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SAMMENDRAG 
Statens vegvesen Region sør utarbeider detaljreguleringsplaner med konsekvensutredning for E134 Saggrenda–Elgsjø 
i Kongsberg og Notodden kommuner. Som grunnlag for konsekvensutredningen ble det høsten 2019 utført 
undersøkelser av vannforekomstene i nærområdet til alternative traséer for ny E134. Denne rapporten oppsummerer 
resultatene fra undersøkelsene og gir en kort vurdering av tilstanden i vannforekomstene.  

Metode 
Det er utført en skrivebordsgjennomgang av informasjon i databaser og tilgjengelig litteratur. 

Feltundersøkelser ble utført på 17 stasjoner i to runder 23.-24. september og 2.-3. oktober 2019. Det ble tatt 
vannprøver, samlet bunndyr og begroingsalger, utført bonitering og el-fisket. 

Resultater 
Med unntak av Sætrebekken og Nybubekken er innholdet av totalnitrogen og totalfosfor lave (svært god-god 
tilstand). Eutrofiindeksen for bunndyr og begroing viser svært god og god tilstand i 15 av 17 stasjoner. 

pH-verdier er gjennomgående gode med verdier mellom 6,3 og 7,9. Innholdet av Miljødirektoratets prioriterte 
metaller er lavt, det er kun innholdet av kadmium i én av 17 stasjoner som overskrider god tilstand. Innholdet av labilt 
aluminium (LAl) varierer fra under kvantifiseringsgrensen til lavt i klasse III. Det ble generelt målt noe mer LAl i 
stasjonene i hovedvassdraget (Kobberbergselva fra Buvann) og tilløpselver fra nord, enn i øvrige bekker.   

Kloridinnholdet er relativt høyt i Sætrebekken, Nybubekken, Sløkjedalsbekken samt i Jerpetjønnbekken ned til 
Buvann. I Sætrebekken ble det målt klorid på 100 mg/L. Veisalting er årsak til de høye kloridverdiene.  

I hovedsak er undersøkte bekker og elver varierte med substrat av stein og grus. Det er gode muligheter for gyting, 
gode oppvekstvilkår og relativt lange fiskeførende strekninger for ørret. Resultatene fra en enkel runde med el-fiske 
må anses som indikative for tettheter på prøvestasjonene. Beregnede tettheter av ungørret tyder på gjennomgående 
god tilstand på de undersøkte stasjonene. 
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1 Innledning 
Statens vegvesen Region sør skal utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E134 
Saggrenda–Elgsjø i Kongsberg og Notodden kommuner. 

Som grunnlag for konsekvensvurderingen ble det høsten 2019 utført prøvetaking og en enkel 
kartlegging av vannforekomstene i nærområdet til alternative traséer for ny E134. 

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen og gir en kort vurdering av tilstanden i 
vannforekomstene. Undersøkelsen er å betrakte som en innledende kartlegging for å gi et bedre 
kunnskapsgrunnlag til konsekvensutredningen. 

Planområdet ligger i kommunene Kongsberg (Viken fylke) og Notodden (Vestfold og Telemark fylke). 
Figur 1 viser et oversiktskart av den ca. 15 km lange veistrekningen.  

 
Figur 1. Oversiktskart som skisserer plasseringen av 134 mellom Saggrenda og Elgsjø (kart fra Finn kart.) 

Figur 2 viser en mer detaljert tegning av parsellen. Mellom Saggrenda og Jerpetjerna er det ett 
veialternativ på sørsiden av Kobberbergselva. Herifra er det to alternativer, ett med vei i dagen og ett 
med 4,3 km tunnel. Daglinjealternativet har en sørlig variant rett nord for Elgsjø. Dette for å 
unngå/begrense inngrep i en nykartlagt naturtype. Byggingen medfører etablering av anslagsvis ti 
broer og fem driftskulverter eller overgangsbroer.  
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Figur 2. Tegning av veistrekningen med markeringer av delstrekninger.

2 Metode 

2.1 Bakgrunnsinformasjon 
Kapittel 3 gir en sammenstilling av klassifiseringer og informasjon som er funnet om 
vannforekomstene. Denne informasjonen er basert på en gjennomgang av NGUs kartdatabase (1), 
Vann-nett (2), Vannmiljø (3), NEVINA (4) samt litteratur angitt i referanselisten i kapittel 7. 

2.2 Vannprøvetaking 
Vannprøvetaking ble utført med grunnlag i relevante standarder og metoder (jf. Prøvetaking – Del 2: 
Veiledning i prøvetakingsteknikker, NS-EN ISO 5667-1-2006. 

For å få representative prøver ble flaskene holdt ca. 20-30 cm under overflaten med munningen 
pekende mot strømmen i områder med god gjennomstrømning.  

Prøvene ble oppbevart kjølig og mørkt og levert til ALS Laboratory Norway AS etter avsluttet 
feltarbeid. Samtlige prøver ble analysert for 21 elementer1, inkludert labilt og ikke-labilt aluminium, 
klorid, pH, suspendert stoff (SS), totalfosfor (tot-P), totalnitrogen (tot-N) og totalt organisk karbon 
(TOC). 

Metaller ble analysert på oppsluttet prøve, dvs. uten filtrering av partikler på 0,45 µm. Ifølge veileder 
02:2018 (5) kan metaller vurderes både på filtrert og/eller ufiltrert prøve. 

                                                                 
1  Ca, Fe, K, Mg, Na, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, P, Si, Sr, Zn og V. 
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I felt ble det målt pH med et elektronisk Hanna pH-meter. 

2.3 Bunndyrundersøkelse 
Prøvetakingen ble gjennomført med sparkemetoden (beskrevet i NS EN-ISO 10870:2012 og NS-EN 
16150:2012). Prøvematerialet ble fiksert på 96 % rektifisert sprit i felt. Prøvene ble oppbevart kjølig 
og mørkt, og sendt til Pelagia Nature & Environment AB for analyse.  

Analyseresultatene benyttes til klassifisering etter forsuringsindeks (RAMI) og eutrofiindeks (ASPT). 

2.4 Begroingsalger 
Innsamling av begroingsalger ble utført ved innsamling av 5-10 steiner med diameter på ca. 10–30 
cm per stasjon. Et areal på ca. 8 x 8 cm ble børstet med tannbørste, og algene ble blandet med vann 
fra prøvestasjonen (jf. ISO-standard: Kiselalger (NS-EN-13946:2003 og NS-EN 14407:2004).  

Prøvematerialet ble fiksert på 96 % rektifisert sprit i felt, oppbevart mørkt og kjølig og sendt til 
Pelagia Nature & Environment AB for analyse. Analyseresultatene benyttes til klassifisering etter 
indeksene beskrevet i klassifiseringsveilederen 02:2018 (6): PIT (eutrofiering), AIP (forsuring) og HBI 
(organisk belastning). 

2.5 Fiskeundersøkelser 
Den primære hensikten var å påvise fisk, og elektrofisket ble gjennomført som et fleksibelt en-gangs 
overfiske. Fleksibelt en-gangs overfiske effektiviserer også feltarbeidet. Det ble benyttet et apparat 
fra Terik Technology. For å kunne estimere kvalitative tettheter ble overfiskingen utført samme nøy-
aktighet og innsats som om man skulle utført tre-gangs overfiske. Dette gir grunnlag for å beregne en 
tetthet etter Bohlin (7) ved å simulere annen og tredje gangs forventet fangst. Disse estimatene kan 
gi et godt bilde på faktiske tettheter, men pga. lite data må estimatene tolkes med en viss 
forsiktighet.  

På hver stasjon ble det fisket over et areal mellom 15-90 m2. All fangst ble målt til nærmeste mm fra 
snute til hale. Stadier til gytemoden fisk som ble fanget ble også vurdert. 
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3 Informasjon i databaser og litteratur 

3.1 Berggrunn (NGUs kartdatabase) 
Figur 3 viser et utsnitt av NGUs berggrunnsskart. Som markert i figuren er det forskjellige bergarter i 
området. Med hensyn til påvirkning av vannkvalitet, vil mineraler fra mørke (mafiske og amfibole) 
bergarter gi mere kalsium og magnesium og bedre bufferevne enn mineraler fra lyse bergarter 
(kvarts og feltspat i granitt, sandstein og gneiser). Som helhet er området dominert av lyse bergarter, 
men med flere nord-sørgående bånd av mørkere bergarter.  

 
Figur 3. Utsnitt fra NGUs berggrunnskart. 

 

3.2 Klassifiseringer i Vann-nett 
Databasen Vann-nett gir offisielle klassifiseringer av norske vannforekomster. Tabell 1 viser en 
oversikt over stasjoner i de forskjellige vannforekomstene som er undersøkt, samt typifiseringen de 
er gitt i Vann-nett. Tabell 2 viser klassifiseringer av økologisk og kjemisk tilstand samt sentrale 
registreringsdata der det foreligger.  
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Tabell 1. Prøvestasjoner undersøkt i dette arbeidet med vannforekomst-ID og typifisering i Vann-nett. 
Stasjonene er vist på kart i figur 5 og figur 6. 

Stasjons-ID Vannforekomst, ID Nasjonal 
vanntype 

Størrelse, klimasone, kalsium, humus, 
turbiditet 

1 Sætrebekken Sætrebekken,  
016-2526-R 

R106 Små, lav, kalkfattig, humøse, klare* 
2 Goasholt 
(Sætrebekken) 
3 Nybrubekken Elgsjøen bekkefelt,  

016-906-R 
R206 Små, middels, kalkfattig, humøse, 

klare** 4 Tovestulsåa 
5 Sløkjedalsbekken 
6 Sløkjedalsbekken 
midt 
7 Jerpetjønnbekken Kobberbergselva bekkefelt, 

015-1151-R 
R206 Små, middels, kalkfattig, humøse, 

klare** 8 Innløp Løken 
9 Utløp Løken 
10 Samløp Jerp–
Kobber 
11 Innløp Buvann 
12 Hengselva Hengselva, 015-1082-R R206 Små, middels, kalkfattig, humøse, 

klare** 
13 Buvann utløp Kobberbergselva, 015-1079-R R206 Små, middels, kalkfattig, humøse, 

klare** 
15 Helgevassbekken Helgevassbekken, 015-1128-R R206 Små, middels, kalkfattig, humøse, 

klare** 
14 Kobberbergselva 1 Kobberbergselva, 015-1079-R R206 Små, middels, kalkfattig, humøse, 

klare** 16 Kobberbergselva 2 
17 Kobberbergselva 3 

*Små < 10 km2, Lav < 200 moh., Kalkfattig, Ca. = 1-4 mg/l, Humøse, TOC = 5-15 mg/l, Klare, STS <10 mg/l 
** Små < 10 km2, Middels 200-800 moh., Kalkfattig, Ca = 1-4 mg/l, Humøse, TOC = 5-15 mg/l, Klare, STS <10 mg/l 
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Tabell 2. Oppsummering av registreringsdata for vannforekomstene langs veitraséen. Data og klassifiseringer er 
hentet fra Vann-nett (2). 

Vannforekomst, ID Økologisk 
tilstand 

Kjemisk 
tilstand 

tot-N 
(µg/L) 

tot-P 
(µg/L) 

pH Alkalinitet 
(mekv/L) 

ASPT RAMI 

Sætrebekken,  
016-2526-R 

Moderat Ukjent 612 11,4 7,6 0,44 5,4 4,0 

Elgsjøen bekkefelt,  
016-906-R 

God Ukjent - - - - - - 

Elgsjøen,  
016-6264-L 

Moderat God - - - - - - 

Kobberbergselva 
bekkefelt, 
015-1151-R 

Moderat Dårlig* 257 8,5 6,6 0,145 6,9 4,5 

Kobberbergselva, 
015-1079-R Moderat Dårlig 233 6,5 6,4 0,114 6,6 5,1 

Helgevassbekken, 
015-1128-R Svært god Ukjent 233 5,8 6,3 0,089a - - 

Hengselva, 015-
1082-R God God - - 5,9 - - - 

* Det ser ikke ut til å være samsvar mellom registrerte verdier og angitte tilstandsklasser i Vann-nett. For eksempel angis det et 
gjennomsnittsinnhold for benzo(g,h,i,)perylen i på 2,2 ng/L = 0,0022 µg/L. Dette er i klasse II (god tilstand) iht. tabell 11.10.1 i veileder 
02:2018 (øvre grense for klasse II er 0,0082 µg/L), men verdien er klassifisert i dårlig tilstand. 

a angir ANC 

 

Andre kommentarer og anmerkninger i Vann-nett  

I Elgsjøen bekkefelt (016-906-R) er det en anmerkning om at vannforekomsten har god bufferevne, 
men det er ikke lagt inn data i Vann-nett. 

I Elgsjøen (016-6264-L) er kjemisk tilstand klassifisert som god, men det er registrert 
vannregionsspesifikke stoffer (kobber og sink) i dårlig tilstand. Det anføres at det er innholdet av 
kobber og sink som trekker økologisk tilstand ned fra god til moderat. 

I Kobberbergselva bekkefelt (015-1151-R) er de vannregionsspesifikke stoffene, kobber og sink, 
klassifisert i dårlig tilstand. Kjemisk tilstand er angitt som dårlig pga. PAH-forbindelser og bly. Det 
oppgis at bekkefeltet er diffust påvirket av sur nedbør og at seks tjern/dammer fremdeles blir kalket i 
2019. 

I Kobberbergselva (015-1079-R) er sinkinnholdet klassifisert i dårlig tilstand (vannregionsspesifikt 
stoff). Kjemisk tilstand er angitt som dårlig pga. PAH-forbindelser. Imidlertid er klassegrensen for 
enkeltforbindelser av PAH såpass lave at ikke alle kvantifiseringsgrensene fra laboratorier er lave nok 
til å skille mellom god og moderat tilstand.  

3.3 Målepunkter i Vannmiljø 
Det er registrert flere overvåkningspunkter med måledata i Vannmiljø (3). Disse måledataene ligger 
bl.a. til grunn for klassifiseringen angitt i Vann-nett (se tabell 2). Det er utenfor denne rapportens 
målsetning å gå gjennom alle enkeltresultatene i Vannmiljø, men det fremgår at enkelte av 
overvåkningspunktene stammer fra nokså gammel kartlegging av forsuringsproblematikk på 1990-
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tallet. Overvåkninger er primært utført med henblikk på forsuring, saltavrenning fra vei og avrenning 
fra skytefelt. Figur 4 viser et kartutsnitt med registrerte overvåkningspunkter i Vannmiljø. Tabell 3 gir 
en kort beskrivelse av overvåkningstyper og tidspunkter for hver overvåkningslokalitet. 

Med tanke på alle bekkestrenger som inngår i bekkefeltene og størrelsen på hovedvassdrag, fremstår 
datagrunnlaget for å klassifisere vannforekomstene som relativt svakt til middels godt. Selv om det 
benyttes «det verste parametere styrer-prinsippet» for hver vannforekomst, antas det at 
klassifiseringene i tabell 2 er noe generaliserende.  

 
Figur 4. Kartutsnitt som viser registrerte overvåkningspunkter i Vannmiljø. Punktene innenfor rødstiplet linje er 
kort omtalt i tabell 3. 
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Tabell 3. Oversikt over overvåkningsstasjoner, registrert i Vannmiljø, i berørte vannforekomster. 

Vannforekomst, ID Vannlokalitetskode Lokalitet Type undersøkelse  År 
Sætrebekken,  
016-2526-R 

016-92699 Setrebekken Tiltaksorientert 
overvåkning 

2016-2017 

Elgsjøen bekkefelt,  
016-906-R 016-39904 Vassenden Forsuring 1995 

Elgsjøen,  
016-6264-L 

016-52107 Elgsjøen utløp Kvalitetselementer* 1986 

016-80360 Elgsjø Salt, PAH og metaller 
i vann og sediment 

2005 og 2017 

Kobberbergselva 
bekkefelt, 
015-1151-R 

015-64548 Øvre Jerpetjønn Forsuring 2012 

015-56404 Øvre Jerpetjønn 
Forsuring, salt og 
tungmetaller 2012, 2015 og 2017 

015-41604 Øvre Jerpetjønn 
utløp 

Forsuring, vannkjemi 
og bunndyr 

1987-2011 

015-56401 Nedre Jerpetjønn  Salt og tungmetaller 2010 

015-81481 Lassedalsbekken 
Myndighetspålagt 
overvåkning ifbm. 
gruve 

2013-2017 

Hengselva,  
015-1082-R 

015-83014 Henselva Overvåkning av 
skytefelt 

2018 

Helgevassbekken,  
015-1128-R 015-85748 Helgevassbekken Problemkartlegging 2017-2018 

Kobberbergselva,  
015-1079-R 

015-48947 Buvann utløp pH, Ca og alk. 1988 

015-65430 Kobberbergselva os Tiltaksorientert 
overvåking 

2014-2019 

*Kvalitetselementer, en eller flere av følgende parametere: fargetall, K, Ca, Cl, Mg, Na, pH, alk. 

3.4 Vannføringsberegninger i NEVINA 
Det er utført beregninger i NVEs verktøy NEVINA (4). Beregningspunkt er plassert i hver prøvestasjon. 
Verktøyet gir en god indikasjon på vannføringer, men har usikkerheter. I følge NVE er usikkerheten 
særlig stor mht. lavvannsføringer. Tabell 4 oppsummerer beregningene. Rapporter fra NEVINA er vist 
i vedlegg 1. At vannføringen ikke er for lav er av biologisk relevans da sannsynligheten for uttørking 
da øker, noe som påvirker bunndyr-, begroings- og fiskesamfunn kraftig. Grovt sett kan rundt 1 liter 
pr. sekund i lavvann settes som en grense for om en bekk har årssikker vannføring. Som vi ser er bekk 
nr. 1, 2, 3 og 6 på grensen til dette. 
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Tabell 4. Oppsummering av vannføringsberegninger utført i NEVINA (mvf. = middelvannføring, lvf. = 
lavvannsføring). 

Stasjons-ID Vannforekomst, ID Areal nedbørsfelt i 
beregningspunkt (km2) 

Beregnet mvf. 
(L/s) 

Beregnet lvf. 
(L/s) 

1 Sætrebekken Sætrebekken,  
016-2526-R 

4,2 38 <1 
2 Goasholt 
(Sætrebekken) 0,8 8 <1 

3 Nybubekken 
Elgsjøen bekkefelt,  
016-906-R 

1,1 11 1 

4 Tovestulsåa 15,5 188 5 
5 Sløkjedalsbekken 8,2 108 1,6 
6 Sløkjedalsbekken midt 3,6 48 <1 
7 Jerpetjønnbekken 

Kobberbergselva 
bekkefelt, 
015-1151-R 

4,0 95 5 
8 Innløp Løken 4,6 108 6 
9 Utløp Løken 6,1 140 7 
10 Samløp Jerp–Kobber 9,8 232 10 
11 Innløp Buvann 53,0 1309 69 

12 Hengselva 
Hengselva,  
015-1082-R 

32,7 795 43 

13 Buvann utløp 
Kobberbergselva,  
015-1079-R 

91,5 2223 119 

15 Helgevassbekken 
Helgevassbekken,  
015-1128-R 

12,2 298 13 

14 Kobberbergselva 1 
Kobberbergselva,  
015-1079-R 

91,9 2233 119 
16 Kobberbergselva 2 108,5 2626 141 
17 Kobberbergselva 3 112,5 2723 146 

 

3.5 Andre rapporter 
Sætrebekken 

Det foreligger to rapporter fra undersøkelser av tilstanden i Sætrebekken i 2016 og 2017 (8) (9). I 
2016 ble tilstanden mht. bunndyr klassifisert som moderat og innholdet av totalnitrogen som god. I 
2017 ble ikke økologisk tilstand for bunndyr bestemt. Innholdet av totalfosfor ble klassifisert som 
svært god tilstand. Det ble observert fisk (antatt ørret), og bunnsubstratet beskrives som variert. 
Prøvetakingsstasjonen lå ned mot Notodden sentrum, mao. langt nedstrøms Multiconsults stasjon 1. 

Hengselva 

Forsvarsbygg har utført flere undersøkelser i forbindelse med Hengsvann skyte- og øvingsfelt, som 
viser forhøyede verdier av kobber, sink, bly og antimon i skytefeltet. Resultatene fra overvåkingen av 
tungmetaller fra skyte- og øvingsfeltet er  beskrevet bl.a. i Forsvarsbyggs grunnlag for utarbeidelse av 
reguleringsplan fra 2014 og Forsvarsbyggs rapporter fra tungmetallovervåking fra 2014-2018 (10) 
(11) (12) (13)(10) (14). 

I 2015 undersøkte Golder Associates AS, på vegne av Forsvarsbygg, et punkt i bekken fra Diplemyr, 
rett oppstrøms samløpet ved Hengselva (11). På prøvetakingstidspunktet pågikk det graving i myra 
(miljøtiltak). Det ble påvist forhøyede nivåer av kobber, bly og lav pH (4,5–5,5) rett oppstrøms 
samløpet med Hengselva. 
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I undersøkelsen i 2016 (12) ble det benyttet et kontrollpunkt i Hengselva. Verdiene for kalsium og pH 
ble målt til ca. 1,5 mg Ca/L og pH på ca. 6. Det ble ikke funnet forhøyede verdier av kobber og bly i 
kontrollpunktet.  

Kobberbergselva 

I 2016 utførte LFI Bergen på oppdrag av Statens vegvesen undersøkelser av elvemusling i 
Numedalslågen og i Kobberbergselva ved Saggrenda. Det ble ikke funnet elvemusling på den 
undersøkte strekningen i Kobberbergselva, og i rapporten vurderes bunnsubstratet som lite gunstig 
for elvemusling (for grovt og/eller bart fjell) (15). 

4 Feltundersøkelse 
Undersøkelsen ble utført av Multiconsult 23.–24. september og 2.–3. oktober 2019. Miljørådgivere i 
felt var Finn Gregersen (biolog) og Henrik Myreng (økotoksikolog). I september var været pent med 
skyfri himmel og ca. 10 ˚C. I oktober var det overskyet og til dels lett yr og ca. 4 ˚C.  

Under undersøkelsen 23.–24. september ble vannføringene visuelt vurdert å være noe under 
middels. I forkant av undersøkelsen 2.–3. oktober hadde det regnet, og vannstanden ble visuelt 
vurdert å være over middels. Vassdragene var på vei ned fra en flomtopp. 

På hver stasjon ble det tatt vannprøver, samlet inn bunndyr og begroingsalger (se figur 5, figur 6 og 
tabell 4). Det ble utført et enkelt overfiske med el-apparat på alle stasjoner bortsett fra stasjon 2, 16 
og 17. Stasjon 2, Sætrebekken ved Goasholt, er for liten til at det har noen hensikt å fiske den.  
Kobberbergselva hadde stor vannføring og det ble ikke fanget fisk på den øverste stasjonen (stasjon 
14). Dette tydet på at fisken hadde flyttet seg til andre habitater i hovedvassdraget, og det hadde da 
liten hensikt å fiske av de to nedstrøms stasjonene i elven (stasjon 16 og 17). Det er likevel ikke tvil 
om at det på denne delen av Kobberbergselva er fisk.  

Bilder fra feltarbeid er vist i vedlegg 2. 
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Figur 5. Oversiktskart av prøvestasjoner i Notodden kommune. 

 
Figur 6. Oversiktskart av prøvestasjoner i Kongsberg kommune. 
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Tabell 5. Oversikt over utførte undersøkelser på de forskjellige stasjonene. Koordinater for stasjonene, der 
vannprøvene er tatt, er oppgitt, og det påpekes at hver stasjon er en delstrekning av aktuell bekk/elv. 

Stasjon 
Undersøkte parametere Koordinater  

(ETRS 1989, NTM sone 10) 

Vannkjemi Bunndyr og 
begroingsalger El-fiske ØST NORD 

1 Sæterbekken X X X 32103 1177160 
2 Goasholt (Sæterbekken) X X - 33642 1177019 
3 Nybubekken X X X 35238 1177583 
4 Tovestulsåa X X X 35310 1178118 
5 Sløkjedalsbekken X X X 35737 1177816 
6 Sløkjedalsbekken midt X X X 36756 1178243 
7 Jerpetjønnbekken X X X 40495 1179585 
8 Innløp Løken X X X 41240 1179661 
9 Utløp Løken X X X 41454 1180080 
10 Samløp Jerp–Kobber X X X 41836 1180419 
11 Innløp Buvann X X X 42215 1180882 
12 Hengselva X X X 42372 1181502 
13 Buvann utløp X X X 43818 1181905 
14 Kobberbergselva 1 X X X 44342 1182070 
15 Helgevassbekken X X X 44334 1182223 
16 Kobberbergselva 2 X X - 45881 1181941 
17 Kobberbergselva 3 X X - 46546 1181893 

X = undersøkt  
-  = ikke undersøkt 

 

4.1 Klassifisering av vannkjemi 
Klassifiseringer er utført iht. veileder 02:2018 (5). I veilederen angis klassifiseringssystem for 
forskjellige vanntyper i Norge. Innholdet av bl.a. næringssalter, humusstoffer og pH blir sett i 
sammenheng med vanntypen i det aktuelle området, dvs. at det i veilederen etterstrebes å ta høyde 
for naturlige bakgrunnsverdier og variasjoner. 

Veileder 02:2018 brukes også for klassifisering av miljøtilstanden i vann, sediment og biota mht. 
metaller, organiske forbindelser og prioriterte miljøgifter. Systemet er bygget opp med 
tilstandsklasser som vist i tabell 6. Klassegrensene representerer en forventet økende grad av skade 
på organismer i vann og sediment. Grensene er basert på informasjon fra laboratorietester, 
risikovurderinger om akutt og kronisk giftvirkning på organismer. 

Tabell 6. Klassifiseringssystem for vann og sediment i veileder 02:2018. Tabellen er hentet fra veilederen. 

 
1) AF: sikkerhetsfaktor 



E134 Saggrenda–Elgsjø multiconsult.no
Innledende kartlegging av vannmiljø 4 Feltundersøkelse

 

10211201-RIM-RAP-001 29. april 2020/ 01  Side 17 av 47 

4.2 Klassifisering av bunndyr 
Som for vannkjemi er klassifiseringer når det gjelder biologiske kvalitetselementer utført iht. veileder 
02:2018 (5). Når det gjelder bunndyr, gir artslister og artssammensetningen som fremkommer ved 
prøvene, indikasjoner på hvilke økologiske forhold det er på de enkelte stasjonene. Basert på disse 
kan man beregne et sett indekser som gir grunnlag for klassifisering iht. veileder 02:2018 for 
påvirkningstypene næringssaltforurensing (ASPT (Average Score per Taxon) indeks) og forsuring 
(forsuringsindeks 1 og 2 samt RAMI (River Acidification Macroinvertebrate Index). Klassegrenser for 
RAMI-indeks for kalkfattige, klare elver er vist i tabell 7. Da humusavrenning er sur (fra naturens 
side), er RAMI-indeksen ikke godt egnet for vurdering av humøse vassdrag som er aktuelle her. 
Indeksen vil ikke skille mellom antropogene forsuringskilder og surhet som skyldes humus. 
Klassegrenser for ASPT-indeksen er vist i tabell 8. 

Tabell 7. Klassegrenser for RAMI-indeksen i kalkfattige, klare elver. Tabellen er hentet fra tabell 5.7.a i veileder 
02:2018 

 Referanseverdi Svært god God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Indeksverdi 4,5 >3,87 3,69-3,87 3,69-3,48 3,28-3,48 ≤3,29 
 

Tabell 8. Klassegrenser for ASPT-indeksen i elver. Tabellen er hentet fra tabell 5.8b i veileder 02:2018. 

 Referanseverdi Svært god God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Indeksverdi 6,9 > 6,8 6,8 - 6,0 6,0 - 5,2 5,2 - 4,4 < 4,4 

 

4.3 Klassifisering av begroingsalger 
Klassifisering av begroingsalger er utført iht. veileder 02:2018 (5). Begroingsalger er fastsittende og 
vokser på elve- og innsjøbunnen eller på annet underlag. Begroingsalger vil reflektere miljøfaktorene 
på voksestedet, og kan derfor indikere miljøtilstanden gjennom gradvis respons på endringer i 
forholdene. Responsen skjer stort sett i løpet av noen år. Begroingsalger er følsomme overfor 
forsuring og eutrofiering. Dataene som samles inn kan brukes som indikasjon på både forsuring og 
eutrofiering. De to indeksene PIT (periphyton index of trophic status) og AIP (acidification index 
periphyton) gir et tall på forsurings og eutrofitilstanden. I tabell 9 og 10 er PIT og AIP-indeksene 
angitt med EQR-verdiene. Ecological Quality Ratio (EQR) er forholdet mellom observert verdi og en 
verdi satt for referansetilstanden til samme parameter. EQR verdien vil ha en verdi mellom 0 og 1 der 
1 tilsvarer referansetilstanden 

Tabell 9. Klassegrenser for PIT-EQR-indeks i elver. Tabellen er hentet fra tabell 5.1b i veileder 02:2018. 

 Referanseverdi Svært god God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Indeksverdi  
(Ca > 1 mg/L) 1,0 1-0,95 0,95-0,83 0,83-0,55 0,55-0,27 <0,27 

 

Tabell 10. Klassegrenser for AIP-EQR-indeks i elver. Tabellen er hentet fra tabell 5.3b i veileder 02:2018. 

 Svært god/ God God / Moderat Moderat / Dårlig Dårlig / Svært dårlig 
Indeksverdi 

(Ca 1-4 mg/L) 0,95 0,84 0,73 0,63 
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4.4 Klassifisering av fisk 
Omfanget på undersøkelsen er ikke tilstrekkelig til å utføre en fullgod klassifisering av fisk etter 
veileder 02:2018. For å sette de beregnede tetthetene i en klassifiseringskontekst har vi utført en 
enkel sammenligning med verdiene for stasjonær, sympatrisk ørretbestand i habitatklasse 2 fra tabell 
6.15 i veilederen (habitatklasse 2 er gitt betegnelsen «egnet habitat»). Sympatrisk betyr at det finnes 
flere arter i systemet, og i de undersøkte bekken er det bl.a. ørekyt i varierende mengder. 

I tabell 6.15 anses et tetthet på ≥ 2 ungfisk pr. 100 m2 elv/bekk å være i god tilstand, mens en lavere 
tetthet er gitt moderat tilstand. 

5 Resultater 
I kapittel 5.1 til 5.5 gis det korte kommentarer til tabellene som vises i de respektive kapitlene. I 
kapittel 6 kommenteres hver stasjon nærmere.  

5.1 Kjemiske analyser 
Tabell 11 og tabell 12 viser et utvalg av resultater fra kjemiske analyser. Komplette analyserapporter 
fra ALS Laboratory Group Norway AS ligger i vedlegg 3. 

Sætrebekken er gitt nasjonal vanntype R106, og for tot-P og tot-N i tabell 11 vises klassegrensene for 
vanntype R106 i parenteser. Disse grensene er benyttet for stasjon 1 og 2. Øvrige klassifiseringer er 
utført for vanntype R206. I tabell 12 er innholdet av kalsiumkarbonat beregnet fra kalsiumverdiene, 
da kalsiumkarbonatet har betydning for klassegrensene for kadmium (jf. tabell 11.10.1 i veileder 
02:2018).  

Oppsummert tydet resultatene i tabell 11 og 12 på en viss belastning av næringssalter i Sætrebekken, 
og det er påvist noe forhøyet nivå av totalnitrogen i Nybubekken.  

Disse to bekkene har også høyere pH og kalkinnhold enn de øvrige bekkene og elvene.  

pH-verdiene er gjennomgående gode med verdier mellom 6,3 og 7,9. 

I felt ble alle vannprøver vurdert som klare med svak brungul farge og uten synlige partikler. 
Resultatene fra analyser av suspendert stoff viser lave verdier og alle verdier for TOC ligger i området 
for humøse elver (5-15 mg TOC/L). 

Innholdet av Miljødirektoratets prioriterte metaller er lavt, det er kun innholdet av kadmium i stasjon 
1 (Sætrebekken) som overskrider god tilstand. Innholdet av labilt aluminium (LAl) varierer fra under 
kvantifisering (Sætrebekken og Nybubekken) til lavt i klasse III (moderat tilstand). Generelt er det noe 
høyere nivå av LAl i Kobberbergsvassdraget og tilløpselver fra nord (Tovestulåa, og Hengselva) enn i 
de andre bekkene. 

Kloridinnholdet er relativt høyt i Sætrebekken, Nybubekken, Sløkjedalsbekken samt i 
Jerpetjønnbekken ned til Buvann. 
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Tabell 11. Resultater fra analyser av vannkjemiske kvalitetsparametere. Stoffer med fastsatte klassegrenser, er 
klassifisert iht. vanntype R206 i veileder 02:2018. 

Prøve-ID 

 Parameter 

pH 
SS Ca CaCO3 TOC tot-P tot-N Klorid 

(mg/L)(mg/L) (mg/L) (mg/L)* (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
1 Sætrebekken  7,9 2 23,5 62,0 9,0 0,0093 1,4 40 
2 Goasholt (Sætrebekken)  7,4 <2 15,6 41,0 18 0,0140 0,67 100 
3 Nybubekken  7,5 <2 12,4 20,0 11 0,0081 0,49 68 
4 Tovestulåa  6,5 <2 2,1 5,6 13 0,0077 0,37 <1,0 
5 Sløkjedalsbekken  6,5 <2 2,8 7,4 8,3 0,0069 0,27 25 
6 Sløkjedalsbekken midt  6,6 <2 4,5 12,0 5,9 0,0060 0,28 50 
7 Jerpetjønnbekken  6,7 <2 3,8 10,0 7,7 0,0095 0,29 34 
8 Innløp Løken  6,8 <2 3,9 10,0 6,6 0,0097 0,31 37 
9 Utløp Løken  6,8 <2 3,7 10,0 6,4 0,0076 0,30 28 
10 Samløp Jerp–Kobber  6,9 <2 2,9 7,6 7,1 0,0066 0,26 20 
11 Innløp Buvann  6,5 <2 1,6 4,2 6,4 0,0060 0,19 3,2 
12 Hengselva  6,3 <2 1,4 3,7 5,9 0,0057 0,18 <1,0 
13 Buvann utløp  6,3 <2 1,6 4,1 6,7 0,0065 0,22 2,6 
14 Kobberbergselva 1  6,3 <2 1,6 4,0 6,5 0,0065 0,33 3,2 
15 Helgevassbekken  6,6 <2 2,4 6,3 5,9 0,0060 0,17 2,1 
16 Kobberbergselva 2  6,4 <2 1,6 4,1 6,2 0,0064 0,19 3,4 
17 Kobberbergselva 3  6,5 <2 1,7 4,4 6,4 0,0059 0,18 3,4 
Klasse I 6,2 - - - - 0,013 (0,017) 0,250 (0,200) - 
Klasse II 4,9 - - - - 0,02 (0,024) 0,425 (0,400) - 
Klasse III 4,6 - - - - 0,036 (0,045) 0,675 (0,650) - 
Klasse IV 4,5 - - - - 0,068 (0,083) 1,25 (1,30) - 
Klasse V <4,5 - - - - >0,068 (>0,083) >1,25 (>1,30) - 

*Beregnet fra kalsiumkonsentrasjoner 

Tabell 12. Resultater fra metallanalyser (μg/l). Resultatene er klassifisert iht. veileder 02:2018. 

Prøve-ID 
  

Metaller (µg/L) 
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn LAl 

1 Sætrebekken  0,355 0,1730 0,453 5,650 <0,002 0,990 0,382 5,35 13 
2 Goasholt (Sætrebekken)  0,407 0,0262 0,478 1,400 0,00308 0,910 0,283 4,74 <10 
3 Nybubekken  0,212 0,0111 0,251 1,120 <0,002 0,593 0,0936 1,81 <10 
4 Tovestulåa  0,18 0,0104 0,197 0,597 0,00329 0,372 0,191 4,19 43 
5 Sløkjedalsbekken  0,218 0,0225 0,198 0,806 <0,002 0,242 0,218 4,33 26 
6 Sløkjedalsbekken midt  0,165 0,0374 0,159 0,770 <0,002 0,292 0,111 4,84 26 
7 Jerpetjønnbekken  0,212 0,0347 0,153 0,865 0,00294 0,247 0,405 8,52 28 
8 Innløp Løken  0,156 0,0120 0,127 0,937 0,00289 0,200 0,215 4,01 17 
9 Utløp Løken  0,157 0,0159 0,120 0,731 <0,002 0,317 0,199 4,76 17 
10 Samløp Jerp–Kobber  0,244 0,0170 0,135 0,729 <0,002 0,222 0,242 4,59 18 
11 Innløp Buvann  0,118 0,0143 0,079 0,427 <0,002 0,197 0,140 3,30 30 
12 Hengselva  0,212 0,0142 0,082 0,945 <0,002 0,224 0,233 3,64 38 
13 Buvann utløp  0,164 0,0154 0,109 0,778 <0,002 0,166 0,192 4,51 39 
14 Kobberbergselva 1  0,177 0,0184 0,165 0,868 <0,002 0,330 0,249 4,89 38 
15 Helgevassbekken  0,273 0,0120 0,095 1,42 <0,002 0,437 0,738 4,81 26 
16 Kobberbergselva 2  0,215 0,0132 0,081 0,633 <0,002 0,249 0,194 3,53 32 
17 Kobberbergselva 3  0,173 0,0105 0,102 0,901 <0,002 0,206 0,203 3,89 30 
Klasse I 0,15 0,003 0,1 0,3 0,001 0,5 0,02 1,5 5 
Klasse II 0,5 0,08 3,4 7,8 0,047 4 1,2 11 30 
Klasse III 8,5 0,45 3,4 7,8 0,07 34 14 11 65 
Klasse IV 85 4,5 3,4 15,6 0,14 67 57 60 95 
Klasse V >85 >4,5 >3,4 >15,6 >0,14 >67 >57 >60 >95 
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5.2 Bunndyr 
Tabell 13 viser en sammenstilling resultater fra analyser av bunndyrprøver. Komplette analyse-
rapporter for bunndyrregistreringer fra Pelagia Nature & Environment AB er gitt i vedlegg 4.  

For bunndyrregistreringer er indeksene RAMI (forsuring) og ASPT (eutrofiering) beregnet. RAMI er i 
utgangspunktet kun gitt referanseverdi og klassegrenser for kalkfattige og svært kalkfattige, klare 
elver, mens vanntypen som gjelder for de undersøkte vassdragene er R106 og R206 som er oppgitt 
som kalkfattige, men humøse. 

Det totale bildet viser at økologisk tilstand mht. bunndyr er god, med kun tre indekser dårligere enn 
god tilstand. Dette er ASPT-indeksene i stasjon 2 (moderat) og én RAMI-indeks (moderat) i stasjon 
13. 

På stasjon 2 og 14 indikerer ASPT-indeksen belastning av næringssalter og organisk stoff. Basert på 
de kjemiske analysene og feltobservasjonene vurderes dette som sannsynlig for Sætrebekken, som 
er bekken med høyest påvist innhold av nitrogen og fosfor. I Kobberbergselva er det mulig at dette 
resultatet kan skyldes variasjoner i prøvetaking, f.eks. substrattype på stasjonene. De kjemiske 
analysene av næringssalter viser lave verdier og god tilstand, og de to nedstrøms stasjonene i elven 
har gode verdier for ASPT. Bunndyrindekser skal likevel reflektere forholdene over en lengre periode 
enn det som er tilfellet ved stikkprøvetaking av vann. 

Tabell 13. Oppsummering av resultater fra bunndyranalyser. Indeksverdier er klassifisert iht. veileder 02:2018. SG = 
Svært god, G= God, M = Moderat 

Stasjon Døgn-
fluer 

Vår-
fluer 

Stein-
fluer 

To-
vinger

Fåbørste-
mark 

Andre 
grupper 

Antall 
individer 

Antall 
taxa RAMI Økol. 

tilstand ASPT Økol. 
tilstand 

1 Sætrebekken  32 286 47 356 8 73 802 19 5,11 SG 6,62 G 
2 Goasholt  2 9 9 44 3 11 78 12 4,35 SG 5,29 M 
3 Nybubekken  1 66 273 350 10 98 798 16 4,06 SG 6,73 G 
4 Tovestulåa  128 12 240 375 8 13 776 19 3,77 G 6,50 G 
5 Sløkjedalsbekken  13 19 392 167 13 58 662 17 4,88 SG 6,18 G 
6 Sløkjedalsbekken 
midt  7 34 311 153 5 48 558 19 4,99 SG 6,33 G 

7 Jerpetjønnbekken  16 22 44 15  0 6 104 19 4,03 SG 6,15 G 
8 Innløp Løken  364 92 107 221  0 0 784 22 4,44 SG 7,20 SG 
9 Utløp Løken  195 103 15 191 5 42 551 24 4,69 SG 6,07 G 
10 Samløp Jerp-Kobber  369 151 150 107 0 11 788 25 3,74 G 6,64 G 
11 Innløp Buvann  98 83 67 13 8 23 292 21 4,63 SG 6,13 G 
12 Hengselva  75 61 10 164 21 12 478 28 4,08 SG 6,84 SG 
13 Buvann utløp  9 53 1 22 0 3 97 14 3,58 M 7,00 SG 
14 Kobberbergselva 1  12 13 62 2 1 3 32 15 4,22 SG 6,00 M 
15 Helgevassbekken  217 77 27 101 11 3 471 27 3,86 G 7,05 SG 
16 Kobberbergselva 2  95 109 6 73 16 60 380 35 4,63 SG 6,52 G 
17 Kobberbergselva 3  17 21 0 13 6 8 71 21 4,54 SG 6,56 G 

 

5.3 Begroingsalger 
Tabell 14 viser en sammenstilling resultater fra analyser av begroingsalger. Komplette 
analyserapporter for begroingsalger fra Pelagia Nature & Environment AB er gitt i vedlegg 4.  

For begroingsalger er EQR-indeksene for PIT og AIP beregnet. Eutrofiindeksen (PIT) viser svært god 
tilstand i alle stasjonene. Under laboratoriets analyser av indeksen for forsuring (AIP) ble det påvist 
færre enn tre indikatorarter for de stasjonene som er angitt uten resultat. I Sløkjedalsbekken viser 
EQR-AIP god tilstand. I Tovestulåa, Hengselva, Helgevassbekken og Kobberbergselva indikerer 
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resultatene dårlig tilstand mht. forsuring. Det er uvisst hva det lave antallet indikatorarter for AIP-
indeksen skyldes. PIT-indeksen og AIP-indeksen er beregnet fra analytt fra de samme prøveglassene. 

Tabell 14. Oppsummering av resultater fra begroingsalger. Indeksverdier er klassifisert iht. veileder 02:2018. 

Station EQR (PIT) EQR (AIP)
1 Sætrebekken - - 
2 Goasholt (Sætrebekken) 1,00 - 
3 Nybubekken 1,00 - 
4 Tovestulåa 1,00 0,65 
5 Sløkjedalsbekken 0,98 0,99 
6 Sløkjedalsbekken midt 0,98 - 
7 Jerpetjønnbekken 1,00 - 
8 Innløp Løken 1,00 - 
9 Utløp Løken 1,00 - 
10 Samløp Jerp–Kobber 1,00 - 
11 Innløp Buvann 1,00 - 
12 Hengselva 1,00 0,38 
13 Buvann utløp 1,00 - 
14 Kobberbergselva 1 1,00 - 
15 Helgevassbekken 1,00 0,65 
16 Kobberbergselva 2 1,00 0,38 
17 Kobberbergselva 3 1,00 - 

 

5.4 Bonitering av prøvestasjonene 
Tabell 15 viser en oppsummering av boniteringen av prøvestasjonene. Boniteringen ble utført visuelt 
og utfra faglig skjønn under feltarbeidet. I hovedsak er undersøkte bekker og elver varierte med 
substrat av stein og grus, og med gode muligheter for gyting, gode oppvekstvilkår og vandrings-
muligheter for ørret.  

Tabell 15. Skjematisk oppsummering av forholdene ved de forskjellige prøvestasjonene. 

Stasjons-ID Fiskeførende strekning Gyteforhold Oppvekst- 
forhold 

Kant-
vegetasjon 

Akvatisk 
vegetasjon 

1 Sætrebekken Cirka 100 m oppstrøms 
Tinnemyra  

Fint gytesubstrat Gode Godt utviklet 
skog 

Lite

2 Goasholt 
(Sætrebekken) 

Vurdert som lite funksjonelt 
fiskehabitat 

Dårlige, mye slam 
med sur lukt 

Dårlige, bl.a. 
pga. svært 
liten 
lavvannsføring 

Litt for tett 
kratt/ 
ungskog 

Lite 

3 Nybubekken Noen hundre meter 
oppstrøms Elgsjøen.  

Godt gytesubstrat Gode 
gyteforhold 

Moderat, til 
dels noe tett 
ungkratt 

Lite

4 Tovestulåa Flere km. Gode Gode  God Rikelig 
5 Sløkjedalsbekken Lang strekning, > 1 km Gode Gode God Lite 
6 Sløkjedalsbekken 
midt 

Ja Gode Gode God Lite 

7 Jerpetjønnbekken Lang, mellom 
Kobberbergselva til nedre 
Jerpetjønn. 

Gode, men mye grått 
belegg på substratet, 
mulig heterotrof 
begroing. Også mye 
grønnalger. 

Gode God God 

8 Innløp Løken Lang, mellom 
Kobberbergselva til nedre 
Jerpetjønn. 

Moderat til god. Sam-
menlignbar begroing 
som i stasjon 7, men 
mindre grått belegg 

Gode Godt utviklet 
(velutviklet 
sumpskog) 

God 

9 Utløp Løken Lang, mellom 
Kobberbergselva til nedre 
Jerpetjønn. 

Moderat, til dels 
spylt, grovsteinet 

Gode Godt utviklet Lite 
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Stasjons-ID Fiskeførende strekning Gyteforhold Oppvekst- 
forhold 

Kant-
vegetasjon 

Akvatisk 
vegetasjon 

substrat, litt sparsomt 
med gytegrus 

10 Samløp Jerp-
Kobber 

Lang, også vandringsmulighet 
mot Skrim (bl.a. Fagervann). 

Gode Gode God Godt 
utviklet 

11 Innløp Buvann Lang Dårlige, substrat 
fløtningspåvirket, 
grovsteinet og stri 

Moderate God Lite 

12 Hengselva Lang (noen hundre meter opp 
til foss) 

Gode Moderat God Lite 

13 Buvann utløp Lang, hovedelv med 
sidegrener 

Dårlig, grovsteinet og 
stri 

Moderat  God En del 

14 Kobberbergselva 1 Lang Dårlige, substrat 
fløtningspåvirket, 
grovsteinet og stri 

Gode God Lite 

15 Helgevassbekken Lang, flere km oppover 
vassdraget 

Dårlig, grovsteinet og 
stri, lite gytegrus  

Moderat God Lite 

16 Kobberbergselva 2 Lang Dårlig, grovsteinet og 
stri, lite gytegrus 

Gode God Lite 

17 Kobberbergselva 3 Lang Dårlig, grovsteinet og 
stri, lite gytegrus 

Gode God Lite 

5.5 El-fiske 
Tabell 16 oppsummerer resultatene fra el-fisket og estimert tetthet ungfisk. Tettheten er beregnet ut 
fra antall fangede ungfisk pr. areal. På undersøkelsestidspunktet ble de høyeste tetthetene funnet i 
Sætrebekken, Sløkjedalsbekken og Tovestulåa. Det bemerkes at undersøkelsen ble utført nokså sent 
på høsten og at fisk forflytter seg/vandrer rundt avhengig av rådende forhold og tidspunkter på 
sesongen. Resultatene fra en enkel runde med prøvefiske må derfor anses som indikative for 
tettheter på de aktuelle prøvestasjonene. Utfra en sammenligning med verdiene for sympatrisk 
ørretbestand i habitatklasse 2 tyder beregningene på god tilstand på de overfiskede stasjonene, med 
mulig unntak av stasjon 14 i Kobberbergselva der det ikke ble fanget noen ørret.  
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Tabell 16. Oppsummering av fangst fra el-fiske. 

Stasjons-ID Overfisket 
areal (m2) 

Fangst 
ung-
ørret 

Lengde-
intervall 
(mm) 

Fangst voksen 
fisk/gytefisk 

Lengde-
intervall 
(mm) 

Estimert tetthet 
ungfisk 
(antall/100 m2) 

1 Sæterbekken 15  9 85-132 - - 111 
2 Goasholt (Sæterbekken) Ikke fisket - - - - - 
3 Nybubekken 20 1 69 1 250 5 
4 Tovestulåa 20 6 49-61 5 250-267 55 
5 Sløkjedalsbekken 40 22 34-58 5 250-267 98 
6 Sløkjedalsbekken midt 37,5 1 166 1 250 3 
7 Jerpetjønnbekken 50 10 60-80 Flere observert 200-250 38 
8 Innløp Løken 62,5 9 70-150 Flere observert 200-250 22 
9 Utløp Løken 62,5 5 65-150 Flere observert 230-250 14 
10 Samløp Jerp-Kobber 60 1 72 2 250, 280 4 
11 Innløp Buvann 90 3 100-184 - - 8 
12 Hengselva 62,5 3 56-230 - -  12 
13 Buvann utløp 60 1 160 - - 4 
14 Kobberbergselva 1 80 0 - - - 0 
15 Helgevassbekken 60 2 90–134 2 225, 230 3 
16 Kobberbergselva 2 Ikke fisket - - - - - 
17 Kobberbergselva 3 Ikke fisket - - - - - 

 

6 Stasjonsbeskrivelser og vurdering 
Her gis det kun korte beskrivelser av prøvelokalitetene. Bilder fra stasjonene er vist i vedlegg 2.  

 

6.1 Stasjon 1 og 2 Sætrebekken 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Bekken drenerer området fra Goasholt søplefylling og Leivstein pukkverk og større deler av 
nedbørfeltet er nylig fraført. Bekken er liten, men har i nedre deler mot Tinnemyra gyte- og 
oppvekstareal for ørret.  

Stasjon 1 ligger midtveis i denne bekken, ca. 300 meter oppstrøms Tinnemyra, se figur 5. Fisk, 
bunndyr og begroing ble undersøkt den 23. september og 1. oktober 2019. Det ble observert fisk opp 
til turveikrysningen ved prøvestasjonen. I området er det generelt fine gyteforhold, med gytesubstrat 
og godt utviklet kantvegetasjon, men vannføringen er begrenset. Under befaring av bekken (ca. 600 
m oppstrøms stasjon 1 langs den østre grenen av bekken, ved Leivstein) var bekkestrengen tørrlagt 
(se bilder i vedlegg 2), og bekken ser derfor ut til å være fraført vann. Etter fraføring av det øvre 
bekkefeltet mot Goasholt er denne bekkegreinen på grensen til årssikker vannføring. Like nedenfor 
stasjonen kommer et annet bekkefelt inn og bidrar med rundt 50 % mer vannføring.  

Stasjon 2 ligger like nedfor innkjørselen til Goasholt søplefylling. Den ble undersøkt den 23. 
september og 1. oktober 2019. Ved stasjonen er det mye organisk innhold på bunnen og substratet 
hadde en sur/råtten lukt. Det er lite gytesubstrat på og utenfor stasjonen, og vannføringen er 
begrenset. Det var mye slamming på stasjonen.  
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 Vurdering av resultater 

Resultatene viser at bekken er belastet med tot-N tilsvarende klasse V (svært dårlig tilstand) og 
klasse III (moderat tilstand). I stasjon 1 vises dette ikke på indeksene for de biologiske parameterne. I 
den øvre stasjonen kan ASPT-indeksen tyde på et noe redusert bunndyrsamfunn.  

Resultatene for kalkinnholdet tyder på at bekken er moderat kalkrik og ikke kalkfattig (jf. klassifiser-
ing av vanntypen i Vann-nett). I felt og ved kjemisk analyse ble pH målt til 7,9, noe som sammen med 
kalkinnholdet tyder på en god bufferevne (dvs. evnen til å motstå endringer i pH). Det er målt høye 
nivåer av klorid med verdier på 40-100 mg Cl/L. Over marin grense ligger kloridkonsentrasjoner 
vanligvis i størrelsesorden 1–10 mg Cl/L, mens det i marine områder med leire stedvis kan fore-
komme verdier opp rundt 30 mg/L (16). De høye kloridverdiene i bekken er et resultat av påvirkning 
fra veisalt. Innholdet av TOC tilsier en humøs elv. 

I stasjon 1 ble det påvist et kadmiuminnhold i klasse III, mens innholdet av øvrige metaller var i klasse 
II (god tilstand).  

Det ble ved elektrofiske i stasjon 1 fanget 9 ungørret på 85-132 millimeter på et areal på 15 m2. 
Estimert tetthet av ungørret var 1,11 individer pr m2.  Selv om bekken antagelig er fraført vann 
fremstår den nedre delen som et funksjonelt habitat for ørret og beregnet tetthet indikerer god 
tilstand mht. fisk ved stasjonen.  

Stasjon 2 ble ikke undersøkt for fisk siden dette partiet av bekken ble vurdert å være uegnet som 
leveområde for fisk.  

 

6.2 Stasjon 3 Nybubekken 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Nybubekken er en liten bekk som drenerer et lite nedbørfelt i lia mot Goasholt og Rossåsen. Ved 
prøvestasjonen er det fine gyteområder, men med lite akvatiske planter. Bunnsubstratet veksler 
mellom stein/blokk og sand/grus. Det går opp noe fisk fra Elgsjøen i bekken. 

Stasjon 3 ble plassert 150 meter oppstrøms Elgsjø, se figur 5. Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt 
den 23. september og 1. oktober 2019. Det er et fint gyteområde på og utenfor stasjonen. Det er lite 
akvatiske planter i stasjonen.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser at bekken er moderat belastet med tot-N (klasse III), men indeksene for bunndyr og 
eutrofiindeksen for begroingsalger viser svært god til god tilstand.  

Resultatene for kalkinnholdet tyder på at bekken er moderat kalkrik og ikke kalkfattig (jf. 
klassifisering av vanntypen i Vann-nett). I felt og ved kjemisk analyse ble pH målt til pH 7,5, noe som 
sammen med kalkinnholdet tyder på en god bufferevne. Det er målt et kloridinnhold på 68 mg Cl/L, 
og dette tyder på at bekken er påvirket av veisalt. Innholdet av TOC tilsier en humøs elv. 

Alle analyserte metaller viser god tilstand (klasse II). 

Det ble ved elektrofiske fanget 1 ungørret (69 millimeter) på et areal på 20 m2 og det var en gytefisk 
som ikke ble forsøkt fanget (lengdeintervall 200-250 millimeter). Estimert tetthet av ungørret var 
0,05 individer pr. m2. Dette er likevel ikke en viktig bekk for fisk, og det er trolig ikke stabil 
fiskebestand her. 
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6.3 Stasjon 4 Tovestulåa 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Tovestulåa er størrelsesmessig på grensen mellom en bekk og liten elv. Ifølge informasjon fra 
lokalkjente og egne observasjoner holder den mye gytefisk og er regnet som en svært viktig 
gytebekk. Fisk kan vandre langt opp til Vassenden og videre til Tovestultjern, eller mot 
Skavhoggatjernene. Før gikk det trolig mye ål her. 

Stasjon 4 ligger 250 meter oppstrøms Elgsjø, se figur 5. Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt den 
23. september og 1. oktober 2019. Det er et fint gyteområde på og utenfor stasjonen, med mye 
akvatiske planter i stasjonen. Stasjonen ligger i et parti med moderat strømstyrke og bunnsubstratet 
veksler mellom stein og sand/grus. 

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser at bekken er i god tilstand mht. næringssalter. Bunndyrindeksene og eutrofiindeks 
for begroingsalger (PIT) viser også god tilstand. Resultatene viser lavere kalkinnhold enn i 
Sætrebekken og Nybubekken og pH ligger også ca. en enhet lavere selv om den ikke kan sies å være 
spesielt lav (pH=6,5). Innholdet av labilt aluminium ligger lavt i klasse III (moderat tilstand) og AIP-
indeksen for begroing indikerer dårlig tilstand mht. forsuring. Elven drenerer fra nord, og det er verdt 
å merke seg at kloridinnholdet er vesentlig lavere enn f.eks. i Nybubekken. Det antas at resultatet for 
klorid i Tovestulåa gir et bilde på naturlige bakgrunnsnivåer. 

Det ble ved elektrofiske fanget 6 ungørret (49-61 millimeter) på et areal på 20 m2 og 5 gytefisk i 
lengdeintervall 250-267 millimeter. Estimert tetthet av ungørret var 0,55 individer pr. m2. Området 
ved prøvestasjonen fremstår som et funksjonelt fiskehabitat med gode forhold for ørret. Beregnet 
tetthet indikerer god tilstand mht. fisk 

 

6.4 Stasjon 5 og 6 Sløkjedalsbekken 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Sløkjedalsbekken er en middels stor bekk som drenerer Finnlia og nedbørfeltet sør for Fjellstulfjell 
ned til Elgsjøen. Ifølge informasjon fra lokalkjent og egne observasjoner er den en viktig gytebekk der 
fisken kan gå langt oppover. Det er et vandringshinder i form av dam ved Mølleskotet, men det 
finnes bekkeørretbestander oppstrøms dammen.   

Stasjon 5 ligger 150 meter oppstrøms Elgsjø, se figur 5. Den ble undersøkt den 23. september og 1. 
oktober 2019. Det er et fint gyteområde på og utenfor stasjonen, men ingen akvatiske planter i 
stasjonen.  

Stasjon 6 ligger 150 meter oppstrøms Mølleskotdammen, se figur 5. Fisk, bunndyr og begroing ble 
undersøkt de samme dager. Det er et fint gyteområde på og utenfor stasjonen, men stasjonen ligger 
ovenfor vandringshinderet. Det er ingen akvatiske planter i stasjonen.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser at bekken er i svært god til god tilstand mht. næringssalter. Bunndyrindeksene og 
eutrofiindeks for begroingsalger (PIT) viser også svært god til god tilstand. Forsuringsindeksen 
indikerer god tilstand og det er heller ikke påvist labilt aluminium over god tilstand. Kalkinnholdet 
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tilsvarer samlet sett en kalkfattig elv, selv om stasjon 6 viser verdier marginalt over grensen mellom 
kalkfattige og moderat kalkrike elver. pH ligger i nærheten av nøytral verdi (pH = 6,5 og 6,6). 
Innholdet av TOC tilsier at bekken skal anses som humøs. 

Kloridinnholdet fremstår som unaturlig høyt i begge stasjoner (25 og 50 mg Cl/L), og dette tyder på 
påvirkning fra veisalt.  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

På stasjon 5 ble det fanget 22 ungørret (34-58 millimeter) på et areal på 40 m2 og 5 gytefisk i 
lengdeintervall 250-267 millimeter. Estimert tetthet av ungørret var 0,98 individer pr m2, en av de 
høyeste beregnede tetthetene. 

På tross av vandringshinderet og mangel på større dyp/kulpområder ved stasjon 6 ble det ved 
elektrofiske fanget 1 ungørret på 166 millimeter på et areal på 37,5 m2 og 1 hunn gytefisk på 250 
millimeter. Estimert tetthet av ungørret var 0,03 individer pr m2. Beregnet tetthet indikerer god 
tilstand mht. fisk. 

 

6.5 Stasjon 7 Jerpetjønnbekken 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Dette er en middels stor bekk med stor variasjon i miljøforhold og habitater, og med gode muligheter 
for gyting og oppvekst. Ved prøvestasjonen er det godt gytesubstrat (varierte kornfraksjoner fra sand 
til stein) med gode oppvekstforhold og godt utviklet kantvegetasjon. Det ble imidlertid observert et 
grått belegg av påvekst på substratet. Uten analyse av heterotrof begroing er det uklart om dette kan 
ha vært døde grønnalger eller om det er en annen type påvekst. Fisk fra Nedre Jerpetjønn kan gå ned 
til Løken og videre ned mot Kobberbergselva. Ørreten kan passere greit gjennom både jernbane- og 
veikulverten på sin ferd nedover vassdraget. Det er kjent at det er mye gytefisk her og at dette er en 
viktig gytebekk. Det kan vandre ål forbi her for å nå oppvekstområdet i Jerpetjønn. 

Stasjon 7 ligger nedstrøms E134 kryssingen, ca. 100 meter nedstrøms Nedre Jerpetjønn (se figur 5). 
Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt den 23. september og 1. oktober 2019. Det er et fint 
gyteområde på og utenfor stasjonen, samt en del akvatiske planter.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser at bekken er i svært god til god tilstand mht. næringssalter. Bunndyrindeksene og 
eutrofiindeks for begroingsalger (PIT) viser også svært god-god tilstand. Kalkinnholdet ligger i øvre 
område for verdiene for kalkfattige elver og pH ligger i nærheten av nøytral verdi (pH = 6,7). Inn-
holdet av labilt aluminium er i god tilstand. Innholdet av TOC tilsier at bekken skal anses som humøs. 

Kloridinnholdet fremstår også her som unaturlig høyt (34 mg Cl/L), og dette tyder på påvirkning fra 
veisalt. 

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ved elektrofiske fanget 10 ungørret (lengdeintervall 60-80 millimeter) på et areal på 50 m2 og 
det var en del gytefisk som ikke ble forsøkt fanget (lengdeintervall 200-250 millimeter). Estimert 
tetthet av ungørret var 0,38 individer pr m2, en av de høyeste, beregnede tetthetene, noe som 
indikerer god tilstand mht. fisk. 
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6.6 Stasjon 8 Innløp Løken  

 Lokalitetsbeskrivelse 

Prøvestasjonen ligger ca. 1 km nedstrøms stasjon 7 i Jerpetjønnbekken, se figur 6. Det er en del 
akvatiske planter på stasjonen. Det ble observert tendens til grått belegg på substratet, men det var 
mindre omfang enn for stasjon 7. Ellers steinet substrat med mye skjul for fisken. Som beskrevet 
under Jerpetjønnbekken er dette en viktig bekk for fisk med gode gyte- og vandremuligheter.  

Stasjon 8 ligger 50 meter oppstrøms Løken. Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt den 23. 
september og 1. oktober 2019. Det er en del akvatiske planter i stasjonen. Stasjonen er grovsteinet 
med lite gytesubstrat, men derimot mye skjul.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser svært god til god tilstand mht. næringssalter samt for bunndyrindeksene og 
eutrofiindeks for begroingsalger (PIT). Kalkinnholdet ligger i øvre område av verdiene for kalkfattige 
elver og pH ligger helt i nærheten av nøytral verdi (pH = 6,8). Resultatet for labilt aluminium viser god 
tilstand. Innholdet av TOC tilsvarer en humøs elv. Kloridinnholdet er unaturlig høyt (37 mg Cl/L), og 
dette tyder på påvirkning fra veisalt. 

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ved elektrofisket fanget 9 ungørret i intervallet 70-150 millimeter på et areal 62,5 m2 og det 
ble observert flere gytefisk som ikke ble forsøkt fanget. Estimert tetthet av ungørret blir på 0,22 
individer pr. m2. Beregnet tetthet indikerer god tilstand mht. fisk. 

 

6.7 Stasjon 9 Utløp Løken 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Utløpsbekken er en relativt stor bekk. Gyteforholdene er vurdert som moderat gode med til dels 
spylt, grovsteinet substrat, og noe sparsomt med gytegrus. Kantsoner var velutviklet og 
oppvekstforholdene er vurdert som gode. Fisk i bekken har også nærhet til de større, dypere 
områdene i Løken. Fisken fra Løken kan vandre nedstrøms til en mindre foss like ved 
Kobberbergselva. Her kan den komme ned, men oppvandring er trolig vanskelig, men sikkert mulig.  

Stasjon 9 ligger 100 meter nedstrøms Løken (oppstrøms den mindre fossen), se figur 6. Fisk, bunndyr 
og begroing ble undersøkt den 24. september og 1. oktober 2019. Det er en del akvatiske planter i 
stasjonen. Stasjonen er grovsteinet, uten særlig gytegrus.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser svært god til god tilstand mht. næringssalter samt for bunndyrindeksene og 
eutrofiindeks for begroingsalger (PIT). Kalkinnholdet ligger i øvre område av verdiene for kalkfattige 
elver og pH ligger helt i nærheten av nøytral verdi (pH = 6,8). Resultatet for labilt aluminium viser god 
tilstand. Innholdet av TOC tilsvarer en humøs elv. Kloridinnholdet er unaturlig høyt (28 mg Cl/L), og 
dette tyder på påvirkning fra veisalt.  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ved elektrofisket fanget 5 ungørret i intervallet 65-150 millimeter på et areal 62,5 m2 og det 
ble observert flere gytefisk som ikke ble forsøkt fanget (230-250 millimeter). Estimert tetthet av 
ungørret blir på 0,14 individer pr. m2. Beregnet tetthet for stasjonen indikerer god tilstand mht. fisk.  
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6.8 Stasjon 10 Samløp Jerpetjønnbekken–Kobberbergselva 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Stasjonen ligger ca. 100 meter oppstrøms samløpet med Kobberbergselva/Øksneelva, se figur 6. I 
dette partiet fremstår bekken som variert med små kulper. Bunnsubstratet veksler mellom grov stein 
og lommer med sand og grus. Det er ingen akvatiske planter i stasjonen. Kantvegetasjonen er godt 
utviklet, og stasjonen er vurdert som et godt gyte- og oppveksthabitat. Fisk, bunndyr og begroing ble 
undersøkt den 24. september og 1. oktober 2019.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser svært god-god tilstand mht. næringssalter samt for bunndyrindeksene og 
eutrofiindeks for begroingsalger (PIT). Kalkinnholdet ligger i midtsjiktet av verdiene for kalkfattige 
elver og pH er nøytral (pH = 6,9). Resultatet for labilt aluminium viser god tilstand. Innholdet av TOC 
tilsvarer en humøs elv. Kloridinnholdet ved stasjonen er fremdeles høyt (20 mg Cl/L), og dette tyder 
på påvirkning fra veisalt. Resultatene viser en avtagende kloridgradient fra stasjon 7 ved Jerpetjønn 
og nedover til stasjon 10. Dette skyldes antagelig fortynning av vann fra tilløp med lavere 
kloridkonsentrasjoner, og det er også mulig at Løken holder igjen noe klorid.  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ved elektrofisket fanget 1 ungørret på 72 millimeter og det ble fanget to gytefisk (hunnfisker 
gytende på 250 og 280 millimeter) på et areal 60 m2. Estimert tetthet av ungørret blir på 0,04 
individer pr m2. Det ble også fanget en ørekyte. Beregnet tetthet for stasjonen indikerer god tilstand 
mht. fisk.  

 

6.9 Stasjon 11 Innløp Buvann 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Dette er hovedstrengen i Kobberbergselva og elva er her middels stor. Gytefisk fra Buvatnet og 
elvelevende ørret gyter helst i kulper og høler litt lenger oppe (ca. ved tenkt brukryssing) der det ved 
befaring i gytetid i 2019 ble observert ørret. Det er svært mye ørekyte på denne bekken om 
sommeren da den vandrer opp på næringsvandring fra Buvatnet.  

Stasjonen ligger 200 meter oppstrøms Buvatnet, se figur 6. Elva er her grovsteinet og stri, og med 
svært lite gytegrus. Det er ingen akvatiske planter i stasjonen. Gyteforholdene vurderes som dårlige 
og med moderat gode oppvekstbetingelser. Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt den 24. 
september og 2. oktober 2019.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser svært god-god tilstand mht. næringssalter samt for bunndyrindeksene og 
eutrofiindeks for begroingsalger (PIT). Kalkinnholdet ligger i nedre område av verdiene for kalkfattige 
elver, men pH er nær nøytral (pH = 6,5). Resultatet for labilt aluminium ligger akkurat på grensen 
mellom god og moderat tilstand. Innholdet av TOC tilsvarer en humøs elv.  

Kloridinnholdet ved stasjonen er vesentlig lavere enn i Jerpetjønnbekken (3,2 mg Cl/L), og dette tyder 
på liten påvirkning fra veisalt. Kloridet er antagelig fortynnet av den betydelige tilførselen fra 
Øksneelva.  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 



E134 Saggrenda–Elgsjø multiconsult.no
Innledende kartlegging av vannmiljø 6 Stasjonsbeskrivelser og vurdering

 

10211201-RIM-RAP-001 29. april 2020/ 01  Side 29 av 47 

Det ble ved elektrofisket fanget 3 ungørret på 100-184 millimeter på et areal 90 m2. Estimert tetthet 
av ungørret blir på 0,08 individer pr. m2. Det ble også fanget noe ørekyte. Beregnet tetthet for 
stasjonen indikerer god tilstand mht. fisk.  

 

6.10 Stasjon 12 Hengselva 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Dette er en mindre elv som kommer fra Hengsvatnet og Dalselvvassdraget. Fisk kan ved gunstige 
forhold vandre langt opp mot Hengsvatnet, men flere fosser er i det minste partielle 
vandringshindre.  

Stasjonen ligger ca. 50 meter oppstrøms innløp Buvatn, se figur 6. Den er steinet og stri, og selv om 
det er gytegrus i området, er elven noe grunn ved stasjonen. Det er ingen akvatiske planter i 
stasjonen. Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt den 24. september og 1. oktober 2019. 

Gyteforholdene er vurdert som gode, men med moderate oppvekstvilkår. Ørret er også utsatt for 
sterk konkurranse fra ørekyte i denne elven. Det er svært mye ørekyte på denne bekken om 
sommeren da den vandrer opp på næringsvandring fra Buvatnet. 

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser svært god tilstand mht. næringssalter samt for bunndyrindeksene og eutrofiindeks 
for begroingsalger (PIT). Kalkinnholdet ligger i nedre område av verdiene for kalkfattige elver, men 
pH er god (pH = 6,3). Resultatet for labilt aluminium ligger lavt i moderat tilstand og forsurings-
indeksen for begroing indikerer dårlig tilstand. Innholdet av TOC tilsvarer en humøs elv. 
Kloridinnholdet ved stasjonen er lavt (1 mg Cl/L).  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ved elektrofisket fanget 3 ungørret på 56-230 millimeter på et areal 62,5 m2. Estimert tetthet 
av ungørret blir på 0,12 individer pr. m2. Det ble også fanget masse ørekyte.  Beregnet fisketetthet 
for stasjonen indikerer god tilstand.  

 

6.11 Stasjon 13 Buvann utløp 

 Lokalitetsbeskrivelse 

Her er Kobberbergselva en middels stor elv med en betydelig vannføring. Det foregår gyting på hele 
strekningen nedstrøms Buvatn, men særlig på tilløpsbekken Helgevassbekken. Hovedløpet av 
Kobberbergselva er som fløtningselver generelt utrettet og røffe, der mye av finsubstratet er spylt 
vekk. Elva er grovsteinet og det er begrenset med gytemuligheter. Det er derimot fine 
oppvekstmuligheter over hele elva.  

Stasjon 13 ligger ved utløpet av Buvatn i hovedvassdraget, se figur 6. Her er vannføringen betydelig 
større enn de andre undersøkte lokalitetene. Det er ingen akvatiske planter i stasjonen, og den er 
grovsteinet og stri, og med svært lite gytegrus. Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt den 24. 
september og 2. oktober 2019.  
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 Vurdering av resultater 

Resultatene viser svært god tilstand mht. næringsbelastning, både i de kjemiske analysene og i 
eutrofiindeksene for begroing og bunndyr. Forsuringsindeksen for bunndyr antyder moderat tilstand.  
Kalkinnholdet ligger i nedre område av verdiene for kalkfattige elver, men pH er god (pH = 6,3). 
Resultatet for labilt aluminium ligger lavt i moderat tilstand. Innholdet av TOC tilsvarer en humøs elv. 
Kloridinnholdet ved stasjonen er lavt (1 mg Cl/L).  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ved elektrofisket fanget 1 ungørret på 160 millimeter på et areal 60 m2. Estimert tetthet av 
ungørret blir på 0,04 individer pr. m2. Det ble også fanget noe ørekyte. Beregnet tetthet for stasjonen 
indikerer god tilstand mht. fisk. 

 

6.12 Stasjon 14, 16 og 17 Kobberbergselva 1, 2 og 3 
Det foregår gyting på hele strekningen nedstrøms Buvatn men særlig på tilløpsbekken 
Helgevassbekken. Hovedløpet av Kobberbergselva er som fløtningselver generelt utrettet og røffe, 
der mye av finsubstratet er spylt vekk. Elva er grovsteinet og det er begrenset med gytemuligheter. 
Det er derimot fine oppvekstmuligheter over hele elva.  

 Lokalitetsbeskrivelse 

Kobberbergselva er et vassdrag med betydelig størrelse som hovedsakelig drenerer nedbørfeltene på 
Buskerudsiden. Det er flere større nedbørfelt som løper sammen ved Buvannet; Hengsvasselva, 
Kolsjø-Øksneelva, Jerpetjønnbekken, og nedstrøms Buvannet kommer Helgevassbekken inn fra nord. 

Elven er nokså sammenlignbar på de tre stasjonene som ble undersøkt. Substratet er grovsteinet og 
forholdsvis stri. Mye sand og grus (gytesubstrat) er vasket ut, det er lite akvatisk vegetasjon og 
begrensede gytemuligheter. Det er imidlertid innslag av små kulper bak større steiner og enkelte 
roligere parter, slik at det generelt er gode oppvekstmuligheter for ørret. 

Stasjon 14 ligger i Kobberbergselva ca. 200 meter oppstrøms samløp Helgevassbekken, se figur 6. 
Stasjonen er grovsteinet, med mye berg og stri, og med svært lite gytegrus. Det er ingen akvatiske 
planter i stasjonen. Fisk, bunndyr og begroing ble undersøkt den 24. september og 2. oktober 2019. 

 Vurdering av resultater 

Kjemiske analyser viser svært god-god tilstand mht. næringssalter. ASPT-indeksen viser svært god 
tilstand i stasjon 16 og 17, og ligger på grenseverdien mellom god og moderat tilstand i stasjon 1. 
Eutrofiindeksene for begroing (PIT) og forsuringsindeksen for bunndyr (RAMI) viser svært god tilstand 
i alle stasjonene. Forsuringsindeksen for begroing viser dårlig tilstand i stasjon 2.  

Kalkinnholdet på 1,6–1,7 mg Ca/L ligger i nedre område av verdiene for kalkfattige elver, men pH 
viser gode verdier mellom og 6,5. De tre resultatet for labilt aluminium ligger lavt i moderat tilstand 
(30–38 µg/L). Innholdet av TOC tilsvarer en humøs elv, men ligger nokså lavt i denne kategorien. 
Kloridinnholdet ved stasjonene er relativt lavt (3,2–3,4 mg Cl/L).  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ikke fanget fisk under el-fisket på stasjon 14. På prøvetakingstidspunktet var det stor 
vannføring og resultatet fra stasjon 14 tydet på at ørreten i stor grad hadde flyttet seg, snarere enn 
at elven ikke holder på fisk, da det er godt kjent at elven er fiskeførende.  
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6.13 Stasjon 15 Helgevassbekken 

 Lokalitetsbeskrivelse  

Dette er en middels stor bekk som drenerer skogslia opp mot og rundt Helgevatn på vestsiden av 
Knutefjellet. Her kan fisken vandre opp fra hovedelva og over en kilometer oppover. Det er 
beverdammer flere steder i bekken. 

Stasjon 15 ligger 75 meter oppstrøms samløp Kobberbergselva, se figur 6. Ved prøvestasjonen er 
elven grovsteinet og stri uten særlig akvatisk vegetasjon. Gyteforholdene er vurdert som dårlige, men 
med gode oppvekstforhold for ørret.  

 Vurdering av resultater 

Resultatene viser svært god-god tilstand mht. næringsbelastning, både i de kjemiske analysene og i 
eutrofiindeksene for begroing og bunndyr. Forsuringsindeksen for bunndyr viser god tilstand mens 
forsuringsindeksen for begroing viser dårlig tilstand. Kalkinnholdet ligger i området av verdiene for 
kalkfattige elver, men pH på 6,6 må anses som er god. Resultatet for labilt aluminium skal også 
klassifiseres i god tilstand. Innholdet av TOC tilsvarer en humøs elv. Kloridinnholdet ved stasjonen er 
lavt (2,1 mg Cl/L).  

Samtlige analyser av de prioriterte metallene viser nivåer i svært god og god tilstand. 

Det ble ved elektrofisket fanget 2 ungørret på 90 og 134 millimeter på et areal 60 m2 og det ble 
fanget 2 gytefisk (hunnfisk gytende på 225 og 230 millimeter). Estimert tetthet av ungørret blir 0,03 
individer pr. m2. Beregnet tetthet for stasjonen indikerer god tilstand mht. fisk. 
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7 Sårbarhetsvurdering 

7.1 Innledning 
Med bakgrunn i miljømålene i vannforskriften og føringer gitt i naturmangfoldloven er det vurdert 
sårbarhet for de ulike vannforekomstene som blir resipient fra overvann fra vei i drifts- og 
anleggsfasen. Dette er gjort for å kunne vurdere hvile rensetiltak for overvann som er nødvendig.  

Behovet for rensetiltak bestemmes av en kombinasjon av forventet trafikkmengde og 
vannforekomstens sårbarhet. For veier med ÅDT mellom 3 000–30 000 skal det gjøres en vurdering 
av om det skal iverksettes tiltak (bortlede eller rense) eller ikke (infiltrasjon over veiskulder), basert 
på vannforekomstens sårbarhet. ÅDT for nytt veianlegg ligger innenfor dette intervallet, derfor er det 
gjennomført en sårbarhetsvurdering.  

 

7.2 Metode 
Vurderingene er basert på metode gitt av Statens vegvesen og NIVA  (17) (18). Sårbarhet er her 
definert som:  

En vannforekomst sin evne til å tåle og eventuelt restitueres etter aktiviteter eller endringer 
i miljøforholdene. 

Etter at ulike sårbarhetskriterier er vurdert for vannforekomsten som er berørt, vil vannforekomsten 
plasseres i én av tre sårbarhetskategorier: «Lav», «Middels», eller «Høy». 

Sårbarhetsmatriser fra Statens vegvesen knyttet til vannforskriften og naturmangfoldloven er gitt i 
tabell 17 og tabell 18. For mer detaljer knyttet til metodikken for sårbarhetsvurderinger vises det til 
SVV-rapportene. Data om de ulike vannforekomster er funnet i Vann-nett, mens vannforekomstenes 
nedbørfelt er beregnet ved NVE-verktøyet NEVINA.  
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Tabell 17. Sårbarhetsmatrise med de ni sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften. VRS = vannregion-
spesifikke stoffer som vurderes under økologisk tilstand. EUs pri. = EUs prioriterte miljøgifter som vurderes 
under kjemisk tilstand, EQS = grenseverdier (environmental quality standards). Hentet fra Statens vegvesen  
(17) 

 
 

Tabell 18. Sårbarhetsmatrise med de seks sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven. Hentet fra 
Statens vegvesen (17) 
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7.3 Nybubekken 
Nybubekken kommer ut med middels sårbarhet for sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften 
og lav sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven.  

Tabell 19. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Nybubekken 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

  3 Egne undersøkelser indikere at økolog-
isk tilstand er god og svært god. 
Kjemisk tilstand er god og svært god 
med unntak av tot-N som er i klasse III. 
I Vann-nett oppgis økologisk tilstand 
som god, mens kjemisk tilstand som 
ukjent. Denne klassifiseringen gjelder 
alle bekker i Elgsjøens nedbørfelt, og 
opplysningen har dermed lav presisjon 

Størrelse på 
vannforekomst 

  3 Lite nedbørfelt, <10 km2 

Vanntype mht. kalk  2  Vann-nett angir kalkfattig. Egne under-
søkelser tyder på at bekken er 
moderat kalkrik 

Vanntype mht. humus  2  Analysert innhold av TOC tilsier en 
humøs elv 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er registrert 

Andre påvirkninger  2  Påvirket av veisalting 

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

1   Mindre viktig gytebekk for ørret, ellers 
ingen interesser 

Vei langs vannforekomst   3 E134 langs store deler av 
vannforekomsten 

Kantvegetasjon mellom 
vei og vann 

1   Godt bevart kantvegetasjon 

Poeng, gjennomsnitt  2,0   

Samlet vurdering  Middels 
sårbarhet 
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Tabell 20. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Nybubekken 

Kriterier for sårbarhet Lav sårbarhet Middels 
sårbarhet 

Stor sårbarhet Kommentar 

Relevante naturtyper 1   Det er ingen registreringer 
av naturtyper eller arter i 
kategoriene listet opp i 
eller i tilknytting til 
bekken. Se delrapport 
naturmangfold (19) 

Ansvarsarter 1   

Truede arter 1   

Fredede arter 1   

Prioriterte arter 1   

Nær truede arter 1   

Poeng, gjennomsnitt 1    

Samlet vurdering Lav sårbarhet    

 

7.4 Tovestulåa 
Tovestulåa kommer ut med lav sårbarhet for sårbarhetskriteriene relatert til både vannforskriften og 
naturmangfoldloven.  

Tabell 21. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Tovestulåa 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

  3 Egne undersøkelser indikere at 
økologisk tilstand er god. Kjemisk 
tilstand er god og svært god med unn-
tak av LAl som er i klasse III.  
I Vann-nett oppgis økologisk tilstand 
som god, mens kjemisk tilstand som 
ukjent. Denne klassifiseringen gjelder 
alle bekker i Elgsjøens nedbørfelt, og 
opplysningen har dermed lav presisjon 

Størrelse  2  Middels nedbørfelt, 15 km2 

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig. Egne under-
søkelser støtter dette  

Vanntype mht. humus  2  Analysert innhold av TOC tilsier en 
humøs elv 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er registrert 

Andre påvirkninger 1   Diffus avrenning fra hytter. Fløtning 

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

1   Ingen interesser. Gytebekk for ørret 

Vei langs 
vannforekomst 

1   E134 krysser elva der den renner ut i 
Elgsjø, ellers ingen påvirkning.  

Kantvegetasjon 
mellom vei og vann 

1   Godt bevart kantvegetasjon langs 
vassdraget 

Poeng, gjennomsnitt 1,67    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 
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Tabell 22. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Tovestulåa 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Relevante naturtyper 1   Ingen registret, men vassdraget kan defi-
neres som viktig bekkedrag med verdi C  

Ansvarsarter 1   Ingen 

Truede arter  2  Ål kan gå opp vassdraget 

Fredede arter 1   Ingen 

Prioriterte arter 1   Ingen 

Nær truede arter 1   Ingen 

Poeng, gjennomsnitt 1,17    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 
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7.5 Elgsjø 
Elgsjø kommer ut med middels sårbarhet for sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften og lav 
sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven. Det er registret flere rødlistearter i 
tilknytting til Elgsjø, men dette er arter som ikke er tilknyttet vann. Se delrapport naturmangfold (19). 

Tabell 23. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Elgsjø 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

 2  Moderat økologisk og god kjemisk 
tilstand ifølge Vann-nett  

Størrelse    3 Liten, 0,6 km2 

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig  

Vanntype mht. humus  2  Vann-nett angir humøs 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Elgsjø er registret som drikkevannskilde 
av Mattilsynet, men dette er trolig ikke 
riktig, se delrapport naturressurser (20). 
Opparbeidet badeplass finnes, men den 
er lite i bruk grunnet parasitter 

Andre påvirkninger  2  Påvirket av veisalting, diffus avrenning 
fra hytter og mulig blyforurensing fra 
skytebane 

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

1   Ingen interesser. 

Vei langs 
vannforekomst 

 2  E134 langs nordsiden av innsjøen, ellers 
ingen påvirkning.  

Kantvegetasjon 
mellom vei og vann 

1   Godt bevart kantvegetasjon bortsatt fra 
i nord der E134 ligger tett på  

Poeng, gjennomsnitt  1,89   

Samlet vurdering  Middels 
sårbarhet 

  

 

Tabell 24. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Elgsjø 

Kriterier for sårbarhet Lav sårbarhet Middels 
sårbarhet 

Stor sårbarhet Kommentar 

Relevante naturtyper 1   Ingen  

Ansvarsarter  2  Storvier 

Truede arter  2  Ål 

Fredede arter 1   Ingen 

Prioriterte arter 1   Ingen 

Nær truede arter 1   Ingen 

Poeng, gjennomsnitt 1,33    

Samlet vurdering Lav sårbarhet    
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7.6 Sløkjedalsbekken 
Sløkjedalsbekken kommer ut med middels sårbarhet for sårbarhetskriteriene relatert til 
vannforskriften og lav sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven.  

Tabell 25.  Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Sløkjedalsbekken 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

 2  Egne undersøkelser indikerer at 
økologisk tilstand er god og svært 
god. Kjemisk tilstand er god og 
svært god. 
I Vann-nett oppgis økologisk 
tilstand som god og kjemisk 
tilstand som ukjent.  

Størrelse på vannforekomst   3 Lite nedbørfelt, 8 km2 

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig. Egne 
undersøkelser støtter dette 

Vanntype mht. humus  2  Analysert innhold av TOC tilsier en 
humøs elv 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er 
registrert 

Andre påvirkninger 1   Påvirket av veisalting 

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

1   Ingen spesielle interesser, 
gytebekk for ørret  

Vei langs vannforekomst   3 E134 langs store deler av 
vannforekomsten 

Kantvegetasjon mellom vei 
og vann 

 2  Stort sett godt bevart kant-
vegetasjon, men smalt belte flere 
steder 

Poeng, gjennomsnitt  2,0   

Samlet vurdering  Middels 
sårbarhet 

  

 

Tabell 26. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Sløkjedalsbekken 

Kriterier for sårbarhet Lav sårbarhet Middels 
sårbarhet 

Stor sårbarhet Kommentar 

Relevante naturtyper 1   Det er ingen registreringer 
av naturtyper eller arter i 
kategoriene listet opp i eller 
i tilknytting til bekken. Se 
delrapport naturmangfold 
(19) 

Ansvarsarter 1   

Truede arter 1   

Fredede arter 1   

Prioriterte arter 1   

Nær truede arter 1   

Poeng, gjennomsnitt 1    

Samlet vurdering Lav sårbarhet    
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7.7 Deildalsbekken 
Deildalsbekken er en sidebekk til Sløkjedalsbekken. Den er ikke undersøkt mtp. vannkjemi, bunndyr 
og fisk som en del av dette arbeidet. Bekken kommer ut med middels sårbarhet for sårbarhets-
kriteriene relatert til vannforskriften og lav sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven.  

Tabell 27: Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Sløkjedalsbekken 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

 2  I Vann-nett oppgis økologisk 
tilstand som god og kjemisk 
tilstand som ukjent.  

Størrelse på vannforekomst   3 Lite nedbørfelt 

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig  

Vanntype mht. humus  2  Vann-nett angir humøs  

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er 
registrert 

Andre påvirkninger 1   Ingen registrert 

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

1   Ingen spesielle interesser 

Vei langs vannforekomst 1   Nei 

Kantvegetasjon mellom vei 
og vann 

1   God kantvegetasjon 

Poeng, gjennomsnitt 1,67    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 

   

 

Tabell 28. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Deildalsbekken 

Kriterier for sårbarhet Lav sårbarhet Middels 
sårbarhet 

Stor sårbarhet Kommentar 

Relevante naturtyper 1   Det er ingen registreringer 
av naturtyper eller arter i 
kategoriene listet opp i eller 
i tilknytting til bekken. Se 
delrapport naturmangfold 
(19) 

Ansvarsarter 1   

Truede arter 1   

Fredede arter 1   

Prioriterte arter 1   

Nær truede arter 1   

Poeng, gjennomsnitt 1    

Samlet vurdering Lav sårbarhet    
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7.8 Jerpetjønnene og Jerpetjønnbekken 
Vassdraget kommer ut med middels sårbarhet for sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften og 
lav sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven.  

Tabell 29. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Jerpetjønnene og -bekken 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

  3 Egne undersøkelser indikerer at 
økologisk tilstand er god og svært god. 
Kjemisk tilstand er god og svært god. 
I Vann-nett oppgis økologisk tilstand 
som moderat og kjemisk tilstand som 
dårlig. Dette gjelder alle sidebekker til 
Kobberbergselva, og opplysningen har 
dermed lav presisjon. Vannforekomsten 
gis likevel stor sårbarhet 

Størrelse på 
vannforekomst 

  3 Lite nedbørfelt, 9 km2 

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig. Egne under-
søkelser støtter dette 

Vanntype mht. humus  2  Analysert innhold av TOC tilsier en 
humøs elv 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er registrert 

Andre påvirkninger  2  Påvirket av veisalting, spesielt Øvre 
Jerpetjønn. Vann-nett angir andre 
påvirkninger, men det gjelder andre 
bekker i feltet 

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

 2  Hytter rundt Jerpetjønnene, gytebekk 
for ørret  

Vei langs 
vannforekomst 

 2  E134 krysserbekken, men avstanden 
mellom vannforekomsten og veg er 
stort sett stor 

Kantvegetasjon 
mellom vei og vann 

 2  Stort sett godt bevart kantvegetasjon, 
men jernbane ligger tett på Nedre 
Jerpetjønn 

Poeng, gjennomsnitt  2,22   

Samlet vurdering  Middels 
sårbarhet 
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Tabell 30. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Jerpetjønnene og -
bekken 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Relevante naturtyper  2  Salamanderdam kan defineres som en 
naturtype med verdi B.  

Ansvarsarter 1    

Truede arter  2  Ål kan gå opp i vassdraget, men arten er 
ikke registrert 

Fredede arter 1    

Prioriterte arter 1    

Nær truede arter  2  Storsalamander i Løken 

Poeng, gjennomsnitt 1,5    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 

   

 

 

7.9 Øksneelva 
Øksneelva kommer ut med lav sårbarhet for sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften og lav 
sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven.  
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Tabell 31. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Øksneelva 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

  3 Egne undersøkelser indikerer at 
økologisk tilstand er god og svært 
god. Kjemisk tilstand er god og 
svært god, bortsett fra innløp 
Buvann der lAl er i klasse III. I 
Vann-nett oppgis økologisk status 
som moderat og kjemisk tilstand 
som dårlig grunnet påvirkning av 
PAH. Dette gjelder vassdraget fra 
Øksne og ned til Saggrenda  

Størrelse på vannforekomst  2  Middels nedbørfelt 42 km2. Felt-
grense satt i krysningspunkt for ny 
E134 

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig. Egne 
undersøkelser støtter dette 

Vanntype mht. humus  2  Analysert innhold av TOC tilsier en 
humøs elv 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er 
registrert 

Andre påvirkninger 1   Fløtningsvassdrag. Vann-nett angir 
andre påvirkninger, men det 
gjelder lenger ned i vassdraget 

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

1   Ingen spesielle interesser, gyte-
bekk for ørret. Øksne er viktig for 
friluftsliv, men det er oppstrøms 
berørt del av vassdraget  

Vei langs vannforekomst 1   Skogsbilveg langs vassdraget, liten 
trafikk 

Kantvegetasjon mellom vei 
og vann 

1   Godt utviklet kantvegetasjon 

Poeng, gjennomsnitt 1,67    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 

   

Tabell 32. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Øksneelva 

Kriterier for sårbarhet Lav sårbarhet Middels 
sårbarhet 

Stor sårbarhet Kommentar 

Relevante naturtyper 1   Det er ingen registreringer 
av naturtyper eller arter i 
kategoriene listet opp i eller 
i tilknytting til bekken 
bortsett fra ål. . Se 
delrapport naturmangfold 
(19) 

Ansvarsarter 1   

Truede arter  2  

Fredede arter 1   

Prioriterte arter 1   

Nær truede arter 1   

Poeng, gjennomsnitt 1,17    

Samlet vurdering Lav sårbarhet    
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7.10 Kobberbergselva inkl. Bu-, Steingrunns- og Bråtavann  
Vassdraget kommer ut med middels sårbarhet for sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften og 
lav sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven.  

Tabell 33. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for Kobberbergselva (inkl. 
innsjøer) 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

 
 

 3 Egne undersøkelser indikere at 
økologisk tilstand er god og svært 
god. Kjemisk tilstand er god og 
svært god, bortsett fra LAl som er i 
klasse III i noen stasjoner.  
I Vann-nett oppgis økologisk status 
som moderat og kjemisk tilstand 
som dårlig. Sistnevnte grunnet 
påvirkning av PAH 

Størrelse på vannforekomst  2  Middels til stort nedbørfelt,  
112 km2. Feltgrense satt i ved 
Bramsane  

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig. Egne 
undersøkelser støtter dette 

Vanntype mht. humus  2  Analysert innhold av TOC tilsier en 
humøs elv 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er 
registrert, men badeplasser inngår 

Andre påvirkninger  2  Vann-nett angir sur nedbør og 
diffus avrenning fra gruver/ 
deponering, spredt bebyggelse, 
transport og skytefelt. 
Fløtningsvassdrag  

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

 2  Friluftsliv, hytter. Gytebekk for 
ørret  

Veg langs vannforekomst   3 E134 går langs vassdraget 

Kantvegetasjon mellom vei 
og vann 

 2  Stor variasjon i kantvegetasjon, 
noen steder er E134 tett på elva, 
og her er det begrenset med 
kantvegetasjon 

Poeng, gjennomsnitt  2,22   

Samlet vurdering  Middels 
sårbarhet 
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Tabell 34.  Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for Kobberbergselva 
(inkl. innsjøer) 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Relevante naturtyper 1   Ingen registret, men vassdraget kan 
defineres som viktig bekkedrag med 
verdi C 

Ansvarsarter 1   Gråtrost registret, men arten er ikke 
tilknyttet vann 

Truede arter  2  Edelkreps og ål 

Fredede arter 1   Ingen 

Prioriterte arter 1   Ingen 

Nær truede arter 1    

Poeng, gjennomsnitt 1,17    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 

   

 

7.11 Sidebekker sør for Kobberbergselva mellom Øksne og Saggrenda 
Det er ikke gjort egne undersøkelser knyttet til mindre bekker på sørsiden av Kobberbergselva 
mellom Øksne og Saggrenda. Fra vest gjelder dette Geitryggtjernsbekken, bekk i foten av Buvannslia, 
bekk fra Kolvannsnuten og Lassedalsbekken med sidebekker. Av disse er det kun Lassedalsbekken 
som er gitt navn på kart. Alle disse vannforekomstene hører til vannforekomsten Kobberbergselva 
bekkefelt (ID 015-1374-R).  

Denne vannforekomsten kommer ut med lav for sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften og 
lav sårbarhet for kriteriene relatert til naturmangfoldloven.  
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Tabell 35. Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til vannforskriften for sidebekker sør for 
Kobberbergselva 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Økologisk og kjemisk 
tilstand 

  3 Vann-nett angir økologisk status 
som moderat og kjemisk tilstand 
som dårlig. Sistnevnte grunnet 
tidligere gruvedrift.  Vannfore-
komsten gis derfor stor sårbarhet 

Størrelse på vannforekomst   1 Små  

Vanntype mht. kalk   3 Vann-nett angir kalkfattig  

Vanntype mht. humus  2  Vann-nett angir humøs 

Beskyttet område iht. 
vannforskriften 

1   Ingen beskyttete områder er 
registrert 

Andre påvirkninger  2  Vann-nett angir sur nedbør og 
diffus avrenning fra gruver/ 
deponering, spredt bebyggelse, 
skogbruk, hytter og transport  

Brukerinteresser/ 
økosystemtjenester 

1   Ingen spesielle  

Veg langs vannforekomst 1   Kun mindre veier 

Kantvegetasjon mellom vei 
og vann 

1   Bra med kantvegetasjon langs 
vassdragene 

Poeng, gjennomsnitt 1,67    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 

   

 

Tabell 36.  Sårbarhetsmatrise med sårbarhetskriteriene relatert til naturmangfoldloven for sidebekker sør for 
Kobberbergselva 

Kriterier for sårbarhet Lav 
sårbarhet 

Middels 
sårbarhet 

Stor 
sårbarhet 

Kommentar 

Relevante naturtyper  2  Ingen registret, men dammer i 
Lassedalen kan defineres som dammer 
med verdi C og Geityggtjern med verdi B 

Ansvarsarter 1   Ingen 

Truede arter  2  Storsalamander i Geitryggtjern 

Fredede arter 1   Ingen 

Prioriterte arter 1   Ingen 

Nær truede arter 1    

Poeng, gjennomsnitt 1,33    

Samlet vurdering Lav 
sårbarhet 

   

 



E134 Saggrenda–Elgsjø multiconsult.no
Innledende kartlegging av vannmiljø 7 Sårbarhetsvurdering

 

10211201-RIM-RAP-001 29. april 2020/ 01  Side 46 av 47 

7.12 Oppsummering av sårbarhet 
Tabell 37 oppsummerer sårbarhetsvurderingene. Som en ser er alle vannforekomstene gitt lav 
sårbarhet etter kriteriene fra naturmangfoldloven. Hovedårsaken til dette er at det er få arter 
innenfor de kriterier som skal vurderes i dette området.  

For sårbarhet etter vannforskriften er vannforekomstene gitt lav og middels sårbarhet. Årsaken til 
dette er sammensatt, men det har å gjøre med at de fleste vannforekomstene er små og kalkfattige,  
noe som gir stor sårbarhet. I tillegg er flere påvirket av forurensning, samt at det er noen interesser 
knyttet til vannforekomstene knyttet til friluftsliv. Merk at vurderingene av kjemisk og økologisk 
tilstand er konservative. De fleste vannforekomstene er gitt den høyeste sårbarheten for dette 
kriteriet. Noen av vannforekomstene kan nok vurderes med lavere sårbarhet. Om sårbarheten for 
dette kriteriet justeres ned til middels eller lav, vil imidlertid ikke den samlede sårbarheten endres for 
noen av vannforekomstene.  

Tabell 37. Oppsummering av sårbarhet for vannforekomstene 

Vassdrag Sårbarhet vannforskriften Sårbarhet naturmangfoldloven 

Nybubekken Middels sårbarhet Lav sårbarhet 

Tovestulåa Lav sårbarhet Lav sårbarhet 

Elgsjø Middels sårbarhet Lav sårbarhet 

Sløkjedalsbekken Middels sårbarhet Lav sårbarhet 

Deildalsbekken Lav sårbarhet Lav sårbarhet 

Jerpetjønnbekken Middels sårbarhet Lav sårbarhet 

Øksneelva Lav sårbarhet Lav sårbarhet 

Kobberbergselva (inkl. innsjøer) Middels sårbarhet Lav sårbarhet 

Sidebekker sør for Kobberbergs-
elva mellom Øksne og Saggrenda 

Lav sårbarhet Lav sårbarhet 
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