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FORORD

I forbindelse med de foreliggende planer for kraftutbygging i

Kil&vassdraget, Telemark fylke, ble det reist sprsmal om hvilke

konsekvenser overføringen av surt vann ville få for spesielt fisk

i resipienten(e). Den foreliggende rapport beskriver forventede

endringer  i  vannkvaliteten i resipientene som flge av utbygg-

ingen, mens konsekvensene for fisk og det øvrige dyreliv vil bli

beskrevet  i  egen rapport fra Laboratorium for ferskvannsøkologi og

innlandsfiske (LFI), Universitetet i Oslo.

Underskelsen er i sin helhet bekostet av Vestfold kraftselskap.

En rekke personer har bistått i arbeidet. Feltarbeidet er utført

av dr.philos. John Brittain (LFI) og cand.real. Bjrn Walseng.

Analysene av nitrat og ammonium er utført ved NIVA, mens alumi-

niumsanalysene er utført av pH.D. Tim Sullivan og lab.ing. Rolf

Vogt ved Avdeling for generell fysiologi, Universitetet  i  Oslo.

De vrige kjemiske analysene er utfrt av cand.real Gunnhild

Riise, Limnologisk avdeling. Jeg vil takke de nevnte personer og

avdelinger for vel utfrt arbeid.

Oen foreliggende utredning har bydd på store faglige utfordringer,

og en rekke fagfolk har vært konsultert. Jeg vil i denne sammen-

heng spesielt nevne dr.ing. Frode S. Berge, NTH, og dr.philos.

Ivar P. Muniz, Økoforsk, for verdifulle diskusjoner. Cand.real.

Carl A. Boe har også gitt kommentarer til rapporten. Presenta-

sjonen og synspunkter fremsatt  i  rapporten er imidlertid i sin

helhet forfatterens ansvar.

Oslo, juni 1986

Gunnar Halvorsen



SAHHENDRAG

I forbindelse med foreliggende planer for kraftutbygging i Kilåvassdraget,
Telemark fylke, er de forventede endringer i vannkvaliteteni Holmevatn/
Midvatn, Fyresvatn/Valebjrgviki, Fyreselva, Napevatn/Russvatn og Nisser be-
skrevet (Fig. 5).

Ved utbygging vil 34.8 km2 bli overført til Holmevatn/Midvatn-magasinet (Fig.
5), som har et naturlig nedbørfelt på 37.8 km2. Det er skissert 3 alterna-
tiver for utbygging, utbygging i eget lip mot Kleivtjnn, utbygging mot Fyres-
vatn/Valebjrgviki og overfiring til Napevatn/Russvatn for utnyttelse i Fjone
kraftverk.

Vurderingene bygger på vannprøver fra 19 elvestasjoner og 5 innsjøer fra
perioden 15. - 16. april, 13. - 14. mai og 19. - 21. juni 1985 (Fig. 6).
Tabellene 3-5 gir en oversikt over de analyserte parametre og resultatene.

Det angjeldende området er sterkt utsatt for tilførsel av sur nedbør, og de
høyereliggende felt har pH vesentlig lavere enn 5.0. De laveste verdiene er
målt i mai, med pH 4.24 som lavest. Gjennomsnittlig pH var 4.62 i april, 4.48
i mai og 4.67 i juni. De eneste lokaliteter med pH hyere enn 5.0 var Fyres-
vatn og Frostdla for utlop i Nisser.

De hoyereliggende, sure feltene hadde hdye aluminiumskonsentrasjoner,
varierende mellom 110 og 309 pg/l AlTot. I Fyresvatn varierte Alt-kon-
sentrasjonen omkring 60-80 µg/1.

Det er i vurderingene vesentlig lagt vekt på forventede endringer i pH og til
en viss grad aluminium, mens det for de øvrige parametre er antatt små eller
ingen endringer.

Overføringene til Holmevatn/Midvatn forventes ikke å medføre endringer av be-
tydning for vannkvaliteten.

Ved utbygging mot Fyresvatn/ValebjØrgviki vil Fyresvatn få en reduksjon i pH
med ca. 0.1-0.2 pH-enheter. Utslippet fra kraftstasjonen vil i sommerhalvåret
innlagres på ca. 20-25 m's dyp, mens det  i  vinterhalvåret vil bli innlagret i
de øverste 5-10 m. I en sone på anslagsvis (1)-2 km fra utslippsstedet vil pH
kunne bli lavere enn 5.0, og med en Al-konsentrasjon høyere enn 100 g/l. Ved
riktig utforming av utslippet vil dette nærområdet kunne begrenses både i
areal og volum.

Ved utbygging mot Kleivtjnn vil Kleivtjnn fa ner uendret vannkvalitet, mens
Fyreselva nedstrøms kan få en reduksjon i pH i størrelsesorden 0.1-0.2 pH-
enheter i vinterhalvåret. I vårflomperioden kan pH i Fyreselva bli noe høyere
enn idag. Al-konsenntrasjonen vil Øke noe  i  Fyreselva, men vil fortsatt være
lavere enn 100 g/l. Kj&ringen av kraftverket ma samkj@res med utslippet fra
Fyresvatn.

En overføring mot Napevatn/Russvatn forventes kun å berøre Russvatn, som vil
få en forventet reduksjon i pH på 0.1-0.2 pH-enheter. Kombinert med hyt Al-
innhold vil reduksjoneni pH kunne få spesielt alvorlige konsekvenser for
livet i vann.

Overføringen mot Napevatn/Russvatn vil også gi merkbar effekt for Nisser, med
en reduksjon i pH på ca. 0.1 pH-enheter.

For å kompensere for Økt tilføresel av surt vann er det anbefaltå kalke ut-
slippsvannet til pH 6.5. Under forutsetning av kalking anbefales utbygging
mot Valebj@rgviki/Fyresvatn.
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1. INNLEDNING

I forbindelse med Vestfold kraftselskaps planer om utbygging av

Kil&vassdraget er det utfrt naturfaglige utredninger innenfor

geofag (Sjulsen & Andersen 1985), botanikk (Steinnes & Hveem

1985), ferskvannsbiologi (Halvorsen 1985, Nielsen & Brittain

1986) og fugl og vilt (Bergstrøm 1985). Kilåvassdraget er således

naturvitenskapelig relativt godt kjent.

De ferskvannsbiologiske underskelsene i Kil&vassdraget og i de

nabovassdrag som er planlagt overført til Holmevatnmagasinet om-

fatter vannkjemi og krepsdyr (Halvorsen 1985) og bunndyr og fisk

(Nielsen & Brittain 1986). Utredningene har imidlertid ikke vur-

dert konsekvensene for vannkvaliteten i henholdsvis Kleivtjnn/

Fyreselva, Valebjprgviki/Fyresvatn, Napevatn/Russvatn og Nisser.

Det sentrale sprsmal i denne forbindelse er i hvor stor grad

overføringen av det meget sure vannet fra Holmevatnmagasinet vil

medføre skader på spesielt fiskefaunaen i de nevnte lokaliteter.

For å gi svar på dette ble det våren og sommeren 1985 gjennomført

en egen undersøkelse. I denne rapporten vil den vannkjemiske

siden bli belyst.

Halvorsen (1985) gir en oversikt over det som foreligger av mate-

riale fra Kilåvassdraget. Gjennom SNSF-prosjektets omfattende

undersøkelser er forholdene i vassdraget godt kjent. Vårt kjenn-

skap til de kjemiske forhold i Fyresvatn og Russvatn/Napevatn og

Nisser er derimot dårlig. Fra Fyresvatn foreligger det enkelte

data fra 1977/78 (Johannessen 1984) og 1979 (Muniz et al. 1979),

og en prive fra utl@pet i januar 1985 (T. Kildal pers. medd.).

Fra Napevatn foreligger det noen få data fra 1973 og 1978 (Gunne-

rd et al. 1981) og fra 1984 (T. Kildal pers. medd.). Enkelte

data fra Nisser er gitt i Johannessen (1984).
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2. OMRADEBESKRIVEL SE

Beskrivelsen er i det vesentligste hentet fra Halvorsen (1985).

Kilåvassdraget ligger innenfor kommunene Fyresdal og Nissedal i

Telemark fylke. Det aktuelle området drenerer heiområdene mellom

Fyresvatn og Nisser syd for Napevatn.  KilAi  er et sidevassdrag

til Arendalsvassdraget med utløp  i  Fyreselva rett syd for Fyres-

vatn, og har et samlet nedbørfelt på 64,7 km2 (Fig. 1). Fyreselva

ovenfor utløpet av Fyresvatn har et nedbørfelt på 844 km2 hvorav

334,3 km2 er regulert gjennom Finndøla kraftverk. Fyresvatn er en

lang, smal og dyp fjordsjø, med et overflateareal på 57,6 km2 og

et største dyp på ca. 369 m. Med et midlere dyp på 123 m

(Johannessen 1984) har Fyresvatn et totalt vannvolum på nær

7,1. 109 m, og en teoretisk oppholdstid pa ca. 8,5 r. (Med

unntak av midlere dyp er de vrige tall oppgitt etter cand.real.

Carl A. Boe, pers. medd.  i  brev av 16. mai 1986.) Fyresvatn er

idag regulert 4,5 m.

I et av alternativene for utbygging er Kilåvassdraget foreslått

overført nordover mot Napevatn/Russvatn. Disse er tidligere regu-

lert  i  forbindelse med Fjone kraftverk, med en reguleringshøyde på

25 m og et magasinvolum på 217,2·106 m3. Arealet ved LRV er

6,39 km og ved HRV 10,46 km. Det mangler dessverre opplysninger

om dybdeforholdene i magasinet, men det er dypere enn 70 m. Nape-

vatn har idag et samlet nedbørfelt på 218 km2, og har derved en

magasineringsprosent pa 108.

Planen for utbygging av Kilåvassdraget omfatter overføringer fra

nabofeltene i nord og nordvest med et samlet nedbørfelt på 20,2

km?. I tillegg skal avl@pet fra Fjellskovatn og Krossvatn til-

sammen 14,6 km, pumpes opp i Midvatn. Prosjektets totale felt

blir pa 72,6 km? .

Det høyeste punktet i Kilåvassdraget er Kronfjell, 925 m o.h. mens

det laveste er ved Kleivtjnn, 272 m o.h. En rekke topper når
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over 800 m, men det meste av nedbørfeltet ligger innenfor hyde-

sonen 500-700 m o.h. Heiområdet stiger nordover i feltet, og en

vesentlig del av de feltene som overføres ligger mellom 700 og 800

m o.h. Høyeste punkt her er Smedalsfjellet, 941 m o.h.

Området er meget rikt på større og mindre vann. Holmevatn og Mid-

vatn er de største innsjøene i Kilåvassdraget, med et areal på

tilsammen 1,8 km? .

Kilåvassdraget og de planlagt overfrte områdene i nord er dekket

av kartblad M 711 1513 II Fyresvatn.

Nærmeste klimastasjon er Tveitsund ved utløpet av Nisser, 252 m

o.h. I tillegg er det en nedbørstasjon i Kilegrend, 287 m o.h.

som har vært i drift siden 1895. Dataene fra disse er neppe helt

representative for de høyereliggende deler av feltet, men skulle

gi god informasjon om værforholdene i 1985 i forhold til et nor-

malår.

I tabell 1 er temperaturen og nedbøren ved Tveitsund i 1984 og

1985 sammenlignet med månedsmidlet for normalperioden 1931-1960

ved Tveitsund og Kilegrend. Perioden oktober-desember 1984 var

mild og meget nedbørrik. Januar og februar 1985 hadde lave tempe-

raturer med lite nedb6r. Sommeren 1985 var ogs kjlig, og ret

sett under ett hadde en gjennomsnittstemperatur vesentlig lavere

enn normalt. Prøvetagningen foregikk i april, mai og juni, hvor

mai og juni hadde nær normal temperatur, mens april var kaldere.

Både mars og april hadde større nedbør enn normalt, mens mai og

juni hadde mindre. Den kjlige varen virket forsinkende på snø-

smeltningen, og vårflommen inntraff noe senere enn normalt.

Det er et vannmerke i KilAi like fr utlp i Kleivtjnn, med et

feltareal på 63,2 km2. Vannmerket har vært i drift siden 1967.

Stirst vannfring har mai, med en midlere vannfring pa 5,71 m/s

(Fig. 2). Stirste registrerte vannfring p& 23,11 m?/s, ble malt

den 26. mai 1978. På grunn av store nedbørmengder utover høsten
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inntreffer det også mindre flommer i løpet av høstmånedene.

Stdrste vannfring om hsten, 16,56 m'/s, ble malt 13. oktober

1976. Laveste midlere vannføring inntrer i vinterhalvåret, med

,29 m?/s i februar.

Tabell 1. Månedsmiddeltemperaturen og månedsnedbøren i 1984
sammenlignet med månedsmiddeltemperaturen og måneds-
middelnedbør for normalperioden 1931-1960 (Kilde: Det
norske meteorologiske institutt)

Tveitsund
252 o.h.

Kilegrend
287 o .h

J F M A M J J A s 0 N D Ar

Middel temp. 1984 -4.4 -5. 1 -2.9 4.3 9.9 13.9 15.7 15.4 9 1 7.5 3 2 o.7 5 6
Middel temp. 1985 -9.4 -9.8 -1. 1 1.5 9.5 13.0 14.8 1 3.3 8. 4
Middeltemp. 1931-1960 -3.9 -4.2 -1.2 3.7 9.2 13.2 15.6 14.2 10.2 5.4 1 . 5 -1.2 5.2
Manedsnedbpr 1984 117 38 30 17 110 46 40 106 128 232 158 122 1145
Månedsnedbør 1985 43 12 56 89 42 59 116 201 68
Middelnedbdr 1931-1960 68 48 37 51 60 80 104 129 102 112 118 96 1005

Middelnedbor 1931-1960 71 50 37 52 67 75 109 140 107 114 122 93 1037

Figur 3 og 4 viser vannføringen henholdsvis inn og ut av Fyres-

vatn. Vannføringen inn i Fyresvatn er inkludert Finndøla kraft-

verk i drift. Fyresvatn er regulert 4,5 m og vannføringen ut av

vannet er derfor minst i mai som flge av oppfylling av magasinet
etter nedtappingen om vinteren.

Tilrenningen til Fyresvatn er i perioden fra oktober til april

relativt konstant med ca. 25 m'/s. Denne stiger til 50 m'/s i mai

da snøsmeltingen gjør seg gjeldende. Lavest tilrenning har Fyres-
vatn i månedskiftet juli/august.

På grunn av reguleringen av Fyresvatn er vannføringen ut av vannet

større enn tilrenningen i vinterhalvåret. Fra oktober til mars

ligger den jevnt omkring 25-30 m?/s. Etter opplysninger fra cand.

real. Carl A. Boe har det i perioden 1980 - 1985 gjennomgående

vert tappet 35-40 m/s ut av Fyresvatn i tiden 1.nov. - 31. mars.

0 V 0

De geofaglige forhold i området er behandlet i egen rapport (Sjul-

sen & Andersen 1985).
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Kilåvassdraget ligger innenfor det store srnorske grunnfjellsom-

rådet, med kalkfattig og tungt forvitrende bergarter. Heiområdene

tilhører restene av det prekambriske peneplan, nederodert til et

relativt småkupert terreng. Bergartene består hovedsakelig av

granitt, tildels gneisgranitt, med benker av amfibolitt (Dahl

1984). Områder med granittisk gneis forekommer, og kvartsittiske

partier er påvist i området mellom Mjåvatn og Fjellskovatn.

Det er lite løsmateriale i heiområdene, og mesteparten av feltene

består av bart fjell eller fjell dekket av et tynt lag av råhu-

mus. Mindre støtsidemorener forekommer i nordvestvendte hel-

ninger. Fluviale avsetninger finnes spredt langs de største

bekkene. De største forekomstene finnes langs bekkene fra hen-

holdsvis Himmelstølsnuten til Holmevatn, og fra Osvatn til Mesel-

vatn innenfor det planlagt overførte feltet i nord. I Holmevatn

har Himmelstlsbekken bygd opp en strre deltaflate av fin sand.

Kilai har ved utldpet av Kleivtjnn bygd opp en vifte av grus og

grbvere materiale.

Flora og vegetasjon er undersøkt spesielt, og resultatene er gitt

i  egen rapport (Steinnes & Hveem 1985).

Grunnfjellsbergartene gir grunnlag for en fattig vegetasjon. Den

rikeste vegetasjonen med granskog er knyttet til de delene av

vassdraget med mest løsmateriale . I heiområdene dominerer lyng-

rik bjrke- og furuskog, med sterk dominans av rsslyng pa de

tørreste partiene. Ved Økt tilgang på fuktighet overtar gjerne

blåtopp-sumpfuruskog, oftest med glissen trebesetning. Området er

rikt på små fattigmyrer i mosaikk med tørrere partier. Svakt

hellende bakkemyr dominert av bjpnnskjegg er vanligst.

Området har et visst innslag av varmekjære treslag. Den største

forekomsten finnes i lia ovenfor Kleivtjbonn.

Tregrensen i området ligger omkring 750-800 m o.h.
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Vannvegetasjonen er ikke undersøkt spesielt, men de undersøkte

vannene har svakt utviklet vegetasjon i strandsonen (helofytter).

Dominerende arter er flaskestarr, elvesnelle og botngras. Flot-

gras og tusenblad forekommer på noe dypere vann.

Det er skissert 3 ulike alternativer for utbygging av Kilvass-

draget (Fig. 5).

Alt. Kleivtjonn:

Alt. Valebjrg:

Alt. Fjone:

Utnytter fallet mellom Midvatn og Kleivtjnn.

Utnytter fallet mellom Holmevatn og Fyresvatn,

med kraftstasjon i ValebjØrgviki.

Overføring nordover mot Napevatn, og Fjone

kraftverk.

Inngrepene  i  heiområdene blir stort sett de samme ved de ulike

alternativene. For samtlige alternativer vil Holmevatn og Midvatn

fungere som magasin. Holmevatn foreslas regulert mellom kotene

584.3 og 604.3 og Midvatn mellom kotene 589.3 og 604.3. Dette gir

6 m senkning og 14 m oppdemning av vannstanden i Holmevatn og 15 m

oppdemning i Midvatn. Reguleringen vil neddemme 2,3 km2 land-

areal, og reguleringssonen vil utgjøre naar 60% av vannarealet ved

HRV.

De øvre deler av Håtveitåi, som i dag renner til Nisser skal over-

føres til Holmevatn-Midvatn-magasinet. Det bygges en betongdam

ved utl@pet av Meselvatn, og vannet overfores via en tunnel til

Gråstakktjønn. Overføringen skjer uten regulering av Meselvatn.

Avlpet fra Kallemsvatn/Tarmen og Sandvatn i Vik#is nedbrfelt

overfores til Hatveitai. Avlpet fra tilsammen 18,1 km av

(Neste side)
Fig. 5. Oversiktskart over utbyggingsplanene. 132 kV-kraft-

ledningstraseen fra kraftstasjonen ved Valebjorg er ikke
korrekt. Den er omlagt til en trase om Russvatn.
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Håtveitåi 1 s og Vikåi's nedbørfelter overføres til magasinet.

Ved alternativene Kleivtjnn og ValebjØrg vil avrenningen fra

restfeltene for Fjellskovatn og Krossvatn bli overført til Midvatn

ved bygging av to pumpestasjoner. Avløpet fra Kjekhusdalsbekken

overføres til Krossvatn. Fjellskovatn og Krossvatn vil bli regu-

lert med henholdsvis 2,0 og 1,5 m ved senkning.

Ved utbygging etter alt. Valebjrg vil ogs 2,1 km av Valebjrgs-

Ais nedbrfelt bli overført til Holmevatn/Midvatn-magasinet via

driftstunnelen for kraftverket. Magasinet Holmevatn/Midvatn, in-

kludert overføringene og pumping, vil få et nedbørfelt på 72,6

km. Med et magasinvolum pa 48 mill. m? gir dette en regulerings-

prosent på 62 ved alternativ ValebjØrg. Tilsvarende tall for

alternativene KleivtjØnn og Fjone er henholdsvis 45 mill. m og

58, og 48 mill. m? og 77.

Ved Alt. KleivtjØnn vil kraftstasjonen bli lagt i østenden av

Kleivtjbonn, med inntak i Midvatn. Avlpet fra Kjekhusdalsbekken

tas direkte inn på driftstunnelen, mens avløpet fra Fjellskovatn

og Krossvatn pumpes opp i Midvatn. Kraftstasjonen får en maksimal

turbinkapasitet pa 4,5 m'/s og en midlere arsproduksjon pa 55

GWh. Dette alternativet ansees idag lite aktuelt av Vestfold

kraftselskap.

Utbygging etter Alt. ValebjØrg vil også gi en midlere årsproduk-

sjon pa 55 GWh, med turbinvannf5ring 4,5 m?/s.

I Alt. Fjone vil avløpet fra Holmevatnmagasinet utnyttes i Fjone

kraftverk. Vannet overføres gjennom en 9.5 km lang tunnel fra

Holmevatn til Strondtjønn. Håtveitåi og de overførte deler av

Viki tas direkte inn på overføringstunnelen. Ved dette alterna-

tiv vil en miste ca. 100 m fallhØyde og ca. 20 GWh i produksjon.

Napevatn fungerer som flerarsmagasin, og har  i  de siste 10 år vært

tappet ned til kote 498.70  i  middel. Normal driftsperiode for

Fjone kraftverk er fra 1.11-15.4, med en vannføring gjennom kraft-

verket på ca. 12 m3/s. Ved overføring vil magasineringsprosenten

reduseres fra 108 til 84.
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Foruten neddemming av ca. 2,3 km2 landareal rundt Holmevatn og

Midvatn, vil Kilåi, Håtveitåi og Vikåi få redusert vannføring for

alle alternativer. Restvannfringen i Vik&i vil utgjre ca. 80

av det totale avlop, mens Hatveitai vil fa redusert sitt avlp til

57. Stdrst reduksjon vil Kilåi få, med en restvannføring på ca.

17%, eventuelt 20%, av dagens, avhengig av om avlopet fra Fjell-

skovatn og Krossvatn pumpes opp i Midvatn. Valebjrgsai vil ved

alternativ ValebjØrg få redusert sin vannføring til 25.

Ved overføring av Håtveitåi til Grstakktjonn vil Stakkhornbekken

og vannene nedenfor få Økt gjennomstrømning. I Kleivtjønn vil

gjennomstrømningen ved valg av Alt. Kleivtjonn bli vesentlig Øket

i vinterhalvåret, mens gjennomstrømningen om sommeren blir

mindre. Overfringsalternativet Fjone vil gi Økt gjennomstrømning

i Strondtjonn i vinterhalvåret, mens den om sommeren blir omtrent

som i dag.
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3. MATERIALE OG METODER

Det foreligger vannprver fra 19 elvestasjoner og 5 innsjer.

Prøvene er innsamlet i 3 perioder, 15.-16. april, 13.-14. mai og

19.-21. juni 1985 (Tab. 2 og Fig. 6).

Tabell 2. Lokalitetenes beliggenhet angitt ved UTM-koordinatene
(Kart. M711 1513 II Fyresvatn).

Lok. Nedbørfelt

nr. UTM-koordinater areal

km?

1. Utlop Kleivtjonn 32V ML 591409 65,0

2 . Kil3i v/Vannmerke 597408 63,2

3. Ki1i v/Mj%vatn 633437 48,6

4 . Kil3i v/Stakkhomtj. 631488 7 1 8

5 . Valebjorgsi v/utløp 574482 2,7

6. Valebjorgsai v/riksvei 580481 2,5

7 . Vik3i v/riksvei 563507 15,0

8. Fisketjorn&i 569514 6,5

9. Sandvatn v/utlop 589517 2 I 1

10. Viki v/Stebui 564514 7,8

1 1  . Vik% vlutlop Tarmen 565537 1 , 1

12. Håtveitåi v/Grunnevatn 580545 1,5

1 3 . Håtveitåi vlinnlop Meselvatn 623520 9,8 ( 14, 3 )

14 . Håtveitåi vlutlop Meselvatn 634528 14 , 9

15 . Håtveitåi v/riksvei 689558 40,3

1 6 . Strondtjønn v/utl@op 597579 10,1

17 . Grytåi v/Grytstøl 627596 20,3

18 . Trali v/Reinstøl 649618 27,8

19 . Frostdøl v/riksvei 693571

I Kleivtjonn 593411 64,1

I I Holmevatn 629477 29,0

I I I Napevatn 581578

IV Russvatn 604586 218

V Fyres vatn 570481 834
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På elvestasjonene ble prøvene tatt nær land, mens de i innsjøene

ble tatt på forskjellig dyp med en to-liters Ruttner-henter.

Prøvene ble oppbevart på en-liters plastflasker.

Følgende fysisk-kjemiske parametre ble målt i felt; temperatur,

pH, ledningsevne og vannfarge.

Vannets surhetsgrad (pH) ble målt i felt med en Hellige fargekom-

parator med methylrdt som indikator. På grunn av en viss

usikkerhet i metoden ble pH kontrollmålt på laboratoriet med et

Radiometer pH-meter 29. Forskjellen mellom pH mlt med fargekom-

parator og pH målt elektrisk var sjelden større enn O,2 pH-en-

heter. I presentasjonen av materialet er det valgt gi de elek-

trisk målte verdiene da jeg antar at disse er de mest nøyaktige.

Under de rådende forhold, med lave pH-verdier, vil det neppe skje

store endringer  i  pH ved lagring av prøvene.

Vannets innhold av opplste salter, inkluder H'-ioner, er angitt

ved ledningsevnen. Denne er gitt som K25 mS/m. Ledningsevnen er

målt med en WTW/LF 56, med elektrodekonstant 1.00. Sammenhengen

mellom denne verdien, og den ofte benyttede K49 uS/cm er flgende;

K25 mS/m = K49 uS/cm·,114. Under de radende pH-verdier vil

H' konsentrasjonene bidra vesentlig til ledningsevnen. Ved pH 4,5

vil H-ionene alene gi et ledningsevnebidrag pa 1,1 mS/m. Ved pH

5,0 er bidraget 0,4 mS/m.

Vannets inhold av opplste salter, Ca, Mg, Na, K, SO4 og Cl er

analysert av cand.mag. Gunnhild Riise ved Limnologisk avdeling,

Universitetet i Oslo. Innholdet av Fe og Mn er ikke analysert da

resultatene fra 1984 (Halvorsen 1985) viste at disse ionene nor-

malt forekom  i  konsentrasjoner lavere enn påvisningsgrensen for

den aktuelle kjemiske metoden. Prøvene er heller ikke analysert

for alkalinitet på grunn av lav pH. Kationene er analysert med

Perkin-Elmer 306-atomabsorpsjonsspektrofotometer, mens sulfat og

klorid er analysert ved en modifisert ionebyttermetodikk (I. Bla-

kar upubl.).

Til analysene av nitrat og ammonium er benyttet standard metoder

og er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
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De ulike aluminiumsfraksjonene er analysert ved Avdeling for gene-

rell fysiologi, Universitetet i Oslo, etter en metode av Barnes

(1975) og Driscoll (1984). For analyse av totalt aluminium er

prvene frst oppsluttet ved pH 1 (svovelsyre) i en time, og der-

etter ekstrahert i methylisobutylketon med 8-hydroxykinolin som

kompleksbinder. For bestemmelse av de ulike aluminiumsfraksjonene

ble prøven pumpet gjennom en sur kation-ionebytter. Den frak-

sjonen som går gjennom ionebytteren representerer den organiske

fraksjon (humus bundet Al). Differansen mellom total aluminium og

den organiske fraksjonen er uorganisk bundet aluminium, dvs. det

som blir tilbakeholdt i ionebytteren.

Aluminiums-analysene er utfort p& prover som har vert lagret i

ca. 4-5 måneder, og er derfor beheftet med en viss usikkerhet.

Materialet synes imidlertid ikke å avvike vesentlig fra resulta-

tene i andre underskelser i tilsvarende omrader pa Srlandet, og

antas a gi en rimelig god oversikt over forholdene i det aktuelle

området. Usikkerheten er størst med hensyn til forholdet mellom

den organiske og uorganiske fraksjonen. Vi har valgt begrense

analysene til totalt aluminium i alle prøvene, og som stikkprøver

er organisk og uorganisk fraksjon analysert i et utvalg av prøvene

med lavest og h@yest pH og farge.
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4. RESULTATER OG DISKUSJON

Tabellene 3 og 4 gir en oversikt over de fysisk-kjemiske forhold i

henholdsvis rennende og stillestående vann. Lokalitetenes

beliggenhet går fram av figur 6 og tabell 2. I tabell 5 er

gjennomsnittlig ionesammensetning angitt for de ulike periodene.

Temperaturforholdene i Holmevatn/Midvatnmagasinet (fig. 7) vil
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Fig. 7. Temperaturfordeling i Fyresvatn, Holmevatn, Napevatn og
Russvatn. Dataene fra 1984 er hentet fra Halvorsen
(1985).
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være av stor betydning for hvordan vannet ved tapping vil innlagre

seg  i  Fyresvatn, eventuelt i Russvatn. Temperaturen etter islegg-

ing vil være av størst betydning da tappingen vesentlig vil foregå

i perioden oktober-april.

Innsjpene flger det normale mnsteret for temperaturfordelingen.

Fyresvatn og Holmevatn har imidlertid lave temperaturer i april,

med temperaturer rundt 2°c eller lavere. Temperaturen i Russvatn

og Napevatn er mer enn 1c hyere enn Fyresvatn og Holmevatn. I

mai var Fyresvatn inne  i  en vårfullsirkulasjon, mens isen frem-

deles lå på de øvrige lokaliteter.

Temperaturforholdene  i  juni viser stor likhet  i  de ulike lokali-

teter, med sprangsjikt omkring 10 m. Inns jenes strrelse tilsier

at sprangsjiktet vil forskyve seg noe nedover i løpet av somme-

ren. Temperaturen i hypolimnion er hy, ner 6QC, og dette ma tyde

pa en kjlig var, med lang varsirkulasjon.

Surhetsgraden (pH) star sentralt ved vurderingen av konsekvensene

ved utbygging av Kilåvassdraget. Heiområdene mellom Fyresvatn og

Nisser har meget sur avrenning og med få unntak har vannet en pH

betydelig lavere enn 5.0.

Med unntak av ValebjØrgsåi ble de laveste pH-verdiene målt i mai

under snsmeltingen, mens den i april og juni var noe hoyere. De

laveste verdiene hadde Vikåi (Lok. 9 og 11), med pH 4.24 som den

laveste. Frostdla (Lok. 19) i mai og Fyresvatn er de eneste

lokalitetene med pH hyere enn 5.0. Gjennomsnittlig pH-verdi var

i april 4.62, i mai 4.48 og i juni 4.67.

Kilavassdraget hadde i april stort sett lavere pH-verdier enn de

øvrige feltene. Desidert lavest verdi ble målt i Kleivtjnn

(Lok. I). Også  i  juni var Kilåvassdraget gjennomgående noe surere

enn de øvrige feltene, med den laveste verdien i Holmevatn (Lok.

II).
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Tabell J. Fysisk-kjemiske data fra rennende vann.

Lok. DyYp Temp. K2s Ca Mg Na K so4 Cl NO3 NH4 Farge Alt Alo Ali
nr. Dato m 9c pH m s/m mg/1 ng/l g/l mg/l mg/l mg/l Lug/IN ug/lN mg/lPt ug/l ug/l ug/l

1. 13/5 4.6 4.42 2.01 0.51 0.16 0.65 0. 17 3. 18 0. 75 25 167
19/6 17.8 4.64 1. 62 0.44 0. 14 0.65 0. 16 2.45 0.84 55 5 15 118

2. 15/4 4.45 2.03 0.57 0.20 0.80 .15 3.66 0.89 20 205 4 6 159
13/5 4.0 4.39 2.01 0.50 0.16 0. 62 0. 16 3. 18 0. 65 151 40 25 170
19/6 15.8 4. 48 1.55 0.44 0.14 0.56 0.10 2.77 0. 80 15 124 21 103

3. 15/4 4.51 1.94 0.54 0.17 0.73 0.12 3.38 0.89 109 40 10/15 210
14/5 4.39 2.02 0. 46 0.15 0.61 0.15 3.05 0.75 146 45 25 17)
19/6 16 .1 4.57 1. 62 0.44 0.14 0.67 0.19 2.68 0.89 60 5 10/ 15 128

4. 15/4 4.41 2.02 0. 47 0.14 0. 68 0.07 3.33 0. 70 15 214
14/5 4.32 2.26 0.45 0. 14 0. 59 0. 15 3.23 0. 70 20 186
19/6 4.49 1. 54 0.34 0.11 0.47 0.10 2. 14 0. 50 10/15 118

5. 15/4 4.96 1. 72 0.68 0.21 1.09 0 .13 4.52 0.89 164 40 0/5 249

6. 15/4 4.42 2.43 0. 70 0. 24 0.97 0.17 4.80 0.80 10 309 55 254
13/5 3.6 4.46 1. 88 0.41 0.14 0. 72 0.19 3. 14 0. 75 58 15 25 157
19/6 4.54 1.52 0.42 0.13 0. 65 0.04 2.50 0.67 1 5 15/20 110

7. 15/4 4.70 1. 87 0.74 0.19 0. 90 0.15 4.04 0.84 184 55 10 243
14/5 3.4 4.54 1.69 0.49 0.14 0.64 0.12 3.00 0. 70 70 15 30 176
19/6 15.7 4.63 1.45 • 46 0.13 0.62 0.07 2.45 0.70 32 5 15/20 156

8. 15/4 4.48 1.89 0.55 0.17 0.74 0.10 3.38 0. 80 5/10 208
14/5 4.35 2.03 0. 44 0.14 0.58 0. 12 3. 14 0. 65 30 178
19/6 14.5 4.57 1.50 0. 43 0.13 0.57 0.08 2.50 0. 70 15/20 149

9. 15/4 4.49 1.94 0.50 0.16 0.66 0.12 3. 14 0.84 95 45 5/10 196
14/5 4.26 2.51 0. 49 0.17 0.68 0. 14 ).72 1 .04 175 70 20 199
19/6 18.2 4.52 1.71 0. 45 0. 14 0.57 0.11 2.82 0. 75 92 10 10/15 158

10. 15/4 4.76 1. 61 0. 64 0.17 0.84 0.10 3.52 0.80 99 25 5 217
14/5 4.53 1. 77 0.54 0.15 0.69 0.11 3.27 0.77 75 20 25/30 188
19/6 12. 1 4.77 1.47 0. 54 0.14 0. 72 0.09 3.09 0.80 45 5 10/15 158

11. 15/4 4.57 1. 77 0.54 0.17 0.76 0.12 3.23 1.07 10 211
14/5 4.24 2.51 0. 48 0.17 0. 74 0.15 3.82 0.94 25 257 48 159
19/6 19.5 4.57 1. 44 0.41 0.13 0.62 0.09 2.59 0. 70 10/15 139

12. 15/4 4.56 1. 86 0.48 0. 14 0. 68 0.11 3.33 0.80 150 30 0/5 285
14/5 4.36 2.22 0.47 0. 15 0.67 0.12 3.73 o.77 180 60 15/120 260
19/6 19. 4 4.48 1. 73 0.45 Q.14 0.63 0.11 3. 18 0.89 154 5 5 260

13. 15/4 4.56 1. 82 0.56 0.16 0.69 0.12 3.33 0.94 10 221
14/5 4.33 2.17 0. 48 0.14 0.61 0.11 3.36 0.70 15/20 210
19/6 18.8 4.60 1. 58 0.46 0.14 0.61 0.10 2.66 0. 75 5/ 10 189

14. 15/4 4.70 1.84 0.58 0.17 0.76 0.18 3.38 0.89 142 60 10 201 26 175
13/5 5. 1 4. 34 2.23 0. 47 0.14 0. 63 0.13 3.32 0. 75 175 70 20/25 199
19/6 18.9 4.63 1.43 0.44 0.12 0.56 0.10 2.32 0. 70 63 5 10/15 148

15. 15/4 4.92 1. 90 0.87 0.22 1.02 0.34 4.00 1. 14 225 55 10/15 147
14/5 4.45 1. 90 0. 54 0.16 0. 66 0.17 3.27 0. 70 123 30 25 166

16. 15/4 4.61 1. 66 0.65 0.18 0.78 0.11 3.38 0.84 81 45 10/ 15 204
14/5 4.57 1. 74 0.56 0.16 0.65 0.11 3.41 0. 75 78 30 25 189
19/6 17.4 4.78 1. 40 0.51 0.15 0. 66 0.11 2.59 0.67 29 5 15 146

17. 15/4 4.66 1. 71 .66 0. 16 0.71 0.20 3.28 0.75 5/ 10 224
14/5 4.42 1.93 0.51 0.15 0. 60 0.21 3.36 0. 65 20/25 199
19/6 4.63 1. 61 0.50 0.14 0.61 0.19 2.59 0.75 10/15 172

18. 15/4 4.82 1.46 0. 67 0. 16 0. 74 0. 16 3.09 0.89 0/5 179 15 164
13/5 7 .0 4.56 1. 68 0. 56 0.13 0.63 0. 15 3. 14 0. 70 5 177
19/6 4.78 1.42 0.60 0.14 0. 67 0.14 2.68 0. 72 5 163

19. 13/5 5.22 1. 69 1.03 0.27 0.91 0.33 4.27 0.75 15 122 47 75
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Tabell % • Fysisk-kjemiske forhold i innsjøene.

Lok. Dyp Temp. K25 Ca Mg Na K so4 Cl NO3 NA4 Farge Alt Alo Ali
nr. Dato li oc pH m s/m ng/l mg/1 mg/1 mg/1 ng/l mg/l Lug/lN ug/lN mg/lPt ug/l uq/l ug/l

I 16/4 1 2.2 4.25 2.98 0.61 • 19 .0.73 0. 15 4.33 0. 80 310 190 15 222 33 189

5 2.2 4.31 0.61 o.19 0.77 0. 16 4.47 0.94 217
10 2.2 4. 30 2.6) 0.61 0.19 0. 76 0.18 4.28 .94 15/20 206

II 15/4 1 1. 0 4.45 1. 78 0.48 0.14 0.68 0. 12 3.09 0. 84 86 35 10/ 15 187
10 2 .0 4. 46 1.92 0.49 o. 15 0.64 0.10 3 .00 0.94 10/15 192
20 2.4 4.44 1.92 0.48 0.14 0.65 0. 11 2.95 1.04 10 186 31 155

7 1 1 8 1 0.6 .10 0 15 8
14/5 1 4.34 2.26 0.45 0. 13 0. 62 0.11 3.27 0. 77 191 70 20 200

5 2.1 4.41 2.01 0.47 0. 14 0.67 0. 15 3. 14 0.89 20 193
10 4. 4 1 9 0 1 0.6 0. 14 .8 1 04 15 188 158

21/6 1 15.9 4.52 1.62 0.41 0.13 0.54 0.11 2.48 0. 70 96 10 165
6 10. 6 4.46 1. 74 0. 42 0.13 0. 56 0.11 2.64 0.84 15/20 163
14 6.5 4.43 1.83 0. 45 0.13 0.63 0.20 2.68 0.80 15/20 172

III 15/4 1 1. 3 4.82 1.57 0.75 0.19 0.78 0. 18 3.42 0. 99 128 30 5 178
10 3.0 4.83 1.48 0. 70 0.18 0. 74 0. 18 3.19 0.99 5 172
30 3.3 4.84 1.49 0. 74 0.19 0.77 0.19 3. 19 0. 84 0/5 170 18 152

8 1 0 .7 • 19 0 7 • 8 0 9 5 17 4
20/6 1 13.4 4.89 1.39 0. 63 0.17 0. 70 0. 18 2.68 0.89 113 10 5 165

10 9. 1 4.88 1. 50 · 0.64 0.17 0.69 0. 18 2.82 0.89 10 173
30 6.6 4.87 1. 53 0. 67 0.18 0. 75 0. 18 2.95 0.89 5/ 10 178
60 5.5 4.89 1.51 0. 70 0.18 0. 76 0.19 3.23 0.89 5/ 10 188

IV 15/4 1 1. 6 4.83 1.59 0. 74 0.19 0. 78 0.18 3.28 0.94 120 35 5 17 3 16 157
14 3.4 4.83 1. 46 0. 70 0.18 0. 73 0.18 3.19 0.99 0/5 173 17 156
28 3.5 4.86 1. 55 0.71 0.19 0. 76 0.18 3.28 0.84 0/5 176 16 160

1 1 0 80 0. 0 7 0 5 17
1 7 0 17 7 .1 7 119 4 0 5 178

20/6 1 13.5 4.82 1. 44 0. 60 0.16 0. 66 0.16 2.68 0.75 110 5 5/ 10 159
14 7.2 4.80 1.49 0.64 0.17 0. 72 0.18 2.86 0.84 5/10 172
28 6 .0 4. 71 1.45 0.56 0.15 0.62 0.17 2.68 0.75 10/ 15 180
42 5.5 4.71 1. 52 0.57 0.15 0.63 0.19 2.77 0. 70 15 188

V 15/4 1 1.6 5.05 1. 48 0.91 0.21 0.81 0.21 2. 76 1.04 178 40 5 65
10 1. 8 5.12 1. 54 0.87 0.21 0.82 0. 20 2.95 0.99 5 72 8 6 4
30 2. 1 5 .10 1.50 0.87 0.21 0.83 0.23 2. 90 1.09 5/10 76 10 66 I

I
0 1 7 1 1 5 3 9 7 r

13/5 1 4.6 5.03 1. 48 0.86 0.21 0.80 0.21 2.95 1.24 149 5 77 I
10 5 .0 5.05 1. 45 0.85 0. 20 0.80 0. 20 2.91 1. 12 5 82 - I30 4. 1 5.08 1. 48 0.83 0. 20 0.81 0.22 2.82 1 .04 5 74

5 0 1 1 1 5 8 17 71
21/6 1 13. 3 5. 18 1.42 0.85 0.21 0.80 0.23 2.59 1.19 144 10 5/10 63 7 56

10 7.5 5. 11 1. 50 0.87 0. 20 0.79 0.21 2.59 1.09 5/10 68
30 6 .0 5. 10 1. 49 0.88 0.20 0.80 0.21 2.68 1.14 5/ 10 72
50 5.5 5. 13 1. 55 0.88 0. 20 0.82 0.22 2.73 1. 19 5 76

Tabell 5. Gjennomsnittlig ionesammensetning i Ki1i 198 5 .

APRIL MAI JUN[ APRIL MA I JUNI

n= 36 n=26 n=31 uekvll uekvl uekvll
mg/l mg/1 mg/1

pH .62 6.%8 4.  6 7 2 : 1 J 33 : 15 21 ·: 9

K25mS/m 1.80t0.34 1.92!0.30 1 . SJ! 0. 11

Ca 0.65!0.13 0.57!0.16 0.55!0.15 32 6 28 27 • 7

Mg 0.18!0.02 0.16!0.0J 0.15!0.0J 15 : 2 13 : 2 12 : 2

Na 0. 77!0. 10 0. 68±0. 08 0.66:0.09 33 : 4 30 : 3 29 : 4

K 0.16!0.0S • 0. 16!0.05 0.15!0.05 4 : 1 : 1 % : 1

so J.44!0.50 J.26!0.JJ 2.68±0.23 75 11 71 : 7 58 : 5

Cl 0. 91 !O. 11 0.82t0.17 0.82!0.16 26 • 3 23 : 5 23 : 5

Kat. 1 . 7 6 1 . 5 7 1.51 108 108 93
An. .35 .08 J.50 10 I 94 81
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Forskjellen i pH mellom de ulike feltene synes å være minst under

snøsmeltingsperioden i mai, da bidraget fra grunnvannet er minst.

Bortsett fra i en kort periode under snsmeltningen, da overflate-

vannet i innsjpene kan vere svert surt er det et karakteristisk

trekk at innsjene viser langt mindre variasjon i pH gjennom aret

enn rennende vann.
4

5
VALEBJORGVI KI

-r
a.

6

7
2 3

Fig. 8.

Ca mg/l

Sammenhengen mellom pH og Ca-konsentrasjonen i Kilåi
plottet inn i Henriksens (1979) forsuringsindikator.

Figur 8 er basert på Henriksens (1979) forsuringsindikator som

bygger på praktisk erfaring fra et stort antall lokaliteter. Der-

som pH-Ca punktene faller under den angitte "normal"-linjen vil

forholdet mellom Ca og pH være normalt som  i  områder uten forsur-

ing. Faller de derimot over linjen viser dette ulike grader av

forsuring. Det framgår av figur 8 at Kilåvassdraget og de øvrige

delfeltene er sterkt forsuret. Samtlige pH-Ca punkter ligger

langt over linjen. Figuren viser også klart Ca-konsentrasjonens

betydning for områdets bufferkapasitet.
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De observerte pH-verdiene var i 1985 vesentlig lavere enn i 1984

(Halvorsen 1985) da gjennomsnittlig pH i begynnelsen av juli var

4.79 og i september 4.86, og med pH 4.58 som laveste verdi. Dette

kan skyldes at prøvene i 1984 ble tatt i en periode med lav vann-

føring. Verdiene er også vesentlig lavere enn det som ble målt i

perioden april 1973 til oktober 1975 (Johannessen & Joranger

1976). Gjennomsnittlig pH var da 4.65 nederst i Kilåi, {samme

lokalitet som Lok. 2), varierende mellom 4.56 og 5.08.

Verdiene fra Fyresvatn er også vesentlig lavere enn observert av

Johannessen (1984) og Muniz et al. (1979), som fant pH stort sett

hyere enn 5.4. Noe av forklaringen kan vere ulikt pr@vested, ved

at vare prover er tatt inne i Valebjbrgviki, mens de vrige er

tatt i hovedbassenget. De lavere verdiene i Valebjrgviki kan an-

tagelig skyldes avrenningen fra de sterkt sure lokalfeltene rundt

vika. Den ene observasjonen til Miljøvernavdelingen i Telemark

(T. Kildal pers. medd.) i januar 1985 fra utlipet av Fyresvatn

viste en pH på 5.28.

Vårt materiale fra 1984-85 sammenholdt med tidligere målinger er

av en slik beskaffenhet at en vanskelig kan vurdere om de obser-

verte endringer i pH er tilfeldige eller reflekterer en reell for-

suring i den siste 10-rs perioden.

PL ST LER

Ledningsevnen (mS/m) gir et mal for vannets innhold av opplste

salter. Ved lav pH vil H-konsentrasjonen gi et vesentlig bidrag

til ledningsevnen. I de fleste lokaliteter er ledningsevnen

lavere enn 2, og trekker en fra bidraget til Ht-ionene vil

ledningsevnen være lavere enn 1. Området har derfor et meget

ionefattig vann.

Tabell 5 viser gjennomsnittlig ionesammensetning i april, mai og

juni 1985. Materialet gir en rimelig god ionebalanse, men med et

visst anionoverskudd. Dette er vanlig i områder med sterkt surt

vann hvor også ionekonsentrasjoner av nitrat, ammonium og alumi-
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nium er høyere enn ellers og gir vesentlige bidrag til ionebalan-

sen.

Ledningsevnen og konsentrasjonen av de oppløste salter viser liten

variasjon. Na og S04 er mest stabile mens Ca og Cl viser størst

variasjon (tabell 5). Ledningsevnen var i gjennomsnitt høyest i

mai og lavest i juni, som delvis forklares ut fra H-konsentra-

sjonenes vesentlige bidrag til ledningsevnen. For de øvrige

ionene var konsentrasjonen høyest i april og lavest i juni. Dette

synes vere et generelt trekk hvor grunnvannets bidrag til av-

renningen er størst i vinterhalvåret og minst  i  flomperiodene,

mens bidraget vil Øke utover sommeren med liten nedbør.

De observerte ionekonsentrasjoner er lave, men i samsvar med det

en kan forvente ut fra berggrunnen og løsmassenes sammensetning.

Konsentrasjonene er stort sett i samsvar med tidligere observasjo-

ner fra området (Johannessen & Joranger 1976, Muniz et al. 1979,

Johannessen 1984, Halvorsen 1985).

I våre prøver forekommer Ca og Na  i  omtrent samme konsentrasjon

(malt som ekv/l). I mai utgjr imidlertid H'-konsentrasjonen en

større andel enn både Ca og Na. S04 er alltid det dominerende

anion. Det store bidraget fra S04, Na og Cl viser at omrdet bade

er utsatt for sur nedbør og at det får naturlige tilførseler av

havsalter gjennom nedbøren. IfØlge Johannessen & Joranger (1976),

hadde nedbren ved Abogtjern en &rsmiddelkonsentrasjon av S04, Cl

og Mg på henholdsvis 2.57, 0.39 og .057 mg/l. Dette tilsvarer at

nedbbren bidrar med i strrelsesorden 80-90 av SO04-konsentra-

sjonen, 40-50 av Cl-konsentrasjonen og 35-40 av Mg-konsentra-

sjonen i overflatevannet i dette området.

De målte ammoniumskonsentrasjonene samsvarer med tidligere data

fra Abogtjernfeltet (Johannessen & Joranger 1976), mens konsentra-

sjonene av nitrat er noe hyere. De hye konsentrasjonene av ni-

trat kan delvis forklares ut fra tidspunktene for prøvetakingen.

Prøvene fra april og mai er tatt i slutten av stagnasjons-

periodene, fØr våroppblomstringen av alger. Konsentrasjonene  i

juni er vesentlig redusert i forhold til april og mai. De abso-
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lutt hoyeste verdiene ble funnet i Kleivtjnn, og skyldes her an-

tagelig en viss tilførsel fra dyrket mark.

Vassdraget får også tilført en vesentlig mengde nitrat og ammonium

gjennom nedbøren. I perioden september 1973 til juni 1975 hadde

nedbøren ved Treungen ved utløpet av Nisser en middelkonsentrasjon

pa hele .38 mg NO3-N/l og .36 mg NH3-N/1 (Johannessen & Joranger

1976).

Aluminiumskonsentrasjonene  i  forsuret overflatevann er en helt

sentral faktor for å forstå mange av de biologiske virkningene av

forsuringen. Aluminium er et av de vanligste grunnstoffene  i

berggrunnen, men lpsligheten er ved normal pH (6-7) svert liten.

Ved Økende surhet vil aluminiumskonsentrasjonen Øke, og komme opp

i konsentrasjoner som er ddelig for bl.a. fisk. Aluminium fore-

kommer i flere ulike former, hvor spesielt den uorganiske frak-

sjonen er antatt å være mest giftig.

Fordelingen mellom uorganisk og organisk bundet aluminium er

bl.a. avhengig av innhold av organisk materiale i vannet. I figur

9 er total aluminium (Ti) og uorganisk aluminium (Al;) plottet

mot pH. Valebjrgviki, med de høyeste pH-verdier skiller seg

klart ut ved å ha de laveste aluminiumsverdiene. I de øvrige

lokaliteter er variasjonen stor, fra ca. 100 til 300 g/l Al

totalt og ca. 80 til 250 µg/1 Al uorganisk. Undersøkelser  i

sammenlignbare områder på sørlandet har gitt tilsvarende stor

spredning, men forholdet Al;/pH er vanligvis noe bedre enn i dette

materialet (Muniz pers. medd.). Den nedre del av figur 9 viser

sammenhengen mellom organisk bundet aluminium (Al) og inhold av

organisk materiale gitt som mg/1 Pt. Materialet viser en klar

korrelasjon mellom organisk bundet aluminium og organisk mate-

riale, selv om variasjonen også her er stor.
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Fig. 9. Sammenhengen mellom pH og totalt (T1) og uorganisk
bundet (Ali) aluminium, (øverst) og mellom humusinnhold
(mg/1 Pt) og organisk bundet aluminium (Alo) i Kilåvass-

draget.
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5. KONSEKVENSENE AV OVERFØRINGENE

Det foreligger tre alternativer for utbygging av Kilåi (Fig. 5).

Det er ingen store forskjeller mellom alternativene med hensyn til

aktuelle overføringer til Holmevatn/Midvatnmagasinet. Figur 10

gir en oversikt over det regulerte feltet for magasinet etter

Alt. Valebjrg, som er det mest omfattende alternativ. Ved dette

alternativ vil 34,8 km? bli overført til Holmevatn/Midvatnmaga-

TARMEN"

--------- -5z----;=

; 5/
VALBJRGAI

FYRES VATN

HATVEITAI

HOLMEVATN/
MIDTVATN

-------
KROSSVATN/<.
FJELL SKOVVATN

Fig. 10. Det regulerte felt for Holmevatn/Midvatnmagasinet, med
angivelse av de overførte feltene.
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sinet. Det naturlige nedbdrfeltet til utlpet av Midvatn utgjr

37,8 km og avlpet fra 72,6 km inngAr sAledes i utbyggingen.

Konsekvensene av overføringene vil i det vesentligste være av-

hengig av endringene i surhet (pH) i Holmevatn/Midvatn, Kleiv-

tjønn/Fyreselva, Fyresvatn, Napevatn/Russvatn og Nisser. Med unn-

tak av aluminium vil overføringene antagelig få små eller ingen

konsekvenser med hensyn til de øvrige kjemiske parametre. For

aluminium kan overføringen til Fyresvatn og Fyreselva kunne gi

effekter, fordi aluminiumskonsentrasjonene er vesentlig lavere her

enn  i  vannet fra de overførte feltene. For Holmevatn og Napevatn/

Russvatn forventes virkningene derimot å bli små da konsentra-

sjonene er nær de samme i de overførte felt som  i  resipienten.

Tidspunktene for prøvetagingen er valgt ut fra ønsket om å få

representert ekstremverdiene for pH, med de laveste i snøsmelt-

ingsperioden i mai, og de høyeste i vinterhalvåret og  i  perioder

med lav vannføring på sommeren. Området er også karakterisert ved

hby vannfring som fdlge av stor nedbr pa hsten, men en har

erfaring for at pH i denne perioden er hyere enn i snsmeltings-

perioden (Johannessen & Joranger 1976). Vårt materiale skulle

derfor gi grunnlag for vurdere de verst tenkelige konsekvenser

av en overfring.

Ved beregning av eventuelle endringer i pH har vi valgt A se bort

fra en eventuell buffring i systemene. Under de rådende forhold

med lav pH (pH 5,6) vil bufferkapasiteten knyttet til Ca og HCO3

være uten betydning. Det lave innhold av organisk materiale antas

også å influere lite på bufferkapasiteten. Uorganiske aluminiums-

forbindelser vil kunne bidra med en viss bufferkapasitet, men på

grunn av små forskjeller i konsentrasjoner mellom de ulike felter

antas også denne å være liten.

V I V

Konsekvensene for Fyresvatn, Kleivtjnn/Fyreselva, Napevatn/Russ-

vatn og Nisser vil være avhengig av vannkvaliteten i Holmevatn/

Midvatn-magasinet. For å vurdere den framtidige pH i dette maga-
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sinet er det derfor nødvendig å se på effekten de aktuelle over-

føringene vil ha på vannkvaliteten og spesielt pH. Den spesifikke

avrenningen  i  området er angitt å være ca. 35 l/km2/s. Det er

ingen eller små forskjeller i avrenning mellom de ulike felt. Ved

å regne samme avrenning fra hele feltet kan en derfor betrakte

nedbrfeltenes areal som eneste variable ved vurdering av bland-

ingsforholdene;

[r], - « [eh . e

[, = hydrogenionkonsentrasjonen i det overførte feltet

Dr)>»= hydrogenionkonsentrasjonen i mottagerfeltet

A4 = arealet av det overfrte feltet

A2 = arealet av mottagerfeltet.

TARMEN

[E] "-» HATVEITAI

SANDVATNrnJ2.1  •·'  
4.70
4.34
4.63

YALBJllR&AI

l1•-9 •·'
2

2.1 " HOLME VATN/
MIDTVATN

'•
FYRES VATN')  72.6 km2

5. 12 -----
5.05
5.11

'

4.46
4.41
4.46

i14 .6 ,.2
KROS SVA TN/
FJELLSKOVVAT!i

4.51
4.39
4.57

Fig. 11. Observerte pH-verdier i de ulike delfeltene i april
(øverst), mai og juni (nederst).
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Figur 11 viser pH-verdiene i de aktuelle felt i henholdsvis april,

mai og juni. De observerte pH-verdier i Holmevatn antas å være

representative for gjennomsnittet for den naturlige tilrenningen

til Holmevatn/Midvatn. I april og juni har alle de overførte

feltene, med unntak av ValebjØrgsåi en noe hyere pH enn Holme-

vatn. I mai har feltene i Vikåi  spesielt lave pH-verdier, mens de

øvrige feltene har samme eller noe hyere pH enn Holmevatn.

APRIL MAI JUNI

B4.5646B
4.70--+4.69

B
l 4f4.59

r::-:14.Jl-+4-JB
.) .».3»

- l 4t
4.33

B4.604-:8B
4.63-+ 4.60

J--

l 4r
4.56

4,45 4,50 4.34» 4,35 4.52 4,54

14.51

[]
14.39

 
14.57

[J
Fig. 12. Endringer i pH i de ulike feltene som følge av over-

føringene.

I Fig. 12 er det angitt de forventede endringer  i  pH som flge av

overføringene. Meselvatn forventes å få en svakt surere vannkva-

litet som fdlge av overføringene fra  Vikåi,  men endringene er

små. Overføringen av Htveiti mot Holmevatn vil gi det sterkt

sure Stakkhomstjnn en Økning  i  pH fra 4,41 til 4,59  i  april og

fra 4,49 til 4,56  i  juni. Endringene i mai blir derimot små.
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For Holmevatn/Midvatn vil endringene bli små, med antydning til en

svak Økning av pH. Utviklingen i Holmevatn/Midvatn vil imidlertid

også være bestemt av forhold knyttet til selve reguleringen. Ved

fylling av magasinet under vårflommen vil alt det sureste vannet

bli holdt tilbake i magasinet. Under normale forhold vil den

sureste avrenningen skje fr islosning, og det sureste vannet vil

passere innsjpen like under isen uten & berre de dypere vannlag.

Ved holde det sureste vannet tilbake i magasinet vil dette kunne

gi en Økt surhet. Et annet forhold av betydning vil vere effek-

ten av det neddemte areal på vannkvaliteten i magasinet. Økt til-

førsel og nedbrytning av organisk materiale samt omlagringspro-

sessene i reguleringssonen vil sannsynligvis gi en midlertidig

Økning i pH. Vi mangler imidlertid data som kan belyse den sam-

lede virkning av de nevnte forhold. Vi har derfor valgt i den

videre analyse a anta at forholdene i Holmevatn/Midvatn stort sett

blir uendret i forhold til dagens situasjon. Overføringene vil

imidlertid neppe medføre en forverret situasjon.

V R V y VA

5.2.1. Forutsetninger

Arlig tilrenning til Holmevatn/Midvatn-magasinet (og til kraft-

verket) er 77,7 mill. m?. Av dette utgjr 5,8 mill. m av-

renningen fra Vikåi, Sandvatn og ValebjrgsAi, og Fyresvatn vil få

en pkt brutto &rlig tilf6rsel av 71,9 mill. m vann. Med et be-

regnet Arlig flomtap p 5,3 mill. m vil netto @kt tilfrsel til

Fyresvatn gjennom kraftstasjonen vere 66,6 mill. m. Av dette vil

61,3 mill. m tilfires i vinterhalvaret, mens 5,3 mill. tilfres i

sommerhalvåret.

Konsekvensene for Valebjrgviki/Fyresvatn er komplisert å vurdere

da en mangler opplysninger om en rekke sentrale forhold. Av vik-

tige faktorer kan nevnes temperatur, strømretning og stromhastig-

het og utslippsstrålens innblanding i vannmassene.

Innlagringen av utslippet vil styres av temperaturforskjellene

mellom utslippsvannet og Fyresvatn. Tappingen fra Holmevatn vil

ved fullt magasin foregå fra ca. 20 m's dyp. Ved tapping i
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sommerhalvåret og fram til islegging av Holmevatn vil utslipps-

vannet være vesentlig kaldere enn temperaturen i overflatelaget i

Fyresvatn, og innlagring vil skje i et relativt begrenset dybde-

sjikt i underkant av termoklinen, sannsynligvis omkring 20-25 m's

dyp. Etter islegging og etter hvert som magasinet nedtappes vil

temperaturen i utslippsvannet bli lavere enn i Fyresvatn og inn-

lagringen vil da kunne skje i overflatelaget. Cand.real. Carl A.

Boe antyder i brev av 16. mai 1986 at temperaturen i driftsvannet

for kraftverket gradvis vil avta fra 49C i oktober til ca. 1C i

april. De foreliggende temperaturobservasjoner fra Fyresvatn

tyder derfor på at utslippsvannet i store deler av vinterhalvåret

vil innlagre seg nær overflaten, i de øverste 5-10 m.

Strimningsforholdene i Valebjrgviki og i Fyresvatn er antagelig

kompliserte. Strømningsmønsteret styres hovedsaklig av gjennom-

strømningen, av indre blger og av vindgenererte strømmer.

Gjennomstrømningen i store innsjøer er påvirket av jordens rota-

sjonskrefter, corrioliseffekten. Disse vil gi en viss oppstuving

av vannmassene mot den vestre bredd, mens en kompensas jonsstrm

vil bevege seg i motsatt retning langs østsiden.

Forholdene for utslippet i Valebjrgviki viser likheter med for-

holdene for utslippet fra Kvildal kraftverk i Suldalsvatn (Berge

1985). Begge innsjene er lange, smale og dype fjordsjper. Ut-

slippsstrlens hastighet er også nær den samme, ca. 2 rn/s. I Sul-

dalsvatn ble utslippsstrålen fanget inn i kompensasjonsstrbmmen

langs østre bredd, og utslippsvannet kunne spores helt opp til

nordenden av vatnet. Vi vil anta at dette også kan være tilfelle

i Fyresvatn.

Det foreligger ikke data som kan belyse hvilke strømhastigheter vi

kan forvente i Fyresvatn. I Suldalsvatn synes disse å ligge i

strrelsesorden 1-5 cm/s (Berge 1985). I Mjsa ble det malt be-

tydelig hyere hastigheter enn dette utenfor Helg@ya (Thendrup et

al. 1980). Hastigheter over 10 cm/s var vanlig. Disse hastig-

hetene er imidlertid målt i sommerhalvåret, da vindgenererte

strømmer spiller en viktig rolle. I den islagte perioden vil has-

tighetene antagelig være vesentlig lavere. For Sperillen er det

angitt strømhastigheter opp til ca. 3 cm/sunder is (Stigebrandt
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1978). I de videre beregninger er det tatt utgangspunkt i strøm-

hastigheter på henholdsvis 0,1, ,5, 1 og 2 cm/s.

For å beskrive hvordan utslippet blir innlagret i Valebjrgviki

kan en enten benytte en todimensjonal modell eller en tredimensjo-

nal jet-modell (Axelson 1967). Utslippsstrålen i den todimensjo-

nale modellen har en vinkel på 14°, og vil spre seg i horisontal

retning innenfor et avgrenset sjikt. Oen tredimensjonale jet-

modellen forutsetter at utslippsstrålen ikke er styrt av grense-

flater, og vil spre seg som en kjegle med en vinkel på 12°. Has-

tighetsutviklingen i senteret av strålen kan beskrives ut fra

flgende formeler.

Todimensjonal

Umax
= 2,28 Umax = 5,

Tredimensjonal

Umax X

= 6,2 Umax = 20,1
Do X

Umax =hastighetenlangs strålens sentrum

U = hastigheten ved utslippet = 1,8 m/s

Do = diameteren på utslippet= 1,8 m

x = avstand i m fra utslippet.

Innblandingen av vannmassene i Fyresvatn vil være vesentlig for-

skjellig ut fra de to modellene. En innlagring etter den tre-

dimensjonale modellen vil gi en raskere lokal blanding mellom de

to vannmassene, mens innblandingen i hele bassenget vil ta lengre

tid. Allerede etter 1-2 km vil kjernen i utslippsstrålen ha samme

hastighet som·de interne strømmer i innsjen (1-2 cm/s), og

strålen vil anta samme retning som innsjøens interne strommer 7-

800 m fra utslippspunktet.

En innlagring etter den to-dimensjonale modellen vil gi en raskere

innblanding i innsjøens totale vannvolum. Bevegelsesenergien i ut-

slippsstrålen reduseres vesentlig langsommere, og innlagringen av



- 33 -

strålen i de naturlige strømmene vil foregå noe lengre ut. Ut-

slippet fra Kvildal kraftverk skjer antagelig etter den todimen-

sjonale modellen, og i fØlge sporstoffundersøkelser i Suldalsvatn

l utslippsstr&lens front etter ett dogn ca. 6 km fra utslipps-

stedet (Berge 1985). Dette gir en gjennomsnittlig hastighet på

ca. 7 cm/s. Etter 6 dager ble det observert sporstoff i hele

bassenget. Sporstoffkonsentrasjonen var halvert allerede etter

100 m, mens den fremdeles var 1/4 av utslippskonsentrasjonen 2 km

fra utslippet. Etter ca. 3 km var konsentrasjonen ytterligere

redusert til i strrelsesorden 1/8.

Hvilken modell som best vil beskrive situasjonen i Fyresvatn er

uklart. Forholdene i Suldalsvatn er beskrevet for en sommersitua-

sjon, med en markert temperatursjiktning i Suldalsvatn. I Fyres-

vatn vil kun en mindre del av utslippet (5,3 mill. m) forega i

sommerhalvaret, mens de resterende 61,3 mill. m blir tilf6rt i

vinterhalvret: Utslippet til Valebjrgviki vil imidlertid bade

sommer og vinter være styrt av temperaturfordelingen i Fyresvatn,

med innlagring under termoklinen om sommeren og nær overflaten om

vinteren. Dette betyr at utslippsstrålen på samme måte som  i  Sul-

dalsvatn sannsynligvis vil innlagre seg i et bergrenset dybde-

sjikt. Det er derfor mulig at den to-dimensjonale modellen best

beskriver situasjonen. Vi har imidlertid valgt å se på inn-

lagringen også ut fra en tre-dimensjonal modell.

Effekten av utslippet vil avhenge av hvilke pH utslippsvannet har,

og hvilke pH resipienten har. I april hadde dyplagene i Holmvatn

en pH på ca. 4,5. Vi har tidligere antatt at pH her ikke vil

endre seg vesentlig som flge av overfringene og reguleringen, og

utslippsvannet vil derfor ha en pH på rundt 4,5. Hvor representa-

tiv denne pH er vet vi imidlertid ikke, og i beregningene har vi

antatt at utslippsvannet vil ha en pH pd mellom 4,5 og 4,8.

Fra Fyresvatn foreligger det også noe varierende pH-verdier, hvor

spesielt Valebjrgviki har en lavere pH enn innsjen forovrig. Vi

vil anta at det vil være rimelig åta utgangspunkt i en gjennom-

snittlig pH pa mellom 5,2 og 5,4 i Fyresvatn.
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Et forhold som også er viktig for beregningene er hvilken betyd-

ning vannets oppholdstid  i  Fyresvatn har for vannkvaliteten.

Fyresvatn har i dag en teoretisk oppholdstid på ca. 8,5 år. Både

kjemiske og biologiske prosesser vil endre vannkvaliteten, og gi

en noe hyere pH i Fyresvatn enn i tilfbrselsvannet. I bereg-

ningene er det ikke tatt hensyn til dette da en mangler til-

strekkelig kunnskap om i hvor stor grad innsjpen's buffersystemer

kan motvirke den Økte tilførselen av surt vann. På grunn av lav

pH i Fyresvatn vil det være andre buffersystemer enn bikarbonat-

system som virker, og det foreligger ikke data som kan belyse be-

tydningen av de andre systemene. Ved åta utgangspunkt i dagens

pH i Fyresvatn vil vi anta at dette til en viss grad er tatt hen-

syn til  i  beregningene. Det br imidlertid presiseres at de

reelle endringer i pH kan bli noe mindre enn de beregnede.

5.2.2. Konsekvenser

Utslippet fra kraftstasjonen vil dels gi virkning lokalt, men vil

også berøre vannmassene i hele Fyresvatn. Strbmningsforholdene i

Fyresvatn antas over tid å sikre en god innblanding i innsjøen.

PA Arsbasis er tilsiget til Fyresvatn ca. 765,6 mill. m?. Den

tilfrte vannmengden, 66,6 mill. m, vil ke tilsiget med ca. 9%.

Tilsiget i driftsperioden (1.10-30.4) er ca. 458 mill. m, og til-

førselen fra Holmevatn vil  i  den samme perioden Øke tilsiget til

519 mill. m, en kning pa ca. 13%. Ved anta at det naturlige

tilsiget har samme pH som i Fyresvatn vil pH beregnet på grunnlag

av tilsiget  i  driftsperioden ligge mellom 5,03 og 5,27 (Tabell

6). Beregnet på grunnlag av årlig tilsig vil pH ligge innenfor

5,08 og 5,31. Biologiske og kjemiske prosesser i Fyresvatn vil

kunne gi en viss bufring, og de aktuelle grensene kan bli noe

hyere.

Anslagene over pH i Fyresvatn etter utbygging er derfor usikre. I

verste fall vil Fyresvatn f4 en vesentlig forringet vannkvalitet,

med en reduksjon i pH i strrelsesorden ,2 pH enheter. Selv

under de gunstigste forutsetninger vil pH reduseres merkbart med

ca. 0,1 pH enheter. Dersom en tar utgangspunkt i en pH i Fyres-

vatn på 5,4 vil pH ligge innenfor området 5,14-5,31. Dette er i

tråd med Johannessen (1984), som sier at selv små endringer  i  til-
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frslene av sur nedbbr vil gi en markert effekt pa surheten i

Fyresvatn.

Tabell 6. pH i Fyresvatn etter utbygging beregnet på grunnlag av
henholdsvis årlig tilsig og tilsiget i perioden oktober
- april, og forutsatt full innblanding.

Fyresvatn:
765,6 mill. m?fir

Fyres vatn:
Okt.-apr. 458 mill. m?

Holmevatn/
Fyres vatn Holmevatn: 66,6 mill. m? Holmevatn:

Okt.-apr. 61,3 mill. m 3

pH etter blanding pH etter blanding

pH 4,5/5,2
pH ,5/5,
pH ,815,2
pH 4,8/5,4
Al. ugll 200/65

5,05
5,2 1
5 1 1 5
5,31

76

5,03
5 I 14

5  , 13

5 1 2 7
8 1

Ut fra sannsynlig innlagringsdyp og strømningsforholdene er det

sprsml om det er realistisk a anta en fullstendig innblanding.

Utslippet i sommerhalvåret vil lagre seg inn under termoklinen, og

blande seg med vannet  i  hypolimnion. Under normale forhold anses

hypolimnion å være forholdsvis godt avskjermet for utveksling med

epilimnion, og det tilførte vannet i sommerhalvåret vil derfor i

frste omgang kun berre vannet i hypolimnion. Frst ved hstsir-

kulasjonen vil vannmassene i epilimnion bli berørt.

Dersom en antar at termoklinen i Fyresvatn ligger mellom 15-20 m

på ettersommeren vil anslagsvis 90 av vannvolumet  i  innsjøen om-

fattes av hypolimnion. En kt tilfrsel p& 5,3 mill. m? i 1pet

av sommeren vil derfor ikke medføre endringer i pH, unntatt i nær-

området for utslippet. Med bakgrunn  i  målingene fra Suldalsvatn

og en to-dimensjonal innlagring vil strålekjernen 2 km fra ut-

slippet ha en pH mellom 4,84 og 5,16 avhengig av forutsetningene

(tabell 7), alts vesentlig lavere enn i hypolimnion forøvrig. En

viss utveksling av vannet innenfor hypolimnion vil begrense sonen

med surt vann. Avhengig av utslippets utforming og plassering vil

et nærområde innenfor anslagsvis 1-2 km fra utslippet kunne bli
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Tabell 7. pH  i  strålekjernen forutsatt en todimensjonal innbland-
ing, og blandingsforhold som vist i Suldalsvatn (Berge
1984).

Avstand fr a utslippet
pH i stralekjernen

Holmevatn/Fyresvatn 100m 2 km 3 km

pH 4,5/5,05 4, 69 ,8 4, 9 3

pH ,5/5, 20 ,72 %,90 5,02
pH 4,5/5,40 4,75 4,96 5,1 3
pH 4,8/5,05 4 I 91 4, 9 7 5, 0 1
pH ,8/5,20 ,96 5,06 5,12
pH 4,8/5,40 5,00 5 ,  1 6 5,26

Al ugll 200/65 13 2 99 8 2

berørt av spesielt surt vann. Ved å retningsbestemme utslippet vil

en kunne begrense de negative effektene av surt vann og hØyt Al-

innhold til relativt beskjedne arealer og volum.

I vinterhalvåret vil innlagringen skje i overflatelagene, mens tem-

peratursjiktningen under is i stor grad vil hindre utveksling med

de dypere vannlag. Effekten av utslippet på ValebjØrgviki og

Fyresvatn vil vare avhengig av stromningsforholdene i innsjpen.

Dersom Valebjrgviki fungere som en delvis bakevje vil det tilf6rte

vannet få en relativt lang oppholdstid inne  i  vika før det blandes

inn i de øvrige vannmassene i overflaten av Fyresvatn.

I tabell 8 er pH-utviklingen i Valebjrgviki beregnet ut fra ulike

strømhastigheter og forutsatt full innblanding  i  de øverste 10 m.

Med et areal på ca. 2 km2 vil vannmassene som inngår i innbland-

ingen grovt beregnet vere 20 mill. m. En innblanding av vannet

fra Holmevatn forutsatt ingen utveksling med Fyresvatn forvrig vil

gi en drastisk endring i Valebjrgviki bade med hensyn til pH og

Aluminium. Dersom en tar i betraktning en viss utveksling med

hovedbassenget, noe som opplagt vil foregå, vil situasjonen bedre

seg vesentlig. Både indre strømmer, og strømmer generert av selve

utslippet vil sikre en slik utveksling. Dersom en antar en strøm-

hastighet på 0,5 cm/s som rimelig, vil pH reduseres med 0,03 - 0,20

pH-enheter. Selv en strømhastighet på 1 cm/s vil gi en reduksjon i
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Tabell 8. pH i Valebjorgviki etter utbygging beregnet p grunnlag
av antatt vannvolum i vika og ved ulike stromhastig-
heter.

pH
Holmevatn/ Ute Strømh. Strømh. Strømh. Stromh.
Valebjorgviki utveksl. 0 I 1 cm/s 0,5 cm/s 1 cm/s 2 cm/s

pH 4,5/5,05 ,58 %,80 ,9 7 5,00 5,03

pH 4,515,2 4,60 4,85 5,08 5, 13 5  ,  16

pH 4,5/5,% ,6 1 4,90 5,20 5,29 5,34%
pH 4,8/5,05 4,85 ,9 6 5,02 5,04 5,04
pH 4,8/5,2 ,87 5,03 5,15 5,17 5, 19

pH 4,8/5,4 4,89 5 I 1 2 5,30 5,35 5,37

Al 16 7 107 76 7 1 68
ugll 200/65

pH fra 0,01-0,11 pH-enheter. Det er i denne sammenheng ikke tatt

med i beregningen endringer i pH i innsjen forvrig pa grunn av

utslippet, og endringene i Valebjorgviki vil derfor bli noe strre,

og minst i samme storrelsesorden som i innsjen totalt (tabell 6).

Dersom Valebjrgviki fungerer som en delvis bakevje vil forholdene

i vika nærme seg forholdene beskrevet foran med moderat utveksling

med hovedbassenget, og de øvre vannlag vil lett få pH-verdier

lavere enn 4,9-5,0. Dersom forholdene i Valebjprgviki derimot

flger samme mønster som i Suldalsvatn vil forholdene bli vesentlig

bedre. Utslippet vil relativt raskt fanges inn i den nordgående

strommen, og dette vil sikre en rask innblanding i innsjpens vann-

masser forvrig. I en islagt innsj vil en vesentlig del av

gjennomstrømningen foregå  i  de øvre vannlag, det samme vannlag som

utslippet vil lagres inn i. Hvis en antar at den øvrige tilrenn-

ingen også legger seg inn i de øvre metrene under isen vil bland-

ingsforholdet bli som ved full innblanding, og som er beskrevet

foran i tabell 6. Overflatelaget vil i perioden oktober-april der-

for kunne få en pH som ligger i strrelsesorden ,1-0,2 pH-enheter

lavere enn i dag.

Beregningene foran er gjordt ut fra en forutsetning om islagt inn-

sjø, hvor kontakten mellom dyplagene og overflatelagene er liten.

IfØlge Carl A. Boe (pers. medd.) islegges Fyresvatn bare hvert

annet eller tredje år, og den islagte perioden er kortvarig, ca. 2
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måneder. Innsjpen har derfor enten en kontinuerlig sirkulasjons-

periode fra sen høst til vår, eller sirkulasjonsperiodene er kun

kortvarig adskilt. Den tilførte vannmengde vil derfor enten raskt

blandes inn i innsjøens totale vannvolum ved sirkulasjon, mens den

i kun kortere perioder begrenses til de øvre vannlag. Over et vist

antall år vil en derfor forvente at de totale vannmasser etter

hvert vil få redusert pH i strrelsesorden ,1-0,2 pH-enheter.

Utslippet i vinterhalvåret vil også gi merkbart verre forhold i

Valebjborgviki enn i innsj@en forivrig. Dersom utslippet flger

samme mønster som  i  Suldalsvatn, med en to-dimensjonal innblanding,

vil pH i strålekjernen fØlge samme mønster som i tabell 7. I

strålekjernen vil pH etter 3 km fremdeles være meget lav, og

vesentlig lavere enn i innsjen forvrig. Ut fra en pH pa 5,4 i

Fyresvatn vil reduksjonen i pH være 0,14-0,27 pH-enheter. I en

radius på 2 km fra utslippet vil overflatelagene kunne få en pH

under 5,0. Utslippet i vinterhalvåret vil på grunn av vesentlig

større vannmengder berøre langt større arealer og volumer enn ut-

slippet i sommerhalvåret. Ved retningsbestemme utslippet i for-

hold til de fremherskende strømretninger vil en kunne begrense de

områder som blir berørt av de laveste pH-verdier.

Vi har hittil sett bort fra effekten av aluminium. Utslippsvannet

har en betydelig hoyere Al-konsentrasjon enn Fyresvatn, og vil

kunne gi en lokal effekt  i  ValebjØrgviki. Dersom en tar utgangs-

punkt i 200 µg/1 i Holmevatn og 65 ug/l i Fyresvatn vil Al-konsen-

trasjonen i Fyresvatn ved full innblanding Øke til ca. 80 ug/l

(tabell 6). Pa grunn av hyere pH i Fyresvatn enn i Holmevatn vil

denne bli noe modifisert, og bli lavere enn beregnet.

For Valebjrgviki vil konsentrasjonen av aluminium  i  nærområdet for

utslippet bli vesentlig hyere enn i dag, men forutsatt en strom-

hastighet på 0,5 cm/s vil konsentrasjonen være godt under 100 ug/l

(tabell 8). Ved en todimensjonal spredning av utslippet vil Al-

konsentrasjonen i strålekjernen være høyere enn 100 g/l i de nær-

meste 2 km fra utslippet, og kombinasjonen av lav pH og hy Al-kon-

sentrasjon vil derfor kunne få konsekvenser for fisk.



- 39 -

5.3. LIV J NN FYRES LVA

Ved utbygging etter alternatiV Kleivtjnn vil kraftstasjonen f ut-

lop direkte i Kleivtjonn, som igjen star i forbindelse med Fyres-

elva. Samlpet ligger rett nedenfor utlopet av Fyresvatn. I

driftsperioden fra oktober til april vil vannkvaliteten i Kleiv-

tjbnn og i vassdraget ned til samlp med vestre lp i Fyreselva

være helt dominert av vannkvaliteten i driftsvannet. Kleivtjnn er

allerede i dag sterkt forsuret, og utslippet vil neppe gi vesent-

lige endringer i vannkvaliteten.

I og med at utslippet til Fyreselva via KleivtjØnn foregår i

rennende vann kan en forutsette en rask blanding etter samløpet.

Vannføringen ut av Fyresvatn vil bestemme blandingsforholdet. Vann-

føringen ut av Fyresvatn i driftsperioden er i strrelsesorden 25-

30 m/s (Fig. 4). If@lge Carl A. Boe (pers. medd.) har det i

perioden 1980-1985 vert tappet 35-40 m?/s ut av Fyresvatn i

perioden 1. nov. - 31. mars. Med en antatt pH i utl@pet pa pH 5,2-

5,4 og i utslippet fra Holmevatn p pH 4,5-4,8 vil pH etter sam-

lpet ligge innenfor 4,99 0g 5,29 (tabell 9). En lavere vannfiring

ut av Fyresvatn vil gi ytterligere lavere pH. En samkjp6ring av

kraftverket og tappingen fra Fyresvatn kan hindre en for sterk

dominans av utslippsvannet på vannkvaliteten i Fyreselva.

Tabell 9. pH i Fyreselva etter samløp med kraftverket.

Vannføringen i Fyreselva
20 m?is 25 m?is 30 m?ls 35 m?ts 40 m?1s

Holmevatn/Fyresvatn

pH 4,5/5,2
pH 4,5/5,4
pH ,815,2
pH ,8/5,4
Al ugll 200/65

,96
5,04
5,09
5 I 21

90

4 I 9 9
5,09
5  , 11
5,24
86

5,02
s, 12
5 ,12
5,26
83

5,04
5 I 1 5
5 I 1 3
5,27
80

5,05
5 1 1 7
5 ,14
5,29

79

Ved utbygging vil Fyreselva få en viss reduksjon i pH i vinterhalv-

året, i driftsperioden for kraftverket. Hvor store endringene vil

bli i forhold til dagens situasjon er noe uviss da Kilvassdraget
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allerede i dag påvirker elva med surt vann. Naturlig vannføringen

ut av Kleivtjnn er i perioden oktober-april idag ca. O,5-2 m/s,

mens den etter utbygging vil ke til ca. 5-6 ml/s. I verste fall

vil Fyreselva like etter samlp kunne f en reduksjon i pH pa minst

O,1-0,3 pH-enheter. Hvorvidt denne reduksjonen kan kompenseres

videre nedover i vassdraget er uvisst. Avrenningen fra de neden-

forliggende felt har imidlertid neppe noe særlig høyere pH enn

blandingsverdiene, og en kan derfor anta at situasjonen også lenger

nedover  i  vassdraget blir noe forverret.

Et forhold som br nevnes er at vårflommen i KilAi i stor grad

faller sammen med oppfyllingen av Fyresvatn med redusert tapping.

Vannet fra Kilåi får derfor en meget sterk innflytelse på vannkva-

liteten  i  de øvre deler av Fyresvelva. Ved utbygging av KilAi vil

vårflommen i Kili bli vesentlig redusert ved oppfylling av maga-

sinet, og dette kan gi en noe forbedret vannkvalitet  i  Fyreselva.

Ved en utbygging av Kilåi, og ved samkjøring av kraftverket med

tappingen fra Fyresvatn vil en derfor kunne oppnå en noe forbedret

vannkvalitet  i  Fyreselva i vårflomperioden mens forholdene i vin-

terhalvåret blir noe forverret. Siden vårflomsituasjonen ofte er

den mest kritiske perioden kan en utbygging av Kilåi få en viss

positiv effekt for bl.a. fisk i Fyreselva.

Dersom en antar at Fyreselva har omtrent samme Al-konsentrasjon som

Fyresvatn vil Fyreselva etter samløp få en Al-konsentrasjon i over-

kant av 80 g/l.

V

Overføringen av Holmevatn/Midvatn til Russvatn vil skje via Strond-

tjnn. Fra Strondtjonn vil vannet fdlge det naturlige elvelpet

ned til Russvatn, og det vil bli noe avkjølt i forhold til inntaks-

temperaturen. Russvatn har en temperatur på 3-4°c i dyplaget, mens

overfringsvannet vil ha en temperatur pa under 2c. Dette vil si

at det overførte vannet vil lagre seg inn like under isen, i de

øverste 5 m.
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Den naturlige tilrenningen til Holmevatn/Midvatn-magasinet er 62,7

mill. m. For a kunne utnytte hele dette tilsiget vil det vre

nødvendig å tappe magasinet til ulike tider av året. Hovedmengden

av vannet blir imidlertid overført i vinterhalvåret, samtidig som

Fjone kraftverk er i drift. Utslippet vil derfor foregå i perioder

med tapping fra Russvatn, og en kan derfor forvente en strøm ut fra

Napevatn. På grunn av dette og corriolis-effekten vil utslippet

dreies mot øst, og flger srsiden av Russvatn før det eventuelt

fanges inn i innsjpens sirkulasjonsmnster. Pa grunn av strmmen

ut av Napevatn vil derfor det overførte vannet først og fremst be-

røre Russvatn.

Konsekvensene av overføringen for Russvatn kan vurderes ut fra en

forutsetning om full innblanding. Napevatn og Russvatn er regulert

25 m, og har et magasin pa 217,2 mill. m. Magasinet fungerer som

flerårsmagasin, og nedtappingen har  i  de siste 10 år ligget på kote

498,70 i middel (J. Wilhelmsen, pers. rnedd.). Det utnyttede maga-

sin har dermed utgjort ca. 125 mill. m}. Fjone kraftverk har en

gjennomsnittlig driftsvannfiring pa 12 m?/s, og overfiringen fra

Holmevatn vil ikke være større enn dette. Det er derfor valgt a se

effekten av en total innblanding av den overførte vannmengden, med

den gjennomsnittlige utnyttede vannmengden i Napevatn/Russvatn. I

tillegg har vi beregnet endringene i pH forutsatt et utnyttet maga-

sin pa 100 mill. m? og 150 mill. m?. Ved beregningene er det for-

utsatt en pH  i  Holmevatn på 4,5 og 4,8 og i Napevatn/Russvatn på

4,8 og 5,0. Det er noe usikkert hvorvidt pH 4,8 og 5,0 er repre-

sentativt for Napevatn/Russvatn da Johannessen (1984) fant pH 5,37

(n=5) ved utløpet av Fjone kraftverk i perioden november til mars.

En måling fra september 1984 viste pH 5,10 i Napevatn (T. Kildal

pers. medd.). Gunnerd et al. (1981) mAlte pH 5,4 og 4,8 i hen-

holdsvis 1973 0g 1978. Ut fra dagens status for fisk, med mang-

lende rekruttering, vil jeg imidlertid anta at de valgte verdiene

er realistiske.

Dersom vi tar utgangspunkt i de observerte verdiene fra 1985 vil

Russvatn få en reduksjon i pH pd 0,12 pH-enheter (tabell 10) i et

gjennomsnittsår. Selv under de gunstigste betingelser vil pH redu-

seres med ,08 pH-enheter. Selv om endringene til en viss grad kan

reduseres noe på grunn av oppholdstiden i magasinet vil reduksjonen
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kunne karakteriseres som alvorlig, spesielt for fisk. Når en sam-

tidig tar i betraktning de hye Al-konsentrasjonene vil en ytter-

ligere reduksjon i pH kunne  f  alvorlige konsekvenser for livet i

innsjen.

Tabell 10. pH i Russvatn etter overføring forutsatt full innbland-
ing.

Russvatn 100 mill. m? 125 mill. m? 150 mill. m?

Holmevatn/ Holmevatn: 6 2  . 7 6 2 I 7 62,7

Russvatn pH etter blanding pH etter bl. pH etter bl.

pH 4,5/,8 4,66 %,6 8 , 6 9

pH 4,5/5,0 4, 7 2 ,76 ,79

pH 4,8/4,8 ,80 %,80 ,80

pH 4,815,0 , 91 %,92 % , 93

Utslippet i Russvatn skjer i overflaten, og på grunn av relativt

stor tetthetsforskjell mellom vannmassene vil en anta at den to-

dimensjonale modellen best vil beskrive innblandingen. En kan der-

ved ta utgangspunkt i erfaringen fra Suldalsvatn (Berge 1985).

Forutsetningene er imidlertid noe anderledes ved at utslippet er

mer diffust. En kan derfor forvente en noe større spredning og

fortynning i strålekjernen. Vi har allikevel valgt å benytte de

samme forutsetninger som i Suldalsvatn.

Dersom spredningen skjer på samme måte som  i  Suldalsvatn vil

strålekjernen etter 2 km ha en pH som er nær den samme som ved for-

utsatt fullstendig innblanding (tabell 11). En sone langs land på

sydsiden av Russvatn vil antagelig få en pH vesentlig lavere enn i

dag.

Tabell 11. Russvatn. pH i str£lekjernen forutsatt en todimensjonal
innblanding og blandingsforhold som vist i Suldalsvatn
(Berge 1984).

Holmevatn/
Russvatn

Avstand fra utslippet,
100 m

pH i stralekjernen
2 km

pH ,5/%,8
pH ,5/5,0
pH %,8/, 8

pH 4,8/5,0

,62
4,68
4,80
% , 8 9

4,70
% , 8 1

%,80
4,95
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De forventede endringer i Napevatn/Russvatn kan også få effekt på

vannkvaliteten i Nisser. Nedbrfeltet for Fjone kraftverk utgjr

ca. 20% av Nissers nedbrfelt. Iflge Johannessen (1984) er Nisser

noe sterkere forsuringsskadet enn Fyresvatn, og en Økt tilførsel av

surt vann vil kunne gi sterkere utslag enn i Fyresvatn.

Nisser har et gjennomsnittlig Arlig till6p pa ca. 820 mill. m?,

hvorav ca. 125 mill. m3 kommer via Fjone kraftverk. Etter over-

føringen vil tilrenningen fra Fjone kraftverk Øke til ca. 188

mill. m. Dersom en antar en pH pa 5,3 i Nisser, og full innbland-

ing, vil overfbringen medfdre en reduksjon i pH med O,17 pH-enheter

i verste fall og ,08 pH-enheter i gunstigste fall (Tabell 12). I

og med at vannet går via Russvatn vil de angitte beregninger være

spesielt usikre, men resultatene gir en pekepinn om at overføringen

også kan få konsekvenser for Nisser. Utslippet for Fjone kraftverk

ligger nord for Fjonesundet, og med en relativt hy utslippstempe-

ratur og lav temperatur i Nisser vil innlagringen skje relativt

dypt, anslagsvis ned til 20-30 m's dyp. Fjonesundet har en av-

gjørende betydning for spredningen av utslippet, som foruten å be-

røre et relativt tykt sjikt  i  Nisser også vil kunne bre seg over

det meste av det nordlige basseng  i  innsjøen (Carl A. Boe, pers.

medd.).

Tabell 12. pH i Nisser etter overføringen av Holmevatn til Russ-
vatn.

pH
Holmevatn/Russvatn/Nisser

Nisser
pH etter blanding

4,5/4,8/5,3
4,5/5,0/5,3
4,8/4,8/5,3
4,8/5,0/5,3

5,13
5, 16
5, 18
5,22

0 L N

Overfringen av 37,2 km til Holmevatn/Midvatn-magasinet forventes

å få liten eller ingen effekt for vannkvaliteten i magasinet, og i
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alle tilfeller vil vannkvaliteten ikke bli dårligere enn i dag

(Fig. 11). Selve reguleringen av magasinet, med oppsamling av den

spesielt sure varavrenningen, kt tilfrsel av organisk materiale

og omlagringsprosessene i reguleringssonen vil sannsynligvis ha

større effekt, men i surn antas dette over tid å gi uendret vannkva-

litet i magasinet.

Utbyggingen etter alternatiV Valebjrg vil gi en reduksjon av pH i

Fyresvatn med ca. O,1-0,2 pH-enheter (tabell 6). Under forutset-

ning av en pH i Holrnevatn på 4,5 og i Fyresvatn p 5,4 vil Fyres-

vatn få en pH i størrelsesorden 5,2. Dersom pH i Holrnevatn er 4,8

vil reduksjonen bli noe mindre, ca. 0,1 pH-enhet, til pH 5,3.

Utslippet i Fyresvatn vil i sommerhalvåret innlagres i 20-25 m's

dyp, under termoklinen, mens det om vinteren innlagres i de øverste

5-10 m. Forutsatt en to-dimensjonal innbladning vil sentret  i

strålen fremdeles etter 2 km fra utslippspunktet ha en pH på ca.

5,0 eller lavere (tabell 7). Avhengig av utslippsstrålens retning

vil en sone p 1-2 km fra utslippet bli berørt av spesielt surt

vann. Området som blir berørt av spesielt surt vann vil imidlertid

være relativt begrenset både volummessig og arealmessig. I fig. 13

er det antydet en grov avgrensning av de mest utsatte områder og

hvor dybdesjiktet -10 m er mest utsatt i vinterhalvåret og sjiktet

fra 20-30 m er mest utsatt i sommerhalvåret.

Forholdene i Valebjrgviki vil imidlertid avhenge av  i  hvor stor

grad vannmassene i vika utveksles med vannmassene i Fyresvatn for-

øvrig. Dersom en antar en total utveksling av vannmassene i de

øverste 10 m i lpet av 23 dager (stromhastighet ,1 cm/s) vil pH

reduseres med i strrelsesorden ,1-0,5 pH-enheter (tabell 8). Med

en total utveksling i l@pet av ca. 5 dager (stromhastighet O,5 cm/s

vil pH reduseres med ca. O,1-0,2 pH-enheter).

En utbygging etter alternativ Kleivtjnn vil i vinterhalvaret gi en

reduksjon av pH i Fyreselva med ca. 0,1-0,2 pH-enheter, og pH vil

sannsynligvis fortsatt vere hoyere enn 5 (tabell 9). Antatt gun-

stigste pH i Holmevatn (pH 4,8) og pH 5,4 i Fyresvatn vil gi en pH

i Fyreselva på ca. 5,25. På grunn av magasineringen av den sure

våravrenningen, samtidig som utslippet fra Fyresvatn er sterkt re-
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Fig. 13. Områdene som antas å bli sterkest berørt av surt vann.
Skravert felt angir påvirket område etter den tre-
dimensjonale innlagringsmodellen, mens uskravert felt
angir området med pH lavere enn 5,0 etter den to-dimen-
sjonale modellen.
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dusert vil utbyggingen kunne gi en viss positiv effekt for Fyres-

elva i varflomperioden. Det er ndvendig med en viss samkjring

mellom det nye kraftverket og utslippet fra Fyresvatn, slik at

vannet fra Holmevatn ikke f&r for sterk dominans i elva.

Ved overføring mot Napevatn/Russvatn har en antatt at det vil være

spesielt Russvatn som får endret pH. Under forutsetning av at de

observerte pH-verdier fra april 1985 er representative vil Russvatn

få en reduksjon i pH på ca. O,1 pH-enhet, til pH 4,7. Gitt ulike

forutsetninger antas reduksjonen å bli i strrelsesorden ,1-0,2

pH-enheter.

Overføringen av Holmevatn/Midvatn-magasinet til Fjone kraftverk kan

også få negativ effekt for Nisser, og det er antydet en reduksjon i

pH med rundt O,1 pH-enhet, til ca. pH 5,2. Anslaget anses imidler-

tid å være spesielt usikkert. Hele det nordlige basseng (Horgevik-

fjorden) av Nisser kan bli berørt.

Al-konsentrasjonene vil Øke noe i Fyreselva og  i  Fyresvatn på grunn

av overføringene. Med unntak av-nærområdet for utslippet  i  Fyres-

vatn antas Økningen å få små konsekvenser for livet i vann. De

allerede høye Al-konsentrasjonene  i  Russvatn, kombinert med en Økt

surhet vil forverre situasjonen ytterligere for bl.a. fisk.
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6. VURDER ING AV KONSEKVENSENE

Den foreliggende utredning har hatt som formål å beskrive for-

ventede endringer i vannkvaliteten i Holmevatn/Midvatn, Fyresvatn,

Kleivtjnn/Fyreselva, Napevatn/Russvatn og Nisser i forbindelse med

den planlagte utbygging av Kilavassdraget. En vurdering av endret

vannkvalitet er i seg selv relativt uinteressant uten a trekke inn

konsekvensene for det biologiske liv. I denne sammenheng er konse-

kvensene av endret vannkvalitet for fisk og dens næringsdyr av helt

sentral betydning. De biologiske endringene vil imidlertid bli be-

skrevet og vurdert av Laboratorium for ferskvannsdkologi og inn-

landsfiske (LFI), og ligger derfor utenfor rammen av denne

rapporten.

Uansett hvilke alternativ som velges vil utbyggingen medføre en re-

duksjon i pH i utslippslokaliteten, anslagsvis ca. ,1-0,2 pH-en-

heter. Samtlige lokaliteter er allerede  i  dag sterkt forsuret, og

en ytterligere reduksjon må derfor anses som negativt. Mest utsatt

synes Russvatn å være, og en ytterligere reduksjon kombinert med

hyt aluminiumsinnhold vil gjre situasjonen svert alvorlig for

denne lokaliteten. Situasjonen for f.eks. fisk er meget labil, og

selv mindre endringer kan få konsekvenser. Dette tilsier en stor

varsomhet i den framtidige forvaltningen av disse lokalitetene.

De negative sider ved Økt forsuring i resipienten kan kompenseres

ved kalking. En kraftutbygging gir en enestående mulighet for å

forbedre vannkvaliteten i utslippsvannet og i resipienten ved å

kalke driftsvannet ovenfor eller nedenfor turbinen. For å endre

vannkvaliteten fra pH 4,5 til pH 6,5 trengs det anslagsvis 5 gr

finfordelt kalk pr. m' vann. Ved den aktuelle vannmengden pa 66,6

mill. m? vil det være behov for 340 tonn kalk pr. år, og med en

pris på ca. 300 kr/tonn vil en kalking koste i størrelsesorden

100.000 kr pr. år pluss kostnader for etablering, vedlikehold og

drift. Ved en slik kalking vil en foruten å endre pH også bygge

opp en viss bufferkapasitet i resipienten.

Dersom målet er å bringe utslippet opp til samme pH-nivå som i re-

sipienten vil kostnadene bli vesentlig mindre. Dersom ønsket er å

bringe pH fra 4,5 til 5,4 vil en trenge 1,4 g CaC03 pr. m, og be-
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hovet for kalk vil være ca. 95 tonn. Kalkingen vil tilsvare en ut-

gift på ca. 30.000 kr. pr. år pluss driftskostnader. I dette til-

fellet vil en imidlertid ikke oppnå en Økning av alkaliniteten  i

resipienten.

Kostnadene ved kalking synes små samtidig som utbyggingen ikke vil

medføre en forverret situasjon  i  resipientene. Ved å Øke doser-

ingen av kalk vil en også kunne bidra til en noe forbedret situa-

sjon i resipienten. Dersom det er aktuelt med kalking vil vi anbe-

fale utbygging etter alternativ Valebjrg, da vi tror effekten vil

bli størst her. Vi vil også anbefale en kalking til pH 6,5 da

dette vil gi positivt utslag i resipienten, og også i elva ned-

strms Fyresvatn.
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