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Sak:  Fosforbelastning i Vigdarvatn, Sveio 

Notatet på de følgende sider behandler fosforbelastning i Vigdarvatnet i Sveio. Vurderingene er 
basert på hydrologiske forhold, tidligere målinger i selve Vigdarvatnet, og nye målinger fra 2018 
gjort i bekker og elver som drenerer til innsjøen.  
 
Vurderingene er gjort på oppdrag fra Sveio kommune, Plan og næringseininga ved Geir 
Ragnhildstveit. Svein Magnus Tveit ved Seksjon vann og avløp, Haugesund kommune har stilt til 
rådighet vannkjemiske målinger fra Stakkastadvatnet, og bidratt med informasjon om 
avrenningsforhold i nedbørfeltet.  
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Innledning/Problemstilling 

Sveio kommune arrangerte 8. juni 2018 et møte om vannkvaliteten i Vigdarvatnet. Bakgrunnen 
for dette var bekymring over tidvis oppblomstring av blågrønnbakterier (også kalt blågrønnalger) i 
innsjøen. I 2016 ble det registrert mye blågrønnbakterier spesielt i juni og oktober (Johnsen m. fl. 
2017), mens det i 2017 ble registrert mindre mengder av disse (Stenberg m. fl. 2018). I 2017 ble 
det bare tatt prøver i perioden oktober-desember.  

Oppblomstring av blågrønnbakterier forekommer ikke hvert år. I 2014 var Vigdarvatn med i en 
undersøkelse for klassifisering av miljøtilstand i henhold til vannforskriften (Faun 2014). Denne 
omfattet månedlig prøvetaking fra mai til oktober, og resultatene tilsa «moderat tilstand» for 
planteplankton. Dette var basert på artssammensetning av planteplankton (PTI-indeks), mens det 
forekom lite blågrønnbakterier dette året. Vannkvaliteten basert på næringssalter har stort sett 
ligget innenfor «God» tilstand etter kriteriene i vannforskriften, både i 2014 og 2016-17. Tidligere 
registreringer har vist mer varierende innhold av næringssalter (dette omtales nærmere 
nedenfor). 

Vigdarvatn er en av de største innsjøene i Hordaland, med betydelige brukerinteresser. Det er 
derfor viktig for lokal og regional forvaltning at vannkvaliteten i innsjøen kan holdes på et nivå 
som er akseptabelt både for grunneiere, oppdrettsanlegg som bruker vann herfra, og for 
allmenheten. Fordi informasjonen som foreligger gir grunnlag for usikkerhet om forholdene i 
innsjøen synes det viktig å kartlegge vannkvaliteten i tilførslene til innsjøen bedre.  

Som en oppfølging av møtet 8. juni 2018 ble NIVA bedt om å foreslå et opplegg for å estimere 
tilførslene av næringssalter. Siden fosfor normalt er den begrensende faktor for alger i ferskvann 
fokuseres det her primært på fosfortilførsler. Basert på dette har Sveio kommune tatt prøver i en 
rekke tilløpselver og -bekker ved to anledninger i 2018. Her oppsummeres resultatene av 
målingene i 2018, og i tillegg presenteres enkle anslag for hvor store fosformengder de ulike 
delene av nedbørfeltet fører til innsjøen.  

 

Innsjøen 

Vigdarvatnet ligger 10 m o.h. og er en av Hordalands største innsjøer med et areal på 7,36 km2. 
Innsjøen har en komplisert topografi med to større bassenger (nordre og søndre), som hver har 
en rekke bukter (Figur 1). Hovedbassengene henger sammen gjennom Tveitsundet, som er rundt 
15 m dypt og derved utgjør en terskel. Volumet av innsjøen er estimert til 120 mill. m3, noe som 
tilsvarer er gjennomsnittsdyp på ca. 16 m. I det søndre bassenget finner vi innsjøens største dyp 
(over 60 m), mens det nordre bassenget er ca. 30 m dypt på det dypeste (Figur 2). En rekke 
holmer og øyer finnes også i innsjøen. Utløpselva ved Fjon renner et kort stykke ned til Ålfjorden. 

Vigdarvassdraget har et opprinnelig nedbørfelt rundt 90,5 km2 ifølge NVE Atlas 
(https://atlas.nve.no). Feltet omfatter Stakkastadvatnet i sør, som er drikkevannskilde for 
Haugesund. I nedbørfeltet til Stakkastadvatn er vel 5 km2 avskåret og føres nå over mot 
Førresfjorden i sør, slik at dagens nedbørfelt er redusert til 85,1 km2 (Figur 1). Middelvannføring 
for dette feltet kan estimeres til 50,7 l/(s·km2) (NEVINA, http://nevina.nve.no/), tilsvarende 136 
mill. m3/år. Vannuttaket til drikkevannsforsyning fra Stakkastadvatn utgjør mellom 6 og 7 mill. 
m3/år, slik at middelavrenning til Vigdarvatnet ligger rundt 130 mill. m3/år.  
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Figur 1. Vigdarvatnet med dagens nedbørfelt, justert for delfelt som er ført over til Førresfjorden. Rødt 
punkt markerer utløpet ved Fjon. Kart fra NEVINA (http://nevina.nve.no/). 

 

Figur 2. Dybdekart for Vigdarvatn. Etter Rådgivende Biologer Rapport 87 (1993). 
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Eileråsvatnet har naturlig avrenning til Stakkestadvatn, men dette utløpet ble i 2001-2002 stengt 
og ny avrenning åpnet mot vest direkte til Vigdarvatn. Dette inngrepet endrer ikke på 
Vigdarvatnets totale nedbørfelt, men medfører redusert avrenning via Stakkestadvatn.  

Innsjøens volum er estimert til ca. 120 mill. m3. Med en årlig tilrenning på 130 mill. m3 blir vannets 
teoretiske oppholdstid i Vigdarvatn da 0,92 år eller 11 mnd. 

 

Utvikling av vannkvalitet 

I forhold til eutrofiering i ferskvann er det oftest fosfor som er det begrensende næringsstoff. 
Dette gjelder også for Vigdarvatnet. Her fokuseres derfor på målte verdier av total-fosfor. I Figur 3 
er målinger over tid sammenfattet. Figuren viser middelverdier, men antall analyser varierer 
mellom 1 og 17 pr. år, og for 1994-95 er det usikkert hvor mange analyser som er utført. Et 
gjennomgående trekk (unntatt 1992) er en tendens til høyere konsentrasjon av fosfor i det nordre 
enn i det søndre bassenget.  

 

 

Figur 3. Middelverdier av total-fosfor i Vigdarvatn fra perioden 1970/72 til 2017.  Tall over hver søyle angir 
antall målinger som middelverdiene er basert på. Data før 2000 etter Rådgivende Biologer AS Rapport 973, 
som igjen baseres på diverse kilder.  

 

I henhold til vannforskriftens typologi har Vigdarvatn en vanntype som kalles klar (dvs. fargetall 
<30 mg Pt/l, altså lavt innhold av humus-stoffer) og kalkfattig (kalsium-konsentrasjon <4 mg/l). 
Innsjøen kan også karakteriseres som stor og dyp, og den ligger i lavlandet. For denne innsjøtypen 
(L105b i vannforskriftens typologi) gjelder at total-fosfor <4 µg/l tilsvarer «Svært god» tilstand, 
mellom 4 og 9 µg/l tilsvarer «God tilstand», mens 9 - 16 µg/l tilsier «Moderat tilstand».  I 2014 ble 
det gjennomført tilstandsklassifisering i en rekke innsjøer og elver/bekker i Hordaland, deriblant 
Vigdarvatnet (Faun 2014). Da ble samlet vurdering satt til «Moderat» tilstand. Det var 
planteplankton som var utslagsgivende for dette resultatet, mens for fysisk/kjemiske forhold lå 
total-fosfor og total-nitrogen innenfor «God», og oksygen i bunnvann innenfor «Moderat» 
tilstand. Basis for vurderingen var seks prøvetakinger fra mai til oktober i nordre basseng. 
Middelverdien for total-fosfor lå i 2015 på 8,3 µg/l.  
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Modellberegninger  

Det finnes flere ulike beregningsmodeller for å estimere totale fosfortilførsler til innsjøer. Disse tar 
utgangspunkt i en empirisk modell utviklet av Vollenweider (1976). Denne er også tilpasset norske 
forhold. For dype innsjøer (middeldyp >15 m) har vi RBJ-modellen (Rognerud, Berge og 
Johannessen 1979), mens for innsjøer grunnere enn dette har FOSRES-modellen (Berge 1987) vist 
seg bedre egnet. Mer avanserte modeller finnes også, men disse krever mye mer måledata for å 
kunne brukes.  

Begge de enkle modellene er basert på innsjøvolum, avrenningsvolum og målt 
middelkonsentrasjon av total-fosfor. Vigdarvatnet har et estimert middeldyp på 16,3 m, og RBJ-
modellen antas derfor å være best egnet for Vigdarvatn. Med utgangspunkt i et totalvolum på 120 
mill. m3, et avrenningsvolum på 130 mill. m3, og middelkonsentrasjon av total-fosfor på 9 µg/l gir 
RBJ-modellen et estimat på en total fosfortilførsel på 1980 kg P/år.  

Tidligere har det vært vanlig å sette en konsentrasjon av total-fosfor på 7 µg/l som en erfarings-
basert øvre grense for en uproblematisk tilstand med hensyn til eutrofiering. Vannforskriften 
setter grensen for «God» tilstand for Vigdarvatnets innsjøtype (L105b) til 9 µg/l. Dette tilsvarer 
omtrent det nivået som er målt de siste årene, og siden dette har vist seg å gi problematisk 
algeoppblomstring noen år synes det naturlig å anbefale den erfaringsbaserte grensen på 7 µg/l 
som en slags tålegrense. Dette tilsvarer en årlig tilførsel på 1600 kg P, og dermed et 
avlastningsbehov på 380 kg P/år.  

 

Måleprogram i tilløpsbekker 

I 2018 ble det tatt vannprøver i en rekke bekker og elver med utløp i Vigdarvatnet, for om mulig å 
kartlegge hvilke områder som tilfører mest fosfor. Programmet omfattet 18 stasjoner (Figur 4). 
Det ble tatt prøver ved to tidspunkt: 22. august og 3. oktober 2018. Analysene omfattet pH, 
Turbiditet, Farge (filtrert), Konduktivitet, Total-fosfor og Total-nitrogen. I tillegg ble det tatt prøver 
for bakteriologiske analyser, inklusive E. coli som indikerer tilførsel av avføring fra mennesker og 
andre varmblodige dyr. Sveio kommune sto for dette programmet, mens analysene er utført av S-
lab AS, med Hardanger Miljøsenter som underleverandør for analyser av Total-fosfor og total-
nitrogen. 

Programmet dekker de største elver og bekker, og stasjonene skulle dekke de mest aktuelle 
delfelt der det er bebyggelse og/eller innmark til gardsbruk. Et unntak er imidlertid det største 
tilførselen av vann fra Stakkastadvatnet. Her er det ikke tatt prøver i 2018. Haugesund vannverk 
har bidratt med opplysninger fra sine målinger i selve Stakkastadvatnet i perioden 2013-2018.  

Måleresultater er vist i Tabell 1. En god del av fosfor-målingene lå under laboratoriets deteksjons-
grense på 4 µg/l. I senere beregninger er disse tallene satt til 3 µg/l. Prøvetaking 3. oktober 2018 
ble gjort etter en periode med mye nedbør. 
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Figur 4. Stasjoner for prøvetaking i 2018 (røde punkter). Hver stasjon (unntatt St. 1, St. 10 og St. 
15) representerer ett delfelt til Vigdarvatn. Utløp av delfelt hvor det ikke foreligger vannprøver er 
angitt med blå punkter. Kartgrunnlag: Norgeskart (https://www.norgeskart.no/). 
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Tabell 1. Vannkjemiske måleresultater fra 2018, samt målinger av E. coli. Stasjonsnumre som i 
Figur 4.  

 

 

Målinger fra Stakkastadvatn 

Stakkastadvatnet sør for Vigdarvatn utgjør det største delfeltet i nedbørfeltet. Justert for delene 
som er avskåret (Eileråsvatnets felt og den sørlige delen som er overført til Førre) utgjør dagens 
felt ca. 26,9 km2. Med en middelavrenning på 51,2 l/s/km2 får vi et årlig avrenningsvolum på 36,9 
mill. m3/år. Da er 6,5 mill. m3 som tappes til drikkevannsforsyning for Haugesund trukket fra.  

Det er ikke gjort nye målinger i elva fra Stakkestadvatn til Vigdarvatn. Innholdet av fosfor er 
estimert basert på målinger utført av Haugesund vannverk, som har sendt oversikt over måledata 
fra perioden 2013-2018. Disse omfatter målinger på tre tidspunkt pr. år i hvert av 5 basseng eller 
deler av Stakkastadvatnet. Her er benyttet målinger fra basseng B, som ligger nærmest utløpet 
ned til Vigdarvatn. Konsentrasjonene av totalfosfor lå her mellom <4 og 23 µg/l. For målinger 
oppgitt som <10 eller <4 µg/l er det benyttet hhv. 9 og 3 µg/l. Dette gir et gjennomsnitt på 10,5 
µg/l for total-fosfor i avrenningen fra Stakkastadvatn til Vigdarvatnet. For total-nitrogen var 
gjennomsnittlig konsentrasjon 357 µg/l.  

E_coli pH TURB Farge KOND Tot-P Tot-N

Stasjon Dato pr 100 ml FNU mg Pt/l mS/m µg/l µg/l

1 Nedløpet til Fjon 22.08.2018 6 6.9 0.41 25 6.4 <4 280

03.10.2018 20 6.6 0.29 25 6 7 330

2 Bekk frå Eileråsvatnet 22.08.2018 7 7 1.2 27 6.3 10 320

03.10.2018 4 6.8 0.82 40 6.5 <4 530

3 Bekk Brønnvika 22.08.2018 19 5.1 0.17 79 4.3 <4 790

03.10.2018 64 4.8 0.1 33 5.7 <4 110

4 Bekk Stigen 22.08.2018 64 6.5 0.74 96 8 37 790

03.10.2018 1553 6.2 0.28 64 7 27 300

5 Bekk Sandvika 22.08.2018 7 5.2 0.29 90 5.7 <4 420

03.10.2018 1 4.7 0.15 55 7 <4 250

6 Bekk Tveitsundet 03.10.2018 72 6.5 0.42 52 6.7 <4 270

7 Bekk indst i Vassneset 22.08.2018 >2419 6.8 1.9 >100 14 98 860

03.10.2018 461 6.4 1 112 11 237 1100

8 Bekk Forevatnet 03.10.2018 61 6.2 0.31 32 6.5 19 300

9 Bekk inn til Vikjo 22.08.2018 1203 67 330 33 6.4 19 770

03.10.2018 46 6.6 0.21 29 7.5 6 200

10 Bekk/Utløp Åsevatnet 22.08.2018 55 6.9 1.9 24 10 14 300

03.10.2018 21 6.9 1.1 51 7.8 22 500

11 Knutepunkt nedanfor Åsevatnet 22.08.2018 5 6.9 12 19 9.7 49 640

03.10.2018 135 6.9 1.1 46 9.2 <4 580

12 Bekk Mannavatnet 22.08.2018 228 7.4 10 25 13 <20 410

03.10.2018 5 7.2 1.3 54 11 9 610

13 Bekk Bjellandselva 22.08.2018 1300 6.9 0.81 41 8.1 16 410

03.10.2018 20 6.6 0.59 44 6.6 12 320

14 Innløp frå Liavatnet 22.08.2018 17 7.5 2.5 38 14 56 590

03.10.2018 26 6.8 0.88 53 10 26 540

15 Utløp frå Haukåsvatnet, inn til Liavt. 22.08.2018 23 7 1 26 6.6 10 260

03.10.2018 17 6.8 0.57 36 6.6 15 370

16 Bekk Bråtveittjødna 22.08.2018 158 6.8 0.68 49 9.3 21 340

03.10.2018 31 6.3 0.41 52 6.4 10 360

17 Bekk Dalen 22.08.2018 173 7.3 16 23 11 35 860

03.10.2018 15 6.7 0.48 34 6.5 8 230

19 Bekk Træsbråtet 03.10.2018 6 6.5 0.67 77 7 5 650
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Dette anslaget er åpenbart beheftet med stor usikkerhet, og bør revideres basert på målinger i 
elva nær utløpet i Vigdarvatn. Det synes imidlertid klart at konsentrasjonene av total-fosfor i 
Stakkastad-vatnet ligger høyere enn i Vigdarvatn. 

 

Tilførsler pr. delfelt 

Ved hjelp av NVEs verktøy NEVINA (http://nevina.nve.no/) er det estimert areal og avrenning for 
de enkelte delfelt i Vigdarvatnets nedbørfelt. For å estimere mengde fosfor som tilføres 
Vigdarvatn er det benyttet middelverdi av målinger som foreligger fra prøvetaking i 2018, dvs. 2 
målinger for de fleste delfelt. Som datagrunnlag må dette regnes som svakt, fordi pålitelige 
estimater forutsetter minst månedlige målinger gjennom et helt år, og helst hyppigere i 
flomperioder. Beregningene er basert på areal, årlig avrenningsvolum, og middel fosfor-
konsentrasjon. 

I en rekke mindre delfelt (bekker med nedbørfelt) er det ikke tatt prøver. For en del av disse er 
feltets areal og avrenning estimert i NEVINA, mens fosfor-konsentrasjon er satt til 5 eller 15 µg/l 
avhengig av innmark og/eller bebyggelse i feltet.  

For delfelt Stakkastadvatn er det benyttet middelverdi av fosfor-målinger i bassenget nærmest 
utløpet mot Vigdarvatn. De aktuelle prøvene er blandet fra 1, 5 og 10 m dyp, og representer 
derfor overflatelaget i Stakkastadvatnet.  

Hensikten med beregningene (Tabell 2) er å peke ut delfelt som skiller seg ut med størst fosfor-
transport, og hvor det kan være grunn til å søke konkrete utslippskilder og eventuelt vurdere 
tiltak for å redusere disse. Det er imidlertid viktig å understreke at beregningene må betraktes 
som foreløpige og upresise, og egner seg bare til å peke ut delfelt som tydelig skiller seg ut med 
betydelig fosfortransport til Vigdarvatnet.  

Summen av anslag for alle delfelt (pluss restfelt) ble ca. 1930 kg P pr. år. Dette rimer godt med 
estimatet fra RBJ-modellen (ca. 1980 kg P pr. år). Mange delfelt er små og gir derfor små tilførsler, 
selv om noen av dem kan ha relativt høye fosforkonsentrasjoner. Av de større feltene er det noen 
som skiller seg ut. For det nordre bassenget dominerer elva fra Liavatn med 410 kg P/år. 
Vannmengden fra Bjellandselva er litt større enn fra Liavatn, men estimert fosfortransport er 
betydelig lavere med 160 kg P/år. Nederst i Bjellandselva ble det påvist høye tall for tarmbakterier 
(E. coli), og trolig henger dette sammen med gjødselavrenning. 

Vikjo får avrenning fra flere bekker. Den største er Sveialøkjen (St. 11), som kommer fra 
Åsevatnet. Estimatet for denne ble 258 kg P/år. I tillegg kommer bekken fra Steinartjørna (St. B), 
som passerer Gjermundshaugen (anslagsvis 34 kg P/år), og bekken ved St. 9. I den siste lå fosfor-
konsentrasjonene høyt (middel 125 µg/l), og estimatet for fosfortransport ble 51 kg pr. år. Samlet 
for Vikjo får vi rundt 340 kg P pr. år, og dette tydeligvis et problemområde. I både Sveialøkjen og 
ved St. 9 ble det også målt til dels høye tall for E. coli, så her forekommer kloakktilførsler og/eller 
avrenning fra gjødsel.  

Like sør for Vikjo munner en bekk innerst ved Vassneset (St. 7; 117 kg P/år) og elva fra Forevatnet 
(St. 8; 120 kg P/år). Den første av disse synes å være sterkt forurenset med både næringssalter 
(middel 167 g P/l) og tarmbakterier, og fosfortransporten derfor betydelig på tross av lite 
avrenningsvolum. Elva fra Forevatn fører mye mer vann, men også denne synes å være noe 
forurenset. 
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Blant de estimerte tilførslene til Tveitasundet og til det søndre bassenget er det bare elva fra 
Stakkastadvatn (St. D) som skiller seg ut, med ca. 390 kg P/år. Dette feltet bidrar også med den 
desidert største vanntilførselen til Vigdarvatnet.  

 

Tabell 2. Fosfortilførsler til Vigdarvatn fordelt på delfelt. Røde tall indikerer at det mangler 
målinger av fosforkonsentrasjon. Restfelt inkluderer arealer langs innsjøen som ikke inngår i noen 
av delfeltene. For delfelt hvor det mangler vannkjemiske målinger er antatt middelkonsentrasjon 
av fosfor og estimat for tilførsel angitt med røde tall. Stasjonsnumre refererer til Figur 4. 

 

 

Om vi ser på fordelingen av tilførsler til de ulike delene av innsjøen (Tabell 3) finner vi at det 
nordre bassenget mottar ca. 66 % av alt fosfor, men bare 39 % av vanntilførselen. Det søndre 
bassenget får omtrent like mye vann (38 %), men bare 25 % av fosfortilførselen. Dette resultatet 
samsvarer med at det er målt litt høyere fosfor-konsentrasjoner i det nordre enn i det søndre 
bassenget av Vigdarvatn.  
 

Areal

Delfelt Stasjon km2 l/(s·km2) l/s m3/år µg/l kg P/år

Nordre basseng

Bekk Davika 18 0.58 54.6 31.7 998 682 15 15

Bekk Dalen 17 0.08 54.6 4.4 137 749 21.5 3

Bekk Bråtveit 16 3.0 54.8 164.4 5 184 518 15.5 80

Fra Liavatn 14 6.0 52.9 317.4 10 009 526 41 410

Bekk Torvhusvika A 0.45 54 24.3 766 325 5 4

Bjellandselva 13 6.8 53.8 365.8 11 537 130 14 162

Bekk fra Mannavatn 12 1.21 54.4 65.8 2 075 826 14 29

Sveialøken 11 5.9 53.4 315.1 9 935 732 26 258

Vikjo bekk fra Steinartjørn B 1.66 43.7 72.5 2 287 685 15 34

Bekk2 Vikjo 9 0.295 43.7 12.9 406 546 125 51

Bekk innerst ved Vassneset 7 0.515 43 22.1 698 365 167.5 117

Bekk fra Forevatnet 8 4.7 42.7 200.7 6 328 960 19 120

Sundet

Bekk Tveitasundet 6 0.87 43.4 37.8 1 190 736 3 4

Bekk Tveit C 1.1 43.4 47.7 1 505 529 15 23

Bekk S for Tveit H 0.167 43.4 7.2 228 567 15 3

Søndre basseng

Bekk Sandvika 5 0.293 43.3 12.7 400 094 3 1

Bekk Stigen 4 0.71 44 31.2 985 185 32 32

Bekk Brønnvika 3 0.79 47.2 37.3 1 175 914 3 4

Fra Stakkastadvatn D 27.0 51.2 1382.4 37 095 366 10.5 390

Bekk fra Eileråsvatn 2 1.73 49.9 86.3 2 722 408 6.5 18

Bekk Botsvik E 0.5 50 25.0 788 400 5 4

Lite felt i Dyngjavågen F 0.43 51.1 22.0 692 941 5 3

Bekk fra Stutatrævatnet G 1.3 53.2 69.2 2 181 030 5 11

Bekk Træsbråtet 19 2.0 53.5 107.0 3 374 352 5 17

Restfelt 17.0 52 885.0 27 910 621 5 140

Totalt 85.1 130 618 187 1 932

Avrenning Total-fosfor
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Tabell 3. Fordeling av vannmengder og fosfortilførsler mellom ulike deler av Vigdarvatnet. 

 

 

 

Diskusjon 

Fordi datagrunnlaget med hensyn til målinger av fosfor er svakt er det knyttet stor usikkerhet til 
estimatene av fosfortransport som er presentert her. Det må igjen understrekes at tallene ikke må 
forstås som annet enn indikerende for forskjeller mellom de ulike delfelt. Det anbefales at måle-
programmet fortsettes for å øke presisjon i estimatene, og helst inkludere flere av de aktuelle 
bekkene. 

Som beskrevet ovenfor, har det skjedd endringer i naturlige avrenningsveier ved Stakkastad-
vatnet. Dette er det tatt hensyn til så langt som mulig, men det kan være flere endringer som kan 
påvirke avrenningsvolum. F. eks. vil uttak til drikkevannsforsyning fra Forevatnet redusere 
avrenningen i elva nedenfor, og dermed kan estimatet for fosfortransport være for høyt for denne 
elva.  

Alle beregninger er basert på middelavrenning 1960-1990, som er grunnlaget for å estimere 
vannføring i NEVINA. Imidlertid har vi hatt en økning i nedbør og avrenning siden denne perioden, 
og tallene for avrenning må derfor antas å være noe underestimert. I tillegg kommer at nedbør 
varierer betydelig mellom år både i mengde og sesong mellom år, og dette kan også ha influert på 
estimatene siden fosformålinger bare foreligger fra 2018. Her legges det imidlertid mest vekt på 
relativ forskjell i avrenning og fosfortransport mellom delfelt, og ikke på absolutte tall for 
fosfortransport. 

Basert på at dagens fosfortilførsler ligger på ca. 1960-1980 kg P/år, og anbefaling om å redusere 
dette til ca. 1600 kg P/år, kan man sette som en foreløpig målsetting å redusere fosfor-
belastningen med ca. 350 kg. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 18 %, og bør være godt innen 
rekkevidde.  

To områder peker seg særlig ut med store fosfortilførsler til det nordre bassenget: Vikjo og 
Liavatnet. Dersom forurensing til disse to områdene kan reduseres med 35 % vil man være ganske 
nær den anbefalte grensen. Hvilke tiltak som er aktuelle kan vanskelig vurderes uten nærmere 
kartlegging i delfeltene, ved å inkludere flere prøvepunkter. For eksempel var middel-
konsentrasjon av total-fosfor i Nesavatnet (Haukåsvatnet) like ovenfor Liavatn på 15,5 µg/l i 2014 
(Faun 2014), og målingene i 2018 lå på 10-15 µg/l. Dette er betydelig lavere enn målingene i 
utløpet av Liavatn i 2018 (26-56 µg/l), og kan tyde på tilførsler til selve Liavatnet eller direkte til 
utløpselva. 

Fosfortilførsel fra Stakkastadvatnet ser ut til å ligge på omtrent samme nivå som den fra Liavatn, 
men er knyttet til et vesentlig større vannvolum. Tiltak for å bedre vannkvalitet i Stakkastadvatn 
vil være gunstig også for Vigdarvatn så lenge avrenningen ikke reduseres ytterligere. Innsjøens 

Areal

km² mill. m³/år % kg/år %

Sum nordre basseng 31.2 50.4 39 % 1 284 66 %

Sum Tveitsundet 2.1 2.9 2 % 30 2 %

Sum søndre basseng 34.8 49.4 38 % 479 25 %

Restfelt 17.0 27.9 21 % 140 7 %

Totalt 85.1 130.6 100 % 1 932 100 %

Avrenning Fosfor
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nedbørfelt er klausulert og ligger i Tysvær og Haugesund kommuner (begge i Rogaland), og 
dermed under en annen forvaltningsmyndighet enn Vigdarvatnet.  

I tillegg til områdene ved Vikjo og Liavatn kan det være aktuelt med tiltak i mindre elver/bekker 
fra Forevatn (St. 8), fra Bråtveit (St. 16), fra Stigen (St. 4), og i bekken innerst ved Vassneset (st. 7). 
For å vurdere hva som er hensiktsmessig og praktisk mulig anbefales befaringer og nye målinger 
langs de mest aktuelle bekkene for å lokalisere eventuelle punktkilder. Dette kan gjelde 
kommunale og private avløpsløsninger i tillegg til ulike former for gjødselavrenning.  En nærmere 
vurdering av bakterietall og fosforkonsentrasjoner målt ved høy og lav vannføring kan også gi en 
pekepinn på om forurensning kommer via arealavrenning eller som direkte tilførsler.  
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