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PROSJEKTMÅL 
 

 
Målet med dette prosjektet har vært å avklare om forsuring, herunder vannkvaliteten i sidefeltene 

påvirker overlevelsen av ungfisk i Suldalslågen. Mer spesifikt: 

 

 Bidra til å avklare betydningen av Suldalslågens restfelt for vannkvaliteten i hovedelven.  

 Avklare om vannkvaliteten i restfeltet påvirker overlevelsen av ungfisk i Suldalslågen.  

 Avklare om sidebekkene i restfeltet har tilfredsstillende vannkvalitet til at fisk kan bruke disse 

som gyte- og oppvekstområder.  

 Skaffe grunnlag for å vurdere om det er nødvendig å kalke Suldalsvassdraget.  

 

De viktigste arbeidsoppgavene har vært å gjennomføre eksperimenter som beskriver effekten av 

vannkvalitetsendringer under sure episoder på ungstadier av laks, og å registrere tettheten av 

ungfisk i utvalgte sidebekker til Suldalslågen. Målet med denne sluttrapporten er å sammenfatte 

resultatene fra de ulike delstudiene som har pågått siden høsten 1997 og frem til høsten 2002. 

Videre å trekke resultatene inn i diskusjonen rundt de sentrale spørsmålene som omfatter forsuring, 

vannkvalitet og fisk i Suldalsvassdraget. Følgende delstudier utgjør den vitenskapelige delen av 

prosjektet, og vil bli referert til som sådanne: 

 

Rapport 1 Øxnevad S.A. & Poléo A.B.S. 1998. Effekten av vannkvalitetsendringer under 
høstflommer på fysiologien til lakseparr (Salmo salar) i to sidebekker til Suldals-
lågen. Statkraft Engineering Rapport SE 98/87, 30 sider + vedlegg.  

Rapport 2 Poléo A.B.S., Øxnevad S.A. & Schjolden J. 2001. Laksens (Salmo salar) 
fysiologiske respons på endringer i vannkvalitet under vårflommer i to sidebekker til 
Suldalslågen. Suldalslågen Miljørapport 8, 30 sider + vedlegg. 

Rapport 3 Schjolden J., Hytterød S. & Poléo, A.B.S. 2001. Effekten av vannkvalitets-
endringer under vår- og høstflommer på fysiologien til lakseparr og smolt (Salmo 
salar) i en sur og en kalket sidebekk til Suldalslågen. Suldalslågen Miljørapport 12, 
38 sider + vedlegg. 

Rapport 4 Poléo, A.B.S., Schjolden J. & Hytterød S. 2002. Effekter av ulike vannkvaliteter i 
Suldalsvassdraget på presmolt og smolt av laks (Salmo salar). Suldalslågen Miljø-
rapport 18, 35 sider + vedlegg. 

Rapport 5 Hytterød S., Schjolden J. & Poléo, A.B.S. 2003. Restitueringsevne hos laks 
(Salmo salar) etter eksponering for aluminium – forsøk med parr og presmolt, gjort i 
Suldal 1999. Suldalslågen Miljørapport 20, 51 sider. 

Rapport 6 Flodmark L.E.W., Schjolden J. & Poléo, A.B.S. 2003. Utvikling av 
saltvannstoleranse hos laksunger (Salmo salar) i ulike vannkvaliteter fra Suldals-
vassdraget: effekter av variasjoner i pH og løst aluminium. Suldalslågen Miljø-
rapport 29, 57 sider. 

Rapport 7 Jensen C.S., Gravem F., Schjolden J. & Poléo A.B.S. 2004. Fisketetthet og 
betydning av vannkvalitet i sidebekker til Suldalslågen. Sluttrapport 1998-2003. 
Suldalslågen Miljørapport 44, 70 sider. 

 
 

 
 

4



RESYMÉ AV RAPPORTENE 
 

Rapport 1 
 

Effekten av vannkvalitetsendringer under høstflommer på  
fysiologien til lakseparr (Salmo salar) i to sidebekker til Suldalslågen 

SIGURD A. ØXNEVAD & ANTONIO B.S. POLÉO 

 

De fysiologiske responsene hos lakseparr (anleggsfisk), eksponert for vann fra to sidebekker til 

Suldalslågen, Fossåna (pH 5,3-6,3) og Prestabekken (pH 6,1-6,9), ble studert gjennom høsten (12. 

august – 29. oktober 1997). Målet med studiet var å beskrive vannkvalitetens, spesielt Al-kjemiens, 

betydning for laksens fysiologi i en sur sidebekk til Suldalslågen som er representativ for vann-

kvaliteten til Suldalslågens restfelt. Vannkvaliteten i Prestabekken fungerte som referanse. I løpet 

av forsøksperioden ble det registrert fire kraftige flommer. Resultatene viste at det var en klar 

sammenheng mellom økning i vannstand (vannføring) og nedgang i vannets pH i Fossåna, samt 

økning i konsentrasjonen av aluminium (Alr). Det var imidlertid ingen sammenheng mellom vann-

føring og konsentrasjonen av uorganisk monomert aluminium (Ali). Ali-konsentrasjonen varierte 

mellom 5 og 25 µg/l i Fossåna, og mellom 8 og 51 µg/l i Prestabekken. Gjennom forsøket ble det 

ikke registret dødelighet eller fysiologiske forstyrrelser hos fisk eksponert for vann fra de to side-

bekkene. Blodets hematokrit varierte mellom 28 og 38% (begge bekkene). Gjennomsnittlig plasma-

klorid var 117 mmol/l (Fossåna) og 114 mmol/l (Prestabekken). Gjennomsnittlig plasmanatrium var 

137 mmol/l (Fossåna) og 141 mmol/l (Prestabekken). Plasmalaktat var aldri høyere enn 2,5 mmol/l 

(begge bekkene) og vanninnholdet i muskulaturen lå mellom 75 og 78 % (begge bekkene). Fravær 

av fysiologiske responser hos fisken ble satt i sammenheng med at Ali-konsentrasjonen aldri steg 

over 25 µg/l i den sure sidebekken. Det ble antatt at de sure episodene i Fossåna gjennom høsten 

hovedsakelig skyldtes naturlige forhold i nedbørfeltet. Fordi vannkvaliteten i en av de sureste side-

bekkene til Suldalslågen ikke hadde noen effekt på lakseparr ble det konkludert at et økt bidrag fra 

restfeltet i forbindelse med reguleringene representerer en mindre trussel mot laksen i Suldalslågen 

enn tidligere antatt. På bakgrunn av de lave Ali-konsentrasjonene i Fossåna ble det også konkludert 

at giftige blandsoner ikke er noe stort problem når dette vannet blandes med vannet i Suldalslågen.  

 

Statkraft Engineering Rapport SE 98/87 

1998 
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Rapport 2 
 

Laksens (Salmo salar) fysiologiske respons på  
endringer i vannkvalitet under vårflommer i to sidebekker til Suldalslågen 

ANTONIO B.S. POLÉO, SIGURD A. ØXNEVAD & JOACHIM SCHJOLDEN 

 

De fysiologiske responsene hos laks (anleggsfisk), eksponert for vann fra to sidebekker til Suldals-

lågen, Fossåna (pH 5,3-6,1) og Prestabekken (pH 6,2-6,5), ble studert gjennom våren, inkludert 

smoltifiseringsperioden (1. april – 27. mai 1998). Målet med studiet var å beskrive vannkvalitetens, 

spesielt Al-kjemiens, betydning for laksens fysiologi under flomepisoder om våren i en sur sidebekk 

til Suldalslågen som er representativ for vannkvaliteten til Suldalslågens restfelt. Vannkvaliteten i 

Prestabekken fungerte som referanse. I løpet av forsøksperioden ble det registrert en kraftig flom 

og en moderat flom som varte i 10 dager. Det var en klar sammenheng mellom økning i vannstand 

(vannføring) og nedgang i vannets pH i Fossåna, samt økning i konsentrasjonen av aluminium (Alr). 

Det var imidlertid ingen sammenheng mellom vannføring og konsentrasjonen av uorganisk 

monomert aluminium (Ali). Ali-konsentrasjonen varierte mellom 20 og 41 µg/l i Fossåna, og mellom 

11 og 62 µg/l i Prestabekken. Gjennom forsøksperioden ble det ikke registret dødelighet, og det var 

ingen vesentlige tegn til fysiologiske forstyrrelser, hos fisk eksponert for vann fra de to sidebekkene. 

Blodets hematokrit varierte mellom 30 og 42% (begge bekkene). Gjennomsnittlig plasmaklorid 

varierte mellom 118 og 127 mmol/l  (begge bekkene). Gjennomsnittlig plasmanatrium varierte 

mellom 115 og 136 mmol/l (begge bekkene). Plasmalaktat var aldri høyere enn 2,0 mmol/l (begge 

bekkene) og vanninnholdet i muskulaturen lå mellom 3,1 og 3,4 ml/gtm (gram tørrvekt muskel) 

(begge bekkene). Enkelte av de fysiologiske parametrene som ble målt viste en svak endring under 

forsøket, men disse endringene fulgte ikke Ali-konsentrasjonen når denne endret seg vesentlig. 

Samlet viste de parametrene som er knyttet til vann- og ionebalansen og til respirasjonen at fisken 

ikke var påvirket av vannkvaliteten i Fossåna. Det ble antatt at de sure episodene i Fossåna 

gjennom våren i stor grad skyldtes naturlige forhold i nedbørfeltet. Fordi vannkvaliteten i en av de 

sureste sidebekkene til Suldalslågen ikke hadde noen effekt på laks (presmolt og smolt) ble det 

konkludert at et økt bidrag fra restfeltet i forbindelse med reguleringene representerer en mindre 

trussel mot laksebestanden i Suldalslågen enn tidligere antatt. På bakgrunn av de lave Ali-

konsentrasjonene i Fossåna ble det også konkludert at giftige blandsoner ikke er noe stort problem 

når dette vannet blandes med vannet i Suldalslågen. Det ble også trukket frem at Ali-

konsentrasjonene er for lave til at de støtter hypotesen om at saltvannstoleransen for laksesmolt 

reduseres når fisk eksponeres for sure episoder fra restfeltet. Det ble konkludert at sure episoder 

under flom ikke er noen trussel mot laksebestanden i Suldalslågen. 

 

Suldalslågen Miljørapport 8 

2001 

 
 

6



Rapport 3 
 

Effekten av vannkvalitetsendringer under vår- og høstflommer  
på fysiologien til lakseparr og smolt (Salmo salar) i en sur og en kalket 

sidebekk til Suldalslågen  
JOACHIM SCHJOLDEN, SIGURD HYTTERØD & ANTONIO B.S. POLÉO  

 

De fysiologiske responsene hos laks (anleggsfisk), eksponert for vann fra to sidebekker til Suldals-

lågen, Fossåna (pH 5,0-6,4) og Steinsåna (kalket; pH 6,1-7,2), ble studert gjennom høsten (17. 

september – 27. oktober 1998) og våren (26. mars – 1. juni 1999). Målet med studiet var å etter-

prøve resultater fra tidligere studier av effekter av vannkvaliteter i Suldalslågens restfelt, samt å 

sammenligne fysiologiske responser hos laks eksponert for vann fra Fossåna med responser hos 

laks eksponert for en kalket sidebekk (Steinsåna). I løpet av forsøksperiodene ble det registrert fire 

kraftige flommer. Det var en klar sammenheng mellom økning i vannstand (vannføring) og nedgang 

i vannets pH i Fossåna, samt økning i konsentrasjonen av aluminium (Alr). Det var imidlertid liten 

sammenheng mellom vannføring og konsentrasjonen av uorganisk monomert aluminium (Ali). Ali-

konsentrasjonen varierte mellom 7 og 19 µg/l i Fossåna om høsten og mellom 6 og 42 µg/l om 

våren, samt mellom 4 og 21 µg/l om høsten og mellom 0 og 21 µg/l om våren i Steinsåna. Gjennom 

forsøksperiodene ble det ikke registret dødelighet eller vesentlige tegn til fysiologiske forstyrrelser, 

hos fisk eksponert for de to sidebekkene. Blodets hematokrit varierte mellom 25 og 36 % om høsten 

og mellom 32 og 45% om våren (begge bekkene). Gjennomsnittlig plasmaklorid varierte mellom 

115 og 132 mmol/l (begge bekkene), og var gjennomgående noe lavere om våren hos fisk 

eksponert for vann fra Fossåna sammenlignet med Steinsåna. Plasmalaktat var aldri høyere enn 

2,5 mmol/l (begge bekkene). I vårforsøket ble blodglukose målt, og var noe høyere for Fossåna 

(7,2-13,4 mmol/l) enn for Steinsåna (4,0-12,7 mmol/l). Enkelte av de fysiologiske parametrene som 

ble målt viste at det var en liten forskjell under vårforsøket mellom fisk eksponert for de to bekkene. 

Plasmaioner lå litt lavere (ikke-signifikant) gjennom hele forsøket for Fossåna, og ble satt i 

sammenheng med lavere ionestyrke og Ca2+-konsentrasjon. Samlet viste de fysiologiske 

parametrene at fisken i liten grad var påvirket av vannkvaliteten i Fossåna. Dette samsvarte med 

resultatene fra tidligere studier av effekter av vannkvaliteter i Suldalslågens restfelt. Fordi vann-

kvaliteten i en av de sureste sidebekkene til Suldalslågen ikke hadde noen vesentlig effekt på laks 

ble det konkludert at antagelsen om økte forsuringsproblemer på grunn av et økt bidrag fra restfeltet 

som følge av reguleringene var betydelig svekket. Fordi kalkingen av Steinsåna ikke synes å ha 

noen effekt på fysiologien til ungstadier av laks sammenliknet med Fossåna, ble verdien av å kalke 

Suldalsvassdraget satt i tvil. 

 

Suldalslågen Miljørapport 12 

2001 
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Rapport 4 
 

Effekter av ulike vannkvaliteter i Suldalsvassdraget 
på presmolt og smolt av laks (Salmo salar) 

ANTONIO B.S. POLÉO, JOACHIM SCHJOLDEN & SIGURD HYTTERØD 

 

De fysiologiske responsene hos laks (anleggsfisk), eksponert for vann fra en sidebekk til Suldals-

lågen, Fossåna (pH 5,1-5,9) og selve Suldalslågen (pH 6,1-6,9), ble studert gjennom våren (26. 

mars – 1. juni 1999). Målet med studiet var å etterprøve resultater fra tidligere studier og  sammen-

ligne fysiologiske responser hos laks eksponert for vann fra Fossåna med responser hos laks 

eksponert for den kalkede hovedelven. I løpet av forsøksperioden ble det registrert tre kraftige 

flommer og en moderat flom. Det var en klar sammenheng mellom økning i vannstand (vannføring) 

og nedgang i vannets pH i Fossåna, samt økning i konsentrasjonen av aluminium (Alr). Det var 

imidlertid ingen sammenheng mellom vannføring og konsentrasjonen av uorganisk monomert 

aluminium (Ali). Ali-konsentrasjonen varierte mellom 6 og 42 µg/l i Fossåna, og mellom 5 og 18 µg/l 

i Suldalslågen. Det ble ikke registret dødelighet av fisk og det var ingen signifikant forskjell i 

fysiologiske parametere hos fisk eksponert for de to vannkvalitetene gjennom forsøksperioden. 

Blodets hematokrit varierte mellom 33 og 45 % (begge lokalitetene). Gjennomsnittlig plasmaklorid 

varierte mellom 116 og 126 mmol/l (begge lokalitetene), men lå litt lavere under det meste av 

forsøket hos fisk eksponert for vann fra Fossåna sammenlignet med Suldalslågen. Gjennomsnittlig 

plasmanatrium varierte mellom 147 og 161 mmol/l (begge lokalitetene). Plasmalaktat var aldri 

høyere enn 2,5 mmol/l og vanninnholdet i muskulaturen lå mellom 2,1 og 3,1 ml/gtm (gram tørrvekt 

muskel) (begge lokalitetene). Blodglukose var noe høyere for Fossåna (7,2-13,4 mmol/l) enn for 

Suldalslågen (3,3-11,9 mmol/l). Samlet viste de parametrene som er knyttet til vann- og ione-

balansen og til respirasjonen at fisken ikke var påvirket av vannkvaliteten i Fossåna. Fisk eksponert 

for vann fra Fossåna akkumulerte store mengder Al på gjellene (781 µg/gtv) i begynnelsen av 

forsøksperioden, men mengden avtok nærmest eksponentielt ned mot 100 µg/gtv utover i forsøks-

perioden. Det var ingen tydelig fysiologisk respons hos fisken med de store mengdene aluminium 

på gjellene. Det var heller ingen sammenheng mellom mengden aluminium på gjellene og 

variasjoner i Al-kjemien i Fossåna. Det ble konkludert at resultatene underbygger tidligere 

konklusjoner om at vannkvaliteten i Fossåna (restfeltet) ikke påvirker laksen nevneverdig, og at 

antagelsen om at forsuring av Suldalslågen på grunn av et økt bidrag fra restfeltet som følge av 

reguleringen, er et mindre problem enn tidligere antatt. Resultatene fremhevet også at 

akkumulering av aluminium på fiskegjeller ikke er noe entydig mål på om fisken er skadet eller ikke. 

 

Suldalslågen Miljørapport 18 

2002 
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Rapport 5 
 

Restitueringsevne hos laks (Salmo salar) etter eksponering for aluminium  
– forsøk med parr og presmolt, gjort i Suldal 1999 
SIGURD HYTTERØD, JOACHIM SCHJOLDEN & ANTONIO B.S. POLÉO 

 

Målet var å finne ut om laks (Salmo salar) har evne til å restituere etter skader påført under 

eksponering for giftig aluminium. Det ble stilt spørsmål om laks har evne til restituering etter 

eksponering for giftig aluminium, om det er forskjeller i restitueringsevne etter eksponering ved høy 

og lav grad av Al-polymerisering, og om det er forskjell i restitueringsevne hos presmolt og parr. Det 

ble gjort felteksperimenter (ved Steinsåna, Suldal) hvor laks (parr og presmolt fra settefiskanlegget 

på Ritland) ble eksponert for en Al-belastning som ga effekt på fisken (pH 4,9 og 5,9, 180-200 µg 

Alr/l), og deretter for rent Al-fattig vann fra Steinsåna (pH 6,5-7,0, 58-74 µg Alr/l). Al-kjemien og 

fiskefysiologien ble fulgt under restitueringsperiodene. Etter forsøket med parr ble også fiskens 

gjellestruktur undersøkt. Resultatene viste at ungstadier av laks har god evne til å restituere etter 

eksponering for giftig aluminium. Respiratoriske forstyrrelser restituerte raskere enn ione-

regulatoriske forstyrrelser. Både smolt og parr viste god evne til å restituere etter eksponering for 

aluminium. Det er dermed mye som tyder på at evnen til å stå imot skader og evnen til å reparere 

skader er to forskjellige prosesser. Resultatene viste også at graden av Al-polymerisering har 

betydning for hvor raskt Al-eksponert fisk restituerer etter overføring til rent vann. Restitueringen 

gikk raskest hos fisk som hadde vært eksponert for aluminium under forhold som gir høy grad av 

polymerisering. Den raske restitueringen har stor økologisk betydning for fisk som eksponeres for 

kraftige, men kortvarige, episoder med forhøyede nivåer av giftig aluminium, herunder forhold som 

kan tenkes å oppstå i forbindelse med ekstremsituasjoner i Suldalsvassdraget.  

 

Suldalslågen Miljørapport 20 

2003 
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Rapport 6 
 

Utvikling av saltvannstoleranse hos laksunger (Salmo salar)  
i ulike vannkvaliteter fra Suldalsvassdraget:  

effekter av variasjoner i pH og løst aluminium 
LARS E.W. FLODMARK, JOACHIM SCHJOLDEN & ANTONIO B.S. POLÉO 

 

Målet var å beskrive utviklingen av saltvannstoleransen hos laks (presmolt) som eksponeres for 

ulike vannkvaliteter i Suldalsvassdraget gjennom våren og smoltutvandringsperioden, samt å 

besvare spørsmålet om hvorvidt kalkingen av Suldalsvassdraget har negativ, positiv, eller ingen 

effekt på laksen. Presmolt fra settefiskanlegget på Ritland ble eksponert for ulike vannkvaliteter; 

Suldalsvatn (naturlig surt Al-fattig), Prestabekken (naturlig ikke-surt), Steinsåna (kalket), Fossåna 

(naturlig surt Al-holdig) og Suldalslågen (kalket). En gruppe fisk som ble eksponert for vann fra 

Suldalslågen ble underveis i forsøket gitt et kortvarig Al-støt (39 timer med pH 5,8 og 270 µg Alr/l). 

Fisk fra de ulike vannkvalitetene ble tatt ut ukentlig, fra mars til ut i juni, for saltvannstester. 

Resultatene viste at fisken aldri utviklet tilfredsstillende saltvannstoleranse (høy dødelighet og klare 

fysiologiske responser i saltvann), og at forsøksfisken ikke var smolt verken før eller under smolt-

utvandringsperioden. Derfor ble målet med å beskrive utviklingen av saltvannstoleransen bare 

delvis nådd. Betydningen av temperatur, vannkvalitet, kortisol og fravær av fôr på resultatene ble 

grundig diskutert. Spørsmålet om fisken som produseres på Ritland kan være negativt påvirket av 

forholdene i anlegget ble også diskutert. Det ble trukket frem at dette er et alvorlig problem i lys av 

at vannkvaliteten i Suldalsvassdraget har blitt karakterisert på bakgrunn av et lite antall tester av 

denne fiskens evne til å osmoregulere i saltvann. Fisk eksponert for vann fra Fossåna var den som 

klarte seg best i saltvannstestene når hele forsøket ses under ett, mens fisk eksponert for vann fra 

Steinsåna klarte seg dårligst. Resultatene støttet dermed tidligere observasjoner som indikerer at 

kortvarige eksponeringer for aluminium synes å kunne gjøre laks mindre følsom for endringer i 

salinitet. Videre at aluminium kan virke stimulerende (positivt) på fysiologiske prosesser knyttet til 

osmoreguleringen hos ungstadier av laks hvor slike prosesser av en eller annen grunn ikke utvikler 

seg normalt. Det ble konkludert at saltvannstester har svært begrenset verdi som verktøy for å 

påvise subletale effekter av surt Al-holdig vann hos laks, og at hypotesen om at nærmest ikke-

detekterbare Al-konsentrasjoner er skadelige for laks ikke holder. 
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Rapport 7 
 

Fisketetthet og betydning av vannkvalitet i sidebekker til Suldalslågen.  
Sluttrapport 1998-2003 

CARSTEN S. JENSEN, FINN GRAVEM, JOACHIM SCHJOLDEN & ANTONIO B.S. POLÉO 

 

Målet var å finne ut om det er noen sammenheng mellom vannkvalitet (kalking) og fisketetthet i 

sidebekkene (restfeltet) til Suldalslågen. Videre å kartlegge i hvilken grad ørret og laks benytter 

sidebekkene som en del av sitt naturlige habitat. Seks kalkede og ukalkede sidebekker (Fossåna, 

Kvæstadbekken, Steinsåna, Mosåna, Brommelandsbekken og Tjøstheimsåna) ble prøvefisket i 

mai, juni, september og oktober i perioden 1998-2003. Det var ingen signifikante forskjeller i tetthet 

av ørret og laks (villfisk) mellom kalkede og ukalkede sidebekker. Det var heller ingen signifikante 

forskjeller i total fisketetthet mellom kalket og ukalket stasjon i Tjøstheimsåna. For hele materialet 

var det en meget god korrelasjon mellom 0+ lengde av laksunger i sidebekkene og døgngrads-

summen i vekstsesongen i sidebekkene. Veksten til 0+ laks i Suldalslågen var signifikant lavere enn 

i Steinsåna og Brommelandsbekken, men var ikke signifikant forskjellig fra veksten i Fossåna. Alle 

de undersøkte sidebekkene benyttes som oppvekstområder av ørret- og laksunger. Resultatene 

viste også at ørret gyter i alle sidebekkene til Suldalslågen, mens laks sannsynligvis gyter sporadisk 

i enkelte av bekkene. Det ble konkludert at fiskebestanden i sidebekkene er sammensatt av 

fiskeunger som har vandret opp fra hovedelven og fiskeunger som stammer fra gyting i side-

bekkene. Resultatene underbygger oppfatningen om at vannkvalitet ikke er, eller i svært liten grad 

er, noen begrensende faktor for fisk i Suldalsvassdraget. Det ble derfor konkludert at vannkvaliteten 

i Suldalsvassdraget er tilfredsstillende for fisk og at kalkingen ikke synes å være avgjørende for 

fiskebestandene. 
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INNLEDNING 
 
 

Suldalslågen 
Suldalslågen er elvestrekningen som utgjør den nederste delen av Røldal-Suldal-vassdraget, og  

har sitt utspring i Langfjella på vestsiden av Hardangervidda og nord i Setesdalsheiene. Røldal-

Suldal-vassdraget er det største vassdraget i Rogaland fylke. Det har en total lengde på omtrent 

100 km, og er derfor også det lengste vassdraget på Vestlandet. Suldalslågen begynner ved utløpet 

av Suldalsvatn (68 m.o.h.) og renner ut i Sandsfjorden. Elvestrekningen er 22 km lang, og dermed 

den lengste og mest vannrike elven på Vestlandet. Suldalslågen er bred og relativt stilleflytende det 

meste av denne strekningen. Suldalsvatn er smal og svært dyp, en typisk fjordsjø med det største 

dypet på 376 m. Vannet er 29,5 km langt og har et areal på 28,7 km2. Innsjøen er områdets største 

naturlige vannforekomst målt i volum. Suldalsvatn har et naturlig nedbørfelt på 1466 km2, mens 

Suldalslågen i tillegg har et lokalt nedbørsfelt nedstrøms Suldalsvatn som er på 135 km2. Rundt 20 

større og mindre sidebekker drenerer dette lokale nedbørfeltet, som ofte refereres til som ”rest-

feltet”, ut i Suldalslågen. Suldalslågen får altså sitt vann fra både Suldalsvatn og alle sidevass-

dragene som renner inn langs selve hovedelven (se også Kaasa et al. 1998, Blakar & Haaland 

2002 for mer detaljer).  

 Nedbørfeltet til Suldalsvatn har vært gjenstand for omfattende regulering i forbindelse med 

to store kraftutbygginger i området (Kaasa et al. 1998). Begge disse reguleringene har påvirket 

vannføringen, og derigjennom vannkvaliteten i Suldalslågen (Blakar 1999, Blakar & Haaland 2002). 

Først kom reguleringen av Røldal-Suldal i 1965-67, som omfattet et område på 795 km2. Deretter 

kom Ulla-Førre-utbyggingen (1979-86) som var ferdig i 1988, og som omfatter et område på 875 

km2. 86% av dette arealet ligger imidlertid utenfor det naturlige nedbørfeltet til Suldalslågen 

(Suldalsvatn), og omfatter overføringer fra Sandsafeltet og Blåsjøfeltet (Figur 1).  

 Geologien i Ulla-Førre-området er dominert av grunnfjell med tungt forvitterlige bergarter, 

først og fremst gneis og granitt, som gir en elektrolyttfattig og lite bufrende avrenning (Abrahamsen 

& Skogheim 1981). Spesielt gjelder dette nedbørfeltet til Blåsjøen. Andre steder forekommer det 

også mindre innslag av metamorfe pelittiske bergarter, hovedsakelig svart og grå fylitt. Dette er 

bergarter som forvitrer lett, og derfor kan bidra til et noe høyere elektrolyttinnhold i avrennings-

vannet enkelte steder (Abrahamsen & Skogheim 1981). Den nederste delen av Suldalslågen ligger 

under den marine grense (65 m.o.h.), hvor det er forekomster av løsmasser og marin leire. Gode 

illustrerende geologiske kart finnes i andre rapporter (se Abrahamsen & Skogheim 1981, Kaasa et 

al. 1998, Blakar & Haaland 2002). 

Det som likevel gjør Suldalslågen mest interessant for mange er laksen (Salmo salar) (Sylte 

1981, Kaasa et al. 2000). Elven er kjent for sin storlaksstamme, og ofte blir det tatt laks på over 20 

kg. Den største laksen som er tatt i Suldalslågen veide hele 34 kg og ble fanget i 1913 (Sylte 1981).  
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Figur 1. Oversikt over Suldalslågen sitt nedbørfelt. RSK = Røldal-Suldal-
reguleringen, UF = Ulla-Førre-reguleringen (fra Blakar & Haaland 2004).  
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Reguleringene  
Den gjennomsnittlige årlige vannføringen i Suldalslågen, i uregulert tilstand, var 91 m3/s (Kaasa et 

al. 1998). Ved utløpet av Suldalsvatn har det blitt registrert flommer opp mot 700 m3/s både om 

høsten og våren, mens midlere vårflom lå på 400 m3/s før vassdraget ble regulert (Kaasa et al. 

1998). Det var også store årlige og sesongmessige variasjoner i vannføringen. Vintervannføringen 

kunne variere mye men var stort sett meget lav, og kunne enkelte vintre gå ned mot 3 m3/s (Kaasa 

et al. 1998). Sommervannføringen var derimot høy, og med store variasjoner. I forbindelse med 

Røldal-Suldal-reguleringen økte vintervannføringen i Suldalslågen, og var sjelden lavere enn 25 

m3/s. Normalt lå imidlertid vintervannføringen mellom 40 og 60 m3/s (Kaasa et al. 1998). Sommer-

vannføringen ble redusert blant annet fordi vannføringen i smeltesesongen var veldig lav på grunn 

av magasinering. Vårflommen ble halvert sammenlignet med uregulert tilstand (Kaasa et al. 1998).  

Ulla-Førre-reguleringen førte til nye endringer av vannføringen i Suldalslågen, både i 

forhold til uregulert tilstand og i forhold til Røldal-Suldal-reguleringen (Kaasa et al. 1998). Vinter-

vannføringen ble mer stabil etter begge reguleringene, sammenlignet med variasjonene før 

reguleringene. Etter Ulla-Førre-reguleringen har vintervannføringen fulgt et minstevannføringskrav 

på 12 m3/s, som er betydelig lavere enn under Røldal-Suldal-perioden, og noe høyere enn uregulert 

tilstand (Kaasa et al. 1998). Videre er normale vår- og høstflommer nærmest fjernet. Samlet har 

dette gjort at forholdet mellom vann fra Suldalsvatn og vann fra det uregulerte restfeltet til Suldals-

lågen har endret seg relativt mye (Kaasa et al. 1998). Restfeltet bidrar i dag i perioder med 

betydelig mer vann, relativt sett, enn tidligere. Overføringen av store mengder vann fra blant annet 

Blåsjø, har medført at Suldalsvatn også har fått økt tilførsel av ionefattig og relativt surt vann. 

Endringene av vannføringen, herunder endringen i bidraget fra restfeltet, har i sin tur hatt effekt på 

vannkvaliteten i Suldalslågen (se blant annet Blakar 1995, 1999, Blakar & Haaland 2002).  

 

 

Vannkvalitet 
I forbindelse med utbyggingen av Røldal-Suldal-området ble det ikke foretatt noen undersøkelser 

eller vurderinger av hvordan vannkvaliteten i Suldalsvatn og Suldalslågen ble påvirket av 

reguleringen. Fra 1978 og frem til i dag har det imidlertid blitt utført omfattende undersøkelser og 

overvåking av vannkvaliteten i området. Resultatene fra disse undersøkelsene er utgitt og omtalt i 

en rekke rapporter (Abrahamsen & Skogheim 1981, Abry & Skogheim 1983, Blakar & Pedersen 

1986, 1987, Skulberg 1986, Blakar & Digernes 1992, 1993, Løvhøiden 1992, Larsen & Schartau 

1993, Heggberget et al. 1994, Kaste et al. 1995, Blakar 1995, 1996, 1999, 2004, Blakar & Haaland 

2000, 2001, 2002, 2004). 

 Det er to viktige faktorer som bør nevnes når det gjelder vannkvalitetsendringer som følge 

av Ulla-Førre-reguleringen, fordi dette kan tenkes å ha hatt betydning for fisken i Suldalslågen. For 

det første tilføres Suldalsvatn i dag betydelige mengder med mer surt ionefattig vann med svært 

liten bufferevne sammenlignet med før reguleringene. Dette bidrar til at vannet som tilføres Suldals-

lågen fra Suldalsvatn har lavere bufferevne (målt som alkalinitet) enn tidligere (Blakar & Digernes 
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1993, Blakar 1995, 1996, 1999, Blakar & Haaland 2000, 2001, 2002, 2004). For det andre har den 

reduserte vannføringen i Suldalslågen ført til at restfeltet i perioder kan bidra med en høyere andel 

vann, relativt sett, enn før (Kvambekk 1996). I perioder med kraftig nedbør eller snøsmelting vil 

altså vannføringen i Suldalslågen i større grad enn før bestå av surt vann fra restfeltet, ofte med et 

betydelig innhold av aluminium (Blakar 1995, 1996, 1999, Blakar & Haaland 2000, 2001, 2002, 

2004). Samtidig vil den delen av vannføringen som utgjøres av vann fra Suldalsvatn ha mindre 

evne til å bufre dette sure Al-holdige vannet fra restfeltet (Blakar 1999, Blakar & Haaland 2002). Et 

tredje fenomen som har oppstått på grunn av Ulla-Førre-reguleringen, og som kan tenkes å bety 

noe når det gjelder vannkvalitetsendringer som følge av Ulla-Førre-reguleringen, er at vann føres ut 

gjennom Hylen kraftverk (Holmqvist 1997, Kaasa et al. 1998, Magnell et al. 2004). Dette gjør at det 

vannet som renner ut i Suldalslågen i større grad enn før kan komme fra den delen av Suldalsvatn 

som ligger syd for Suldalsporten (Figur 1). Denne delen av Suldalsvatn har også et uregulert restfelt 

(Holmqvist 1997). Når kravet til minstevannføring på 12 m3/s i stor grad oppfylles av avrenning fra 

dette restfeltet kan nedbørsperioder gjøre at vannet herfra influerer på vannkvaliteten ut av Suldals-

vatn (Ellingsen & Holmqvist 1997, Blakar 1999). 

 Et sentralt moment når det gjelder vannkvalitet og fisk i Suldalsvassdraget er vannets 

reduserte bufferevne øverst i Suldalslågen. Det trekkes frem at Suldalslågens evne til å bufre den 

sure tilførselen fra restfeltet har blitt redusert med 90% etter Ulla-Førre-reguleringen (Blakar 1999, 

Blakar & Haaland 2000, 2001, 2002, 2004). Blakar & Haaland (2001, 2004) hevder i den 

forbindelsen at Suldalslågen har blitt 10 ganger mer følsom for surt flomvann fra restfeltet vinterstid 

på grunn av redusert vintervannføring og redusert alkalinitet i Suldalsvatn. Denne tilsynelatende 

voldsomme reduksjonen i bufferevne er imidlertid ikke beregnet i forhold til før reguleringene, men i 

forhold til hvordan det var etter Røldal-Suldal-reguleringen. Som nevnt var både vintervannføringen 

høyere etter Røldal-Suldal-reguleringen enn før reguleringene, og Suldalsvatn ble ikke tilført surt 

ionefattig vann fra Sandsafeltet og Blåsjøfeltet slik som etter Ulla-Førre-reguleringen (Kaasa et al. 

1998). Sammenligner vi derimot bufferevnen til vannet i Suldalslågen i dag med hvordan det var før 

reguleringene er ikke reduksjonen på langt nær så stor, og ikke lavere enn den var enkelte år med 

lav vintervannføring (Blakar 1999). Dette er det viktig å ha klart for seg når man skal diskutere 

hvorvidt dagens vannkvalitet i Suldalslågen er tilfredsstillende eller for dårlig for fisk. Ulla-Førre-

reguleringen har utvilsomt en effekt på vannkvaliteten i Suldalslågen, men det sentrale spørsmålet 

er hvor stor betydning denne effekten har for fiskebestandene i vassdraget.  

En annen viktig faktor som også spiller en vesentlig rolle når det gjelder vannkvalitet og fisk 

i Suldalsvassdraget er den generelle utviklingen av forsuringssituasjonen i Norge. Sur nedbør-

påvirkningen i Norge var på sitt høyeste på begynnelsen av 1980-tallet. Etter dette har det funnet 

sted en betydelig nedgang i sur nedbør på mellom 40 og 60% (Skjelkvåle et al., 2001, Tørseth et 

al., 2001, Hesthagen et al. 2001). I samme periode (1985-2000) er det også dokumentert en 

betydelig nedgang i sulfat og uorganisk aluminium (Ali) i elver og innsjøer i Norge som en direkte 

følge av nedgangen av sure komponenter i nedbøren (Skjelkvåle et al., 2001). Det er derfor liten 

grunn til å anta at Suldalsområdet skulle avvike fra denne trenden som er dokumentert i nedbør og 
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overflatevann over hele Sør-Norge. I tråd med dette er det nå også dokumentert forbedringer i 

vannkvalitet i Suldalsvatn og i restfeltet til Suldalslågen (Blakar 2004). 

 
 

Suldalslågen og fisk 
Suldalslågen er lakseproduserende på hele strekningen mellom Suldalsvatn og Sandsfjorden. Laks 

og ørret (Salmo trutta) (både stasjonær ørret og sjøørret), er de fiskeartene som dominerer i 

vassdraget. Det finnes imidlertid også ål (Anguilla anguilla), trepigget stingsild (Gasterosteus 

aculeatus) og røye (Salvelinus alpinus) i vassdraget. Røya finnes først og fremst i Suldalsvatn. I 

Suldalslågen oppholder de fleste laksungene seg i elven i mellom 2 og 4 år før de vandrer ut i havet 

(Lillehammer 1984). Den gjennomsnittlige smoltalderen er noe høyere etter reguleringene enn før, 

og ligger i dag på mellom 2,8 og 3,2 år (Saltveit & Bremnes 2003). Smoltutvandringsperioden i 

Suldalslågen er ifølge litteraturen mellom 15. april og 15. juni (Kaasa et al. 1998, Saltveit 1999, 

2000a, Saltveit et al. 2001, Saltveit & Bremnes 2002, 2003). Mer inngående beskrivelser av 

laksebestanden i Suldalslågen finnes i andre rapporter fra Ulla-Førre-prosjektet (se Kaasa et al. 

1989) og vil komme i andre sluttrapporter fra prosjektet.  

 

 

 
 

Figur 2. Fangststatistikk for laks (Salmo salar) i Suldalslågen 1966-2003. Data fra 
Statistisk sentralbyrå (http://www.ssb.no). 

 

 

På første halvdel av 90-tallet var det en kraftig og bekymringsfull tilbakegang i Suldalslågens lakse-

bestand (Figur 2), og det er sannsynlig at dette skyldes flere ulike faktorer, både i og utenfor 

vassdraget (Kaasa et al. 1998). En av de mange faktorene som ble trukket frem var forsuring 

(Kaasa et al. 1998, DN 2003). I 1993 var tettheten av 0+ laks den høyeste som noen gang er 

beregnet for Suldalslågen, men fra 1993 til 1994 fant det sted en kraftig reduksjon i denne tettheten 

(Saltveit & Bremnes 2003). Det er lettere å sette dette i sammenheng med forsuring fordi det 
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eliminerer mange faktorer utenfor vassdraget. På den annen side var det  ikke mulig å se en 

tilsvarende tetthetsreduksjon hos ørret eller hos eldre laksunger fra 1993 til 1994 (Kaasa et al. 

1998, Saltveit & Bremnes 2003). Det har i denne sammenhengen blitt argumentert for at 

reduksjonen av laks derfor må skyldes forhold som påvirker bestanden av laks og ørret ulikt 

(Saltveit 2000b, Saltveit & Bremnes 2003). Dette behøver ikke å være riktig fordi det er relativt store 

forskjeller i toleranse for surt Al-rikt vann mellom de to artene (Grande et al. 1978, Poléo et al. 

1997). En negativ effekt av endret vannkvalitet på laks skulle likevel forventes å påvirke laks- og 

ørretunger i samme retning.  

 

 

Kalking av Suldalslågen 
teratur som omhandler fisk, spesielt laks, i Suldalslågen og Det finnes en omfattende samling lit

effekter av reguleringene. Store deler av denne litteraturen omhandler reguleringseffekter som ikke 

kan kobles til endringer i vannkvalitet, nærmere bestemt forsuring. Når det gjelder perioden før 

reguleringene frem til Ulla-Førre-utbyggingen var ferdig, foreligger det heller ikke mye litteratur å 

støtte seg til som omhandler forsuring og fisk. Noen få arbeider finnes imidlertid, og de rapporterer 

at store deler av Ulla-Førre-området hadde sure og fisketomme vassdrag (Vasshaug 1973, Snekvik 

1977). Utbyggingen av dette området innebar at store deler av dette sure nedbørfeltet skulle 

overføres til Suldalsvatn, og det ble reist spørsmål om denne overføringen av surt vann ville få 

konsekvenser for laksestammen i Suldalslågen (Gunnerød 1984). På bakgrunn av prognosene om 

synkende alkalinitet og pH i Suldalsvatn på grunn av overføringen av surt vann fra Blåsjø, etablerte 

man i 1986 et kalkanlegg ved utløpet av Suldalsvatn som skulle kalke når pH sank under 6,0 (Kaste 

et al. 1995). Det ble imidlertid ikke satt i gang noen spesifikke undersøkelser når det gjelder fisk og 

vannkvalitet på bakgrunn av de spørsmålene som var reist. Først lenge etter at problemstillingene 

rundt vannkvalitet og fisk var reist, og fremdeles uten at undersøkelser av fisk og vannkvalitet i 

Suldalslågen var gjennomført, ble det fastslått at Suldalslågen måtte fullkalkes for å sikre lakse-

bestanden i elven (Heggberget et al. 1994, Kaste et al. 1995). Heggberget et al. (1994) påpeker at 

dersom den negative utviklingen av vannkvaliteten i Suldalslågen fortsetter, og elvevannet også i 

fremtiden skal være levelig for fisk og andre organismer i flomperioder, må det etableres ett eller 

flere kalkingsanlegg nedover langs Suldalslågen. Kalkingsplanen for Suldalslågen legger også vekt 

på at forsuringssituasjonen i vassdraget tilsier at det er aktuelt med kalkingstiltak for å sikre lakse-

bestanden (Kaste et al. 1995). Det fremgår imidlertid ikke fra noen av disse rapportene at fiske-

bestandene i Suldalslågen er påvirket av forsuring. Lave tettheter og langsom vekst av ungfisk er så 

vidt nevnt, men knyttes hovedsakelig til den lave vanntemperaturen i vassdraget (Kaste et al. 1995). 

Således tyder alt på at de første konklusjonene om at Suldalslågen måtte kalkes var bygget ene og 

alene på målinger av lave pH-verdier nederst i vassdraget i forbindelse med enkelte flomepisoder 

(Heggberget et al. 1994, Kaste et al. 1995). Som nevnt fant det imidlertid sted en kraftig tilbakegang 

i laksebestanden i Suldalslågen etter 1993. Spesielt bekymringsfullt var den kraftige reduksjonen i 

tettheten av 0+ laks fra 1993 til 1994. Denne reduksjonen ble knyttet til en redusert gytebestand 
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gjennom økt dødelighet i havet av fisk som forlot elven 2-3 år tidligere, og det ble diskutert om 

denne dødeligheten kunne skyldes vannkvaliteten denne fisken var blitt utsatt for som smolt. Mye 

tyder på at denne diskusjonen ikke har blitt rapportert noe sted, og det meddeles at nedgangen i 

laksebestanden ble satt i sammenheng med en rekke ulike faktorer deriblant forsuring (Steinar 

Sandøy, DN, pers. med.). På bakgrunn av dette valgte man å sette i gang fullkalking av Suldals-

lågen i 1998. Først etter dette har de fleste rapportene (1998-2004) som omhandler forsuring og 

fisk i Suldalslågen blitt publisert. Det meste av denne litteraturen omhandler derfor ulike studier som 

er gjort etter at kalkingen kom i gang.  

Fullkalking av Suldalslågen startet altså i 1998 (DN 2003). Fire kalkdoserere ble tatt i bruk, 

en ved 

urt vann og fisk 
ver, som følge av sur nedbør, er et stort miljøproblem i mange deler av 

luminium og giftighet for fisk 
ligge på mange ulike fysiske og kjemiske former, og 

utløpet av Suldalsvatn og en i hver av sidebekkene Tjøstheimsåna, Steinsåna (Tveitliåna) 

og Mosåna. I tillegg ble nedbørfeltet til Brommelandsbekken terrengkalket høsten 1999, som ledd i 

et uavhengig forskningsprosjekt (Hindar & Skancke 2001), samt at det årlig gjennomføres innsjø-

kalking i flere av vannene i Suldalslågens restfelt (DN 2003). Hvorvidt kalking er nødvendig for å 

sikre laksestammen i Suldalslågen er fremdeles svært omdiskutert, og det er fortsatt ikke 

dokumentert at vannkvaliteten i Suldalsvassdraget faktisk er så dårlig at den kan være en 

begrensende faktor for laksebestanden (Rapport 1-7). Dette vil bli diskutert mer inngående lengre ut 

i denne rapporten. 

 

 

S
Forsuring av innsjøer og el

verden (Galloway 2001). De mest omfattende skadene av forsuring i Norge finner vi i den sørligste 

delen av landet (Henriksen et al. 1988, 1989). På grunn av klimaet, vegetasjonen og berggrunnen 

er det vanlig å finne et naturlig surt jordsmonn med lav bufferevne i denne landsdelen, slik tilfelle 

også er i Suldal (Abrahamsen & Skogheim 1981). Når sur nedbør kommer i kontakt med et slikt surt 

jordsmonn frigjøres aluminium fra jorda og løsmassene, og vaskes ut i innsjøer og elver (Cronan & 

Schofield 1979, Dickson 1980, Seip et al. 1989, Lydersen 1991). Det er i dag stor enighet om at 

dette aluminiumet er den viktigste årsaken til at fiskebestander reduseres eller dør ut i områder som 

er påvirket av sur nedbør (Driscoll et al. 1980, Howells et al. 1994, Gensemer & Playle 1999).  

 

 

A
Aluminium i naturlige akvatiske miljøer kan fore

giftigheten av disse varierer (Gensemer & Playle 1999). Enkle uorganiske monomere Al-former 

regnes som de mest giftige for fisk, som Al3+-ionet og kationiske monomere Al-hydroksider (Driscoll 

et al. 1980, Fivelstad & Leivestad 1984, Lydersen et al. 1990a, Poléo 1995). Al3+-ionet har en 

elektronkonfigurasjon som gjør at det binder seg sterkt til ligander som fluorid (F-), fosfat (PO4
3-), 

silisiumsyre (H4SiO4), og en rekke ulike organiske karbonforbindelser (COO-) (Lydersen 1991, 

Gensemer & Playle 1999). Al-fluorider er mindre giftige enn Al3+ og Al-hydroksider (Driscoll et al. 
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1980, Lydersen et al. 1990a). Al-fosfat og Al-silisiumsyrekomplekser er ikke giftige for fisk (Birchall 

et al. 1989). Det samme gjelder ulike organiske Al-komplekser (Driscoll et al. 1980, Witters et al. 

1990, Poléo et al. 1991). Ved pH under 4.0 vil aluminium i rent vann foreligge som Al(H2O)6
3+ (Figur 

3).  

 
 
 

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2OAl3+

 
 

Figur 3. Skjematisk fremstilling av et hydratisert Al3+-ion (oktahedrisk heksahydrat, 
3+

 

år pH og temperatur endrer seg, vil aluminium være relativt ustabilt (Lydersen 1991, Lydersen et 

 
 

eller Al(H2O)6 ), etter Hem & Roberson (1967). 

 

N

al. 1992, Poléo 1992, Lydersen et al. 1994). En økning i pH eller temperatur fører til at vann-

molekylene som omgir aluminiumionet (Figur 3) deprotoneres slik at det dannes aluminium-

hydroksider (Hem & Roberson 1967, Lydersen 1990, 1991). De ulike hydroksidene som dannes vil 

fordele seg etter en enkel hydrolyselikevekt (Figur 4). 
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Figur 4. Aluminiumhydrolyse i rent vann. Likevekten øverst forskyves til høyre ved 
økende temperatur og pH. Hydrolyseproduktene vil derfor fordele seg forskjellig ved 
2°C og 25°C (etter Lydersen 1990). 

 

 

Når deprotonerte oktahedre, særlig Al(OH)2(H2O)4
+, er tilstede vil aluminium begynne å 

polymerisere (Hem & Roberson 1967, Lydersen 1991). Dette starter ved at to deprotonerte 

oktahedre reagerer og danner en dimer (Figur 5), under avgivelse av  to vannmolekyler: 

 

 

2 Al(OH)2(H2O)4
+ → Al2(OH)4(H2O)6

2+ + 2H2O 
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Figur 5. Skjematisk fremstilling av Al-hydroksid dimer med dobbel OH--bro (etter 
Hem & Roberson 1967). 

 

 

Videre polymerisering foregår ved at deprotonerte dimerer kan gå sammen og danne forgrenede 

kjede- og ringstrukturer (Figur 6). Når forholdene er slik at aluminium lett polymeriserer kan gift-

virkningen av aluminium i vann bli spesielt høy (Rosseland et al. 1992, Lydersen et al. 1994, Poléo 

et al. 1994). Al-dimerer og enkle Al-polymerer har en netto positiv ladning. Etter hvert som 

polymerene vokser reduseres imidlertid den netto positive ladningen, som går mot null (Lydersen 

1991). Dette reduserer Al-hydroksidenes evne til å binde seg til biologiske overflater, som ofte er 

rike på negative bindingsseter (Lydersen 1991, Poléo 1992, 1995), og forklarer hvorfor den økte 

giftvirkningen av aluminium avtar når polymeriseringsprosessen har pågått en stund (Lydersen 

1991, Poléo 1992, 1995, Poléo & Bjerkely 2000). Det er blant annet dette som skjer med gift-

virkningen av surt Al-rikt vann som kalkes. Den effektive pH økningen som kalken medfører gjør at 

enkle kationiske (giftige) Al-forbindelser raskt går over på polymere former uten ladning (ikke 

giftige). Ved høy pH (> 7,0) kan det imidlertid også dannes monomert aluminium, i form av det 

anioniske Al-hydroksidet aluminat (Al(OH)4
-). Aluminat er nylig vist å være lite giftig for fisk sammen-

lignet med andre monomere Al-former (Poléo & Hytterød 2003). 
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Figur 6. Skjematisk fremstilling av ringstrukturer av Al-hydroksid oktahedre (etter 
Hem & Roberson 1967). 

 

 

Ulik følsomhet for aluminium hos fisk 
Det er stor forskjell i Al-følsomhet mellom ulike fiskearter. Laks regnes blant de mest Al-følsomme 

artene vi kjenner, og er betydelig mer følsom enn blant annet ørret (Grande et al. 1978, Poléo et al. 

1997, Gensemer & Playle 1999). I tillegg til at laks er meget følsom for aluminium, er det også stor 

forskjell i følsomhet mellom ulike livshistoriestadier hos denne arten (Rosseland & Skogheim 1986, 

Jensen & Leivestad 1989, Poléo & Muniz 1993). Under smoltifiseringen, det vil si den perioden hvor 

laks utvikler seg morfologisk og fysiologisk til å vandre ut i saltvann for første gang, er den ekstra 

følsom for aluminium (Jensen & Leivestad 1989, Poléo & Muniz 1993). Beregninger viser at laks 

under smoltifiseringen er omtrent 15 ganger mer følsom for aluminium enn yngre laksunger (parr) 

(Poléo & Muniz 1993). Det er relativt godt dokumentert at ulike stammer av samme art kan ha ulik 

følsomhet for forsuring (Gjedrem 1980, Ingersoll et al. 1990, Dalziel et al. 1995). Om slike stamme-

forskjeller finnes hos laks er imidlertid ikke helt avklart. Rosseland et al. (2001) rapporterer at fem 

ulike laksestammer som ble eksponert for ulike kombinasjoner av pH og aluminium viste en viss 

forskjell i toleranse for surt Al-rikt vann. De observerte imidlertid at de stammene som hadde sin 

opprinnelse fra ikke-forsurede vassdrag hadde noe høyere toleranse enn stammer fra forsurede 

vassdrag (Rosseland et al. 2001). Det gjenstår derfor å gjøre flere studier før man kan trekke en 

endelig konklusjon om toleranseforskjeller og forsuring hos laks.  
 

 

Virkninger av aluminium på fisk 
Aluminium som er løst i vann skader hovedsakelig fiskens gjeller (Gensemer & Playle 1999). 

Foruten å være et gassutvekslingsorgan er gjellene hos fisk også sete for ioneregulering, utskillelse 

av nitrogenholdige avfallsstoffer (NH3/NH4
+) og regulering av syre-base-balansen (Evans et al. 

1982). Typiske symptomer på aluminiumforgiftning hos fisk er acidose (økt pH), hypoksi (redusert 

O2) og hyperkapnia (økt CO2) i blodet, tap av elektrolytter fra blodet, særlig Na+ og Cl-, økt 

hematokrit (andel røde blodceller) og redusert plasmaosmolalitet (Neville 1985, Wood & McDonald 

1987, Gensemer & Playle 1999).  
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Gjelleoverflaten hos fisk har en rekke negativt ladde bindingsseter, som fosfolipider i celle-

membranene og glykoproteiner i slimlaget som dekker gjelleepitelet (Wold & Selset 1977). Positivt 

ladde forbindelser som Al3+, monomere Al-hydroksider og små Al-polymerer kan derfor lett binde 

seg til disse setene (Exley et al. 1996). Hvis pH i vannet eller mikromiljøet rundt gjellene er gunstig 

for Al-polymerisering, kan Al-forbindelsene også polymerisere etter at de har bundet seg til gjelle-

overflaten (Oughton et al. 1992, Poléo 1995). På denne måten kan aluminium raskt akkumuleres på 

gjellens overflate (Poléo & Bjerkely 2000). Binding og akkumulering av aluminium på gjelle-

overflaten kan virke irriterende på gjelleepitelet og føre til utskillelse av stresshormoner (primært 

katekolaminer som adrenalin og noradrenalin) til blodet (Hughes 1981, Wood & McDonald 1982). 

Disse hormonene stimulerer blant annet utskillelse av slim fra slimceller i gjelleepitelet. Økt mengde 

slim på gjelleoverflaten kan føre til at ytterligere aluminium bindes (Poléo 1995). Dette er 

bakgrunnen for at aluminium ofte kan være svært giftig under betingelser som fremmer 

polymerisering. Årsaken til at aluminat er lite giftig for fisk skyldes sannsynligvis først og fremst at 

det er anionisk og dermed har liten evne til å binde seg til den anioniske gjelleoverflaten (Poléo & 

Hytterød 2003).  

Egenskapene til gjelleoverflaten kan også påvirkes direkte av aluminium (Exley et al. 1991, 

Gensemer & Playle 1999). Når aluminium binder seg til negative seter på epitelcellemembranen 

kan fluiditeten og dermed også membranens barriereegenskaper reduseres (Viersta & Haug 1978, 

Exley et al. 1991). Økt permeabilitet i gjellene kan også føre til tap av elektrolytter fra blodet. Videre 

viste Staurnes et al. (1984) at Na-K-ATPase- og karbonsyreanhydrase-aktiviteten i gjellene hos Al-

eksponert fisk ble redusert. Interaksjonen mellom aluminium og gjelleoverflaten kan derfor også 

påvirke både evnen til å ta opp ioner aktivt fra omgivelsene, og den passive lekkasjen ut over gjelle-

epitelet (Gensemer & Playle 1999).  

 Effektene av aluminium på fiskens gjeller er, som nevnt over, godt dokumentert. Det foregår 

imidlertid en diskusjon i litteraturen når det gjelder mekanismene bak disse effektene, og om de er 

reversible eller ikke (Exley et al. 1991, 1996, Poléo 1995, Gensemer & Playle 1999). Exley et al. 

(1991) foreslår at aluminium kan internaliseres i epitelceller og drepe disse innenfra gjennom en to-

trinns prosess hvor aluminium først binder seg til celleoverflaten og så internaliseres. 

Konsekvensene er primært ioneregulatoriske og osmotiske problemer (Exley et al. 1991), slik blant 

annet Staurnes et al. (1984) indikerte. Poléo (1992, 1995) hevder imidlertid at Al-giftigheten først og 

fremst er et overflatefenomen, hvor de negative setene på gjelleoverflaten fungerer som 

polymeriseringskjerner for aluminium. Enkle kationiske Al-forbindelser (monomere og polymere) 

binder seg som nevnt til de negative setene på gjelleoverflaten hvor det foregår en videre 

polymerisering (Poléo 1995). Konsekvensene er først og fremst respiratoriske forstyrrelser, men 

også ioneregulatoriske og osmotiske forstyrrelser som sekundære effekter (Poléo 1995, Poléo et al. 

1995, Poléo & Bjerkely 2000). Giftigheten til aluminium er derfor i følge denne teorien nært knyttet til 

aluminiums kjemiske egenskaper, der både evnen til å bindes og graden av Al-polymerisering er 

viktig (Lydersen 1991, Poléo, 1995, Poléo & Bjerkely 2000). Senere har Exley et al. (1996) foreslått 

at små Al-polymerer kan diffundere inn i slimlaget og endre slimets egenskaper ved å kryssbinde 

proteiner og karbohydrater. Dette fører, i følge Exley et al. (1996), til klogging og opphopning av 
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slim på gjelleoverflaten, som først og fremst forstyrrer gassutvekslingsprosessene. Dette er i sin tur 

i overensstemmelse med det Poléo (1995) mener er primæreffekten av aluminium.  

Fiskens evne til å restituere etter en Al-eksponering kan fortelle noe om hvordan aluminium 

virker på gjelleoverflaten. En manglende evne til restituering, eller langsom restituering, kan tyde på 

at aluminium har en irreversibel interaksjon med epitelceller og enzymsystemer. Potts et al. (1989) 

gir støtte for en slik irreversibel effekt av aluminium, og Exley et al. (1991) bygger sin ”to-trinns 

hypotese” blant annet på denne irreversibiliteten. En rask restituering kan derimot tyde på at 

giftvirkningen er et overflatefenomen hvor aluminium i større grad danner komplekser med slimet på 

gjelleoverflaten (Lydersen 1991, Poléo 1992, 1995, Exley et al. 1996, Hytterød et al. 2001, Rapport 

5).  

 

 

 

 
Figur 7. Oppsett for Barnes-Driscoll fraksjonerings- og analysemetode som har blitt 
benyttet i dette prosjektet. Til venstre ses kationebytteren og til høyre de ulike 
kjemikaliene som benyttes i keton-ekstraksjonen (foto Hilde B. Høivang). 

 
 

Analyser av aluminium i vann og relevans for fisk 
Aluminiums giftighet er ikke primært avhengig av den totale konsentrasjonen av aluminium i vannet. 

Det avgjørende for vannets giftighet for fisk er hvilke former for aluminium som foreligger, og deres 

evne til å polymerisere (Lydersen 1991, Poléo 1992, 1995, Poléo & Bjerkely 2000). Hvilke former for 

aluminium som foreligger er avhengig av flere faktorer, hvor vannets pH og temperatur er meget viktig 

(Lydersen 1990, 1991). Dette gjør det nødvendig å fraksjonere aluminium når vi foretar vannanalyser. 

Det er også meget viktig at fraksjoneringen gjøres på stedet eller umiddelbart etter at vannprøven er 

tatt, slik at ikke fordelingen av ulike Al-former endrer seg mens prøven lagres (Lydersen et al. 1994). 
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Dette er spesielt viktig under ustabile vannkjemiske forhold, som ofte dominerer ute i naturen, og da 

først og fremst i kalkede vassdrag hvor surt Al-holdig vann tilsettes kalk for å øke pH og dermed 

redusere mengden av de giftige Al-formene. I naturlige vann hvor de vannkjemiske forholdene er 

relativt stabile viser erfaringer at analyser utført på laboratoriet noen dager etter at prøven er tatt,  

ikke er svært kritisk for Al-bestemmelsen og dermed vurderingen av vannets giftighet. I slike tilfeller 

er ofte variasjonene mellom ulike laboratorier et større problem (Andrén 2003). 

 Det finnes flere ulike metoder for å fraksjonere og analysere aluminium i vann. Felles for dem 

er at ulike Al-fraksjoner er operasjonelt definert. Forenklet vil det si at selve metoden på sett og vis 

definerer de ulike fraksjonene, og at dette så relateres til deres kjemiske egenskaper. I dette prosjektet 

har Barnes-Driscoll metoden, hvor kationebytting kombineres med keton-ekstraksjon, blitt benyttet 

(Figur 7) (Rapport 1-6). Dette er en velegnet og mye brukt fraksjonerings- og analysemetode for 

aluminium i vann, spesielt under feltforhold (Barnes 1975, Driscoll 1984, Sullivan et al. 1986, Lydersen 

et al. 1994).  

 

 

Alo

Alr Alor

Ala

Surgjøring Surgjøring

Vannprøve Ionebytting

 
 

Figur 8. Skjematisk oversikt over behandlingen av vannprøvene før ekstraksjon. De 
forskjellige Al-fraksjonene defineres ut fra den behandlingen prøven har fått før 
ekstraksjon. 

 

 

Mengden monomere Al-forbindelser (Ala) blir bestemt ved direkte ekstraksjon av en ubehandlet 

vannprøve (Driscoll 1984). Denne fraksjonen omfatter alle lavmolekylære Al-former. Vannprøvene 

blir også kationebyttet (Figur 8), og ved kationebytting holdes positivt ladede forbindelser tilbake i 

ionebytterkolonnen, mens negative og uladede forbindelser slipper gjennom. Det vannet som passerer 

gjennom ionebytteren blir også ekstrahert, og det aluminiumet som ekstraheres fra en kationebyttet 

vannprøve defineres som ikke-labilt aluminium. I naturlig vann betegnes ofte denne fraksjonen som 
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monomert organisk aluminium (Alo) (Driscoll 1984). Denne fraksjonen omfatter organiske Al-

komplekser pluss lavmolekylære Al-former uten ladning eller med negativ ladning. Fraksjonen med 

lavmolekylære positivt ladete Al-former, monomert uorganisk aluminium (Ali eller labilt aluminium), sitter 

imidlertid igjen i ionebytteren (Driscoll 1984). Denne fraksjonen lar seg ikke analysere direkte, men må 

beregnes. Det gjøres ved å beregne differansen mellom Ala og Alo. Ali-fraksjonen er ofte den viktigste 

fordi det er denne fraksjonen som først og fremst omfatter de giftige Al-formene (Gensemer & Playle 

1999). Ali-fraksjonen omfatter også startmolekylene for Al-polymeriseringen (Hem & Roberson 1967, 

Lydersen 1991, Poléo 1995), og fordi de er ustabile er det viktig å foreta fraksjoneringen på så ferske 

vannprøver som overhode mulig. Hvis ikke det gjøres kan denne fraksjonen raskt avta nettopp på 

grunn av polymeriseringen (Lydersen et al. 1994). Det er dessuten viktig å ha klart for seg at det er 

knyttet usikkerheter til bestemmelsen av de ulike Al-fraksjonene. For det første er det usikkerheter 

knyttet til det at fraksjonene er operasjonelt definerte. Det vil si at ”eksakte” konsentrasjoner aldri 

måles. For det andre er det ytterligere usikkerheter knyttet til Ali-fraksjonen fordi det en beregnet 

størrelse, basert på to fraksjoner som i seg selv har sine usikkerheter (Driscoll 1984, Lydersen 

1991, Clarke 1994). 
 Høymolekylære Al-former som kolloider, polymerer, stabile organiske og hydroksiorganiske Al-

forbindelser er ikke ekstraherbare i løpet av 20 sekunder, som er ekstraksjonstiden for Barnes/Driscoll 

metoden (Driscoll 1984). Den totale konsentrasjonen av aluminium (Alr) i vannprøvene blir derfor 

analysert etter at vannprøvene er surgjort til pH 1,0, og lagret i minst 24 timer. Surgjøringen gjør at de 

høymolekylære forbindelsene løses og går over på lavmolekylære former. Mengden høymolekylære 

Al-former kan senere beregnes som differansen mellom Alr og Ala (Tabell 1).  

 

 
Tabell 1. Beskrivelse av Al-fraksjonene som Barnes-Driscoll metoden kan bestemme. 
 

Alr : Totalt aluminium, bestemmes ved ekstraksjon av vannprøve surgjort til pH 1 
med HNO3, etter minst 24 timer. 

Alor :Totalt organisk aluminium, Alo + polymert aluminium som ikke holdes tilbake i 
ionebytterkolonnen, bestemmes ved ekstraksjon etter at eluatet fra 
kationebyttet vannprøve er surgjort til pH 1.  

Ala : Totalt monomert aluminium, bestemmes ved ekstraksjon av ubehandlet 
vannprøve. 

Alo : Organisk monomert aluminium, bestemmes ved ekstraksjon av eluatet fra 
kationebyttet vannprøve. 

 
Ali : Uorganisk monomert eller labilt aluminium, beregnes som Ala - Alo. 
Alc : Kolloidalt aluminium, beregnes som Alr - Ala. 
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Når det gjelder Ali-fraksjonen som omfatter de giftige Al-formene, er det mulig å fraksjonere denne 

videre. Dette gjøres imidlertid teoretisk ved hjelp av regneprogrammer (Schecher & Driscoll 1987, 

1988). Man er da avhengig av flere ulike vannkjemiske data, som for eksempel pH, temperatur, 

ionestyrke og konsentrasjoner av ulike viktige potensielle ligander som kan danne komplekser med 

aluminium (blant annet F-, SO4
2-, H4SiO4, totalt organisk karbon (TOC)). I dette prosjektet har det 

imidlertid ikke blitt gått så detaljert til verks.  

 
 

Oppsummering av innledningen 
• Suldalslågen er elvestrekningen som danner den nederste delen av Røldal-Suldal-

vassdraget, og er kjent for sin storlaksstamme.  

• Suldalslågen får sitt vann fra både Suldalsvatn og en rekke sidevassdrag som renner inn 

langs den. 

• Nedbørfeltet til Suldalsvatn er regulert i forbindelse med to store kraftutbygginger; Røldal-

Suldal i 1965-67 og Ulla-Førre-utbyggingen i 1979-88.  

• Rundt 20 sidebekker danner et uregulert restfelt til Suldalslågen.  

 

• Reguleringene har påvirket vannføringen i elven, og forholdet mellom vann fra Suldalsvatn 

og vann fra det uregulerte restfeltet har endret seg slik at bidraget fra restfeltet i enkelte 

perioder kan være svært høyt.  

• Overføringer av vann har dessuten ført til økt tilførsel av ionefattig og relativt surt vann til 

Suldalsvatn.  

• Endrede vannføringsregimer og overføringer av vann har hatt effekt på vannkvaliteten i 

Suldalslågen, og kan tenkes å ha betydning for fiskebestandene i elven. 

 

• I perioder med kraftig nedbør eller snøsmelting kan vannføringen i Suldalslågen bestå 

hovedsakelig av surt Al-holdig vann fra restfeltet.  

• På grunn av overføringene har vannet fra Suldalsvatn mindre evne til å bufre det sure 

vannet fra restfeltet.  

• Suldalslågen har fått noe lavere bufferevne mot surt flomvann fra restfeltet etter 

reguleringene sammenlignet med før.  

• Et sentralt spørsmål er derfor hvor stor betydning endringene i vannkvalitet som følge av 

reguleringen har for fiskebestandene i vassdraget.  

• En annen viktig faktor som også spiller en vesentlig rolle når det gjelder vannkvalitet og fisk 

i Suldalsvassdraget er den generelle bedringen av forsuringssituasjonen i området. 

 

• Suldalslågen er lakseproduserende på hele strekningen mellom Suldalsvatn og Sands-

fjorden.  
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• I Suldalslågen oppholder de fleste laksungene seg i elven i mellom 2 og 4 år før de vandrer 

ut i havet, og smoltutvandringsperioden er mellom 15. april og 15. juni.  

• På første halvdel av 90-tallet var det en kraftig og bekymringsfull tilbakegang i Suldals-

lågens laksebestand. 

• Fra 1993 til 1994 fant det sted en kraftig reduksjon i tettheten av 0+ laks. En tilsvarende 

tetthetsreduksjon ble imidlertid ikke registrert hos ørretunger og eldre laksunger. 

• En av flere faktorer som er trukket frem som en mulig årsak til tilbakegangen i lakse-

bestanden er forsuring.  

 

• På bakgrunn av prognosene om synkende alkalinitet og pH i Suldalsvatn ble det etablert et 

kalkanlegg ved utløpet av Suldalsvatn i 1986. Det ble imidlertid ikke satt i gang noen 

spesifikke undersøkelser når det gjelder fisk og vannkvalitet. 

• På midten av 1990-tallet ble det fastslått at Suldalslågen måtte kalkes for å sikre lakse-

bestanden i elven. Det fremgikk ikke fra litteraturen at fiskebestandene i Suldalslågen var 

påvirket av forsuring. 

• Fullkalking av Suldalslågen startet i 1998, ut fra det såkalte ”føre-var prinsippet”, og ble 

knyttet til den kraftige tilbakegangen i laksebestanden etter 1993.  

• Først etter at kalkingen kom i gang har de fleste rapportene om vannkvalitet og fisk i 

Suldalslågen blitt publisert.  

• Fullkalking av Suldalslågen skjer ved hjelp av kalkdoserere og årlig innsjøkalking.  

• Hvorvidt kalking er nødvendig for å sikre laksestammen i Suldalslågen er fremdeles om-

diskutert, og det er fortsatt ikke dokumentert at vannkvaliteten i Suldalsvassdraget faktisk er 

så dårlig at den er en begrensende faktor for laksebestanden. 

 

• Forsuring av innsjøer og elver som følge av sur nedbør er fremdeles et miljøproblem.  

• Det er i dag enighet om at det er aluminium som er den viktigste årsaken til negative 

effekter på fisk i vann som er påvirket av forsuring.  

• Aluminium i vannet skader hovedsakelig fiskens gjeller.  

• Giftigheten av aluminium avhenger av hvor lett det bindes til fiskegjellen, og hvor gode 

forholdene er for at aluminium skal polymerisere.  

• De primære effektene av aluminium er respirasjonssvikt (hypoksi) og forstyrrelser av vann- 

og ionebalansen.  

• Det er stor forskjell i Al-følsomhet mellom ulike fiskearter, hvor laks regnes blant de mest 

følsomme. Laksen er spesielt følsom for surt Al-holdig vann under smoltifiseringen. 

• Fordi giftigheten av aluminium ikke primært er avhengig av den totale konsentrasjonen, men 

hvilke former for aluminium som foreligger og deres evne til å polymerisere, er det avgjørende 

å bruke relevante analysemetoder for aluminium i vann når man skal studere effekter av surt 

vann på fisk.  
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SENTRALE MOMENTER 
 
 
En gjennomgang av litteraturen som omhandler vannkvalitet og fisk i Suldalsvassdraget, hver for 

seg og samlet, definerer en rekke sentrale momenter som har blitt reist gjennom årenes løp. Disse 

momentene, sammen med resultatene fra dette prosjektet (Rapport 1-7), danner grunnlaget for den 

videre diskusjonen nedenfor. 

 

 

For dårlig vannkvalitet for fisk? 
Som nevnt innledningsvis ble det reist spørsmål om overføringen av surt vann i forbindelse med 

reguleringene ville få konsekvenser for laksestammen i Suldalslågen (Abrahamsen & Skogheim 

1981, Gunnerød 1984). Blakar & Digernes (1992), Heggberget et al. (1994) og Kaste et al. (1995) 

rapporterte at det ble registrert faretruende lav pH (4,8–5,5) og høye Al-konsentrasjoner (50-200 

µg/l) i mange tilførselsbekker til Suldalslågen og Suldalsvatn på 1990-tallet. Blakar (1995) nevner 

lignende resultater, men fremholder at surt Al-holdig vann først og fremst er et fenomen i 

forbindelse med flomperioder. I de senere årene har det ved en rekke anledninger blitt poengtert at 

de fleste sidebekkene til Suldalslågen har dårlig vannkvalitet for fisk i flomperioder (Blakar 1999, 

Blakar & Haaland 2000, 2002, 2004). Dette kan diskuteres, men det er liten tvil om at Ulla-Førre-

reguleringen har ført til redusert alkalinitet (bufferevne) og pH i vannet ut fra Suldalsvatn, og at det 

relative bidraget fra Suldalslågens restfelt til den totale vannføringen i elven i perioder er endret. 

Altså, reguleringen har hatt effekt på vannkvaliteten i Suldalslågen (Blakar 1999, Blakar & Haaland 

2002). Ser man bort fra at elven er kalket, fremkommer denne effekten på vannkvaliteten ved at det 

i flomperioder vil kunne være noe surere vann med høyere konsentrasjoner av aluminium enn 

normalt i Suldalslågen. Spørsmålet er imidlertid om denne effekten kan karakteriseres som 

faretruende, og om vannkvaliteten i Suldalslågen er for dårlig for fisk? 

 Når det gjelder vannkvaliteten i Suldalslågen så er det verken lav alkalinitet eller lav pH i 

seg selv som er skadelig for fisken. Generelt er det kombinasjonen av pH og aluminium som avgjør 

om vannet er skadelig eller ikke (Driscoll et al. 1980, Poléo 1992, 1995, Gensemer & Playle 1999). 

Vannet ut av Suldalsvatn har som regel lave konsentrasjoner av aluminium (< 40 µg Al/l) (Blakar & 

Haaland 2001, 2002, 2004, Rapport 6). Det betyr at det er restfeltet til Suldalslågen, via side-

bekkene, som først og fremst bidrar til de økte konsentrasjonene av aluminium som har blitt 

registrert i vassdraget i forbindelse med nedbørsepisoder og flom. Man kan derfor ekskludere 

vannet fra Suldalsvatn som en direkte trussel mot fisken i Suldalslågen. Den reduserte bufferevnen 

til vannet fra Suldalsvatn gjenstår imidlertid som et mulig problem, og som en potensiell indirekte 

trussel mot fisken i elven. På grunn av redusert alkalinitet og redusert bidrag til totalvannføringen i 

elven, har vannet fra Suldalsvatn fått redusert evne til å bufre det sure Al-holdige vannet som 

kommer fra sidebekkene til Suldalslågen (Blakar 1999, Blakar & Haaland 2002). Dette kan føre til at 
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nettopp surt Al-holdig vann vil kunne dominere vannføringen i deler av Suldalslågen (spesielt nedre 

deler) under flomepisoder.  

 Det foreligger noen undersøkelser hvor man har studert hvilken effekt vannkvaliteten i selve 

Suldalslågen har på fisk (Kroglund et al. 1998a, Finstad et al. 1999, 2000, Strand et al. 2000, 2001, 

2003, Rapport 6). Av disse er det bare Kroglund et al. (1998a) og Finstad et al. (1999) som 

rapporterer resultater fra perioden før fullkalkingen av elven kom i gang våren 1998. Kroglund et al. 

(1998a) rapporterer at det oppsto ”forsuringsrelaterte tilstandsendringer” på fisk eksponert for 

vannet i Suldalslågen våren 1996, til tross for at de vannkjemiske analysene tilsa at elven ikke var 

sur og hadde lave konsentrasjoner av aluminium. Det fremkommer imidlertid at villfisk som inngikk i 

undersøkelsen hovedsakelig hadde normal fysiologisk status, mens den anleggsproduserte fisken 

varierte noe mer (Kroglund et al. 1998a). Det lar seg derfor ikke gjøre å finne støtte hos Kroglund et 

al. (1998a) for at vannkvaliteten i Suldalslågen er for dårlig for fisk selv om de hevder dette. Det er 

selvmotsigende at fisken har ”forsuringsrelaterte tilstandsendringer” når de vannkjemiske analysene 

tilsier at elven ikke er sur og inneholder lite aluminium. Selv om det nevnes at det er en betydelig 

usikkerhet ved studiet, konkluderes det med at man ikke kan utelukke at de målte Ali-

konsentrasjonene (4-18 µg/l) og påviste forandringene hos fisk (ikke rapportert) antyder at den 

stedegne fiskebestanden har subletale skader på grunn av ugunstig vannkjemi i Suldalslågen 

(Kroglund et al. 1998a). Denne konklusjonen er ulogisk og støttes ikke av data.  

Kroglund et al. (1998a) diskuterer om smolten i Suldalslågen kan ha tilsynelatende normal 

fysiologisk status når den går i ferskvann, men at den likevel mangler saltvannstoleranse fordi den 

er påvirket av dårlig vannkvalitet. I den forbindelse hevdes det at langvarig eksponering til surt Al-

rikt vann er vist å påvirke fisken slik at den dør ved overgangen til sjøvann, selv om den viser 100% 

overlevelse i ferskvann. Disse påstandene er i overensstemmelse med at fisken ikke viser nevne-

verdige fysiologiske forstyrrelser når den eksponeres for vannet i Suldalslågen. Påstanden er også 

til en viss grad i overensstemmelse med at fisken kan få slike skader selv om vannet verken er surt 

eller Al-rikt. Det faktum at langvarig eksponering for surt Al-rikt vann kan gi slike skader, åpner 

nemlig muligheten for at vannkvaliteten kan være betydelig dårligere på andre tider av året og har 

skadet fisken da. Det som imidlertid er et problem er at disse påstandene ikke kan underbygges 

med data eller støttes av andre undersøkelser. Kroglund et al. (1998a) undersøkte riktig nok fiskens 

saltvannstoleranse, og fant at den var dårlig, spesielt hos villfisken. De har imidlertid verken data 

eller kontroller som kan ekskludere muligheten for at fisken simpelthen ikke var smolt da den ble 

testet. Langt mindre har de data som kan underbygge at den målte mangelen på saltvanns-

toleranse skyldtes vannkvaliteten (pH > 6, 4-18 µg Ali/l).  

 Ingen av de undersøkelsene som har sett på effekten av vannkvaliteten i selve 

Suldalslågen (Kroglund et al. 1998a, Finstad et al. 1999) gir altså støtte for at denne er for dårlig for 

fisk. Dette utelukker imidlertid ikke at vannkvaliteten i perioder likevel kan være det, slik blant annet 

Blakar (1999) og Blakar & Haaland (2000, 2002, 2004) nevner. Studiene til Kroglund et al. (1998a) 

og Finstad et al. (1999) er basert på få prøveuttak og er gjort over relativt begrensede perioder. Det 

er derfor mulig at fisken ikke har blitt eksponert for vannkvaliteter under disse forsøkene som 

representerer situasjoner hvor restfeltet bidrar vesentlig til den totale vannmengden i Suldalslågen. 
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Det foreligger dessverre ingen studier som omfatter eksponeringer for vann i Suldalslågen under 

nettopp slike betingelser. Det har også vært umulig de siste årene å gjennomføre denne typen 

forsøk fordi vassdraget har vært fullkalket. Det foreligger imidlertid et antall studier som har sett på 

effekten av ulike vannkvaliteter fra restfeltet, inkludert de sureste og mest Al-holdige vann-

kvalitetene (Rapport 1-7, Strand et al. 2001). Felles for disse undersøkelsene er blant annet at de 

rapporterer resultater fra den sure og Al-holdige sidebekken Fossåna, som av mange regnes for å 

være blant de sidebekkene til Suldalslågen som har den dårligste vannkvaliteten for fisk (pH ofte 

under 6,0, og Ali ofte over 40 µg/l). Resultatene viser imidlertid at laks (parr og smolt) som 

eksponeres for vann fra Fossåna ikke har noen problemer med å takle vannkvaliteten i bekken 

(Rapport 1-4 og 6, Strand et al. 2001). Dette siste gjelder både høst og vår, og i perioder med flom 

hvor pH synker og konsentrasjonen av aluminium stiger.  

Ved denne type undersøkelser av fysiologiske responser hos enkeltindivider, kan det være 

et problem at man mangler en direkte kobling mellom disse responsene og bestandens status. 

Tetthetsundersøkelser viser imidlertid at Fossåna har gode tettheter av både ørret og laks (ungfisk) 

(Rapport 7). Til tross for dette rapporterer Strand et al. (2001) enkelte datoer fra våren 2000 hvor 

laks eksponert for vann fra Fossåna, i kar og bur, viste fysiologiske forstyrrelser. På den annen side 

målte de også at villfisk fanget i bekken i samme periode hadde helt normale verdier for de samme 

fysiologiske parametrene (Strand et al. 2001). Det er altså mye som tyder på at data som stammer 

fra villfisk i Fossåna viser at situasjonen er tilfredsstillende, mens data fra fisk som inngår i forsøk 

med vann fra bekken kan indikere at noe er galt. I denne sammenhengen er det viktig å merke seg 

at alle eksponeringsforsøk som er gjort med vann fra Fossåna er gjort på anleggsprodusert laks fra 

settefiskanlegget på Ritland. De ulike responsene kan derfor skyldes at det er ulik kvalitet på fisken 

fra henholdsvis bekken og settefiskanlegget (Rapport 6). Dette understreker behovet for gode og 

sikre kontroller for å kunne isolere effekten av vannkvalitet fra andre mulige effekter, og det 

understreker det faktum at det er den ville fisken (individer og bestand) som er fasiten når det 

gjelder effekter av forsuring på fisk i ethvert vassdrag.  

En samlet gjennomgang av det som finnes av studier på vannkvalitet og fisk i Suldals-

vassdraget gir altså ikke grunnlag for å hevde at vannkvaliteten i Suldalslågen er noen trussel for 

laksebestanden, verken på grunn av antropogen forsuring (sur nedbør) eller på grunn av 

reguleringene av vassdraget. Videre finnes det etter hvert et stadig bedre grunnlag for å konkludere 

at vannkvaliteten i Fossåna, og dermed presumptivt dårlig vannkvalitet fra restfeltet til Suldalslågen, 

ikke er for dårlig for fisk eller for laks.   

 
 

Blandsoner 
Basert på de studiene som er gjort med fisk eksponert for vann fra både Suldalslågen før kalking og 

vann fra restfeltet, finnes det altså ikke grunnlag for å hevde at vannkvaliteten i Suldalslågen er 

noen trussel for laksebestanden. Vannkvaliteten i Suldalslågen og i sidebekkene synes gjennom-

gående å ha tilstrekkelig høy pH og lave konsentrasjoner av aluminium. I forbindelse med flom kan 
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imidlertid de ulike vannkvalitetene endre seg slik at fisken blir eksponert for surt Al-holdig vann i 

Suldalslågen. Flomepisoder forekommer relativt ofte i Suldal, men felles for disse er at de er kort-

varige og at endringene i vannkvalitet er relativt raskt forbigående (Rapport 1, 2 og 6). Alle forsøk 

som er gjort, samt tetthetsundersøkelser i sidebekkene, viser at slike endringer i vannkvalitet 

tilsynelatende ikke har noen negativ effekt på fisken (Rapport 1-7, Strand et al. 2001). Dette skyldes 

etter alt å dømme at endringene i vannkvalitet i forbindelse med flomepisoder er for kortvarige til at 

de har noen målbar effekt. Et argument som imidlertid har stått relativt sentralt når det gjelder å 

underbygge at vannkvaliteten i Suldalslågen likevel kan være for dårlig for fisk, er muligheten for 

forekomsten av såkalte ”giftige blandsoner”, hvor vannet kan være ekstremt giftig (Heggberget et al. 

1994, Blakar 1995, 1996, 1999, Kaste et al. 1995, Kroglund et al. 1998a, b, Rosseland et al. 1999, 

Blakar & Haaland 2000, 2001, 2002, Fiske et al. 2001, Strand et al. 2001). Giftige blandsoner kan 

oppstå når surt Al-rikt vann blandes med vann som har høyere pH (Dickson 1983, Weatherly et al. 

1991), og den ekstreme giftigheten settes i sammenheng med aluminiums evne til å polymerisere 

(Figur 9) (Rosseland et al. 1992, Lydersen et al. 1994, Poléo et al. 1994, Poléo 1995). Til å 

begynne med ble det trukket frem at stor avrenning fra restfeltet til Suldalslågen antagelig vil gi 

giftige blandsoner med betydelig utbredelse i elven (Blakar 1995). Senere har det imidlertid blitt 

poengtert at farer knyttet til giftige blandsoner kan være noe mindre enn tidligere antatt (Blakar & 

Haaland 2001, 2002), og at et eventuelt problem med giftige blandsoner vil være størst i den 

øverste delen av elven (Blakar 2004).  

 

 

 
 

 
Figur 9. Sammenheng mellom giftighet og Al-formenes størrelse og kationiske 
ladning (fra Lydersen 1995). 
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Det foreligger ingen dokumentasjon på at giftige blandsoner oppstår eller forekommer i Suldals-

lågen, til tross for at de er relativt hyppig omtalt. Teoretisk kan det imidlertid tenkes at forbigående 

giftige blandsoner oppstår i Suldalslågen i forbindelse med flom, og at det påvirker fisken i elven 

uten at det har blitt fanget opp i noen av de mange studiene som er gjort på fisk og vannkvalitet i 

vassdraget. Det nærmeste vi kommer et studium av blandsoner i Suldalsvassdraget er Strand et al. 

(2001), som rapporterer resultater fra et forsøk hvor laks ble eksponert for en blanding av vann fra 

Suldalslågen (pH 6,1 og 46 µg total Al/l) og Fossåna (pH 5,4 og 100 µg total Al/l). Resultatene viste 

ingen økt giftighet av denne blandingen i forhold til de to vannkildene som ble brukt, selv om fisken 

hadde noe mer aluminium akkumulert på gjellene (Strand et al. 2001). Flere tidligere studier har 

imidlertid vist at en blanding av nøytralt Al-fattig vann med surt Al-rikt vann kan være giftigere enn 

de to vanntypene alene (Weatherly et al. 1991, Rosseland et al. 1992, Lydersen et al. 1994, Poléo 

et al. 1994). Forklaringene på hvorfor den eksperimentelle blandsonen mellom Suldalslågen og 

Fossåna ikke var giftig kan være mange. For det første er det slik at forhøyet giftighet av en bland-

sone først og fremst er et kortvarig og forbigående fenomen, som kun oppstår umiddelbart der 

vanntypene blandes og raskt avtar etter blanding (Lydersen et al. 1994, Poléo et al. 1994, Poléo & 

Bjerkely 2000). Det kan derfor hende at den økte giftigheten avtok så raskt at det ikke ga noen 

målbar effekt i ”blandsonen” til Strand et al. (2001). Dette støttes også til en viss grad av at det ble 

funnet noe mer aluminium på gjellene hos fisken i blandsonekaret, sammenlignet med fisk som ble 

eksponert for de to vanntypene før blanding (Strand et al. 2001). For det andre må det sure Al-rike 

vannet som blandes inn ha en relativt høy konsentrasjon av monomere Al-former som lett begynner 

å polymerisere for at det i det hele tatt skal bli giftig. Konsentrasjonen av Ali som ble målt i vannet 

fra Fossåna var lav (37 µg/l) (Strand et al. 2001), og kan dessuten ha vært enda lavere under store 

deler av forsøket (Rapport 2). Til sammenligning fant Poléo et al. (1994) en forhøyet giftighet som 

hadde en varighet på mindre enn 20 sekunder etter blanding når Ali-konsentrasjonen var 139 µg/l i 

det sure Al-rike vannet (pH 4,9). Lydersen et al. (1994) rapporterer om forhøyet giftighet som varte i 

nesten 4 minutter etter blanding. Da inneholdt det sure vannet (pH 5,3) mer enn 300 µg/l lav-

molekylært aluminium. For at en såkalt ”giftig blandsone” skal være spesielt giftig må ikke bare Ali-

konsentrasjonen være tilstrekkelig høy, det må også være gunstige forhold for at polymerisering av 

aluminium kan finne sted (Lydersen 1991). Giftigheten til en blandsone er derfor proporsjonal med 

graden av Al-polymerisering (Lydersen 1991, 1995, Poléo 1995, Poléo & Bjerkely 2000). Men fordi 

Al-polymerisering fører til at enkle kationiske Al-former (giftige) går over på tilnærmet uladete 

polymere Al-former (ikke giftige), vil samtidig utbredelsen av en blandsone i både tid og rom være 

omvendt proporsjonal med graden av Al-polymerisering (Lydersen 1995). Manglende giftighet i 

blandingsforsøket til Strand et al. (2001) kan derfor skyldes at forholdene for Al-polymerisering ikke 

var spesielt gunstige. Dette indikerer også de kjemiske målingene fra forsøket, som viser at pH i 

vannet fra Fossåna var 5,4 og at blandingen av dette vannet med vann fra Suldalslågen ga en pH i 

”blandsonen” på mellom 5,6 og 5,9. Denne økningen i pH (0,2-0,5 enheter) er sannsynligvis i 

minste laget for å gi nevneverdig Al-polymerisering. Dog ble det rapportert noe mer aluminium på 

gjellene hos fisken i blandsonekaret enn hos fisk som ble eksponert for de to vanntypene før 

blanding (Strand et al. 2001). Poléo et al. (1994) rapporterer at pH-endringen var på ca. 1,5 enheter 
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i deres forsøk, mens Lydersen et al. (1994) rapporterer en pH-økning på ca. 1,0 enheter. I tillegg til 

pH har også vanntemperaturen betydning for Al-polymeriseringen, og lav temperatur bidrar til å 

redusere polymeriseringen (Lydersen et al. 1990b). Strand et al. (2001) har ikke oppgitt vann-

temperaturen fra forsøkene sine, men i april/mai ligger den neppe over 10°C i verken Fossåna eller 

Suldalslågen (Rapport 6). Lav temperatur kan derfor også ha vært en medvirkende årsak til at det 

ikke ble funnet noen målbar effekt i forsøket til Strand et al. (2001).  

 Dersom en tilstrekkelig høy konsentrasjon av polymeriserbare uorganiske Al-former fore-

ligger, kan man altså si at giftigheten til en blandsone er proporsjonal med graden av Al-

polymerisering, mens utbredelsen er omvendt proporsjonal med graden av Al-polymerisering 

(Lydersen 1995). I praksis betyr dette at en ekstremt giftig blandsone har liten geografisk ut-

bredelse, mens en mindre giftig blandsone kan dekke et relativt større areal av elven. Det skal 

derfor svært mye til for at blandsoner blir et stort og alvorlig problem ute i naturen. Restfeltet til 

Suldalslågen bidrar stort sett med vann som ikke er spesielt surt eller Al-holdig utenom under flome-

pisoder (Rapport 3 og 6, Blakar & Haaland 2000, 2001, 2002, 2004). Flomepisodene er til gjengjeld 

kortvarige med forbigående reduksjon i pH og økning i Al-konsentrasjoner (Rapport 1, 2 og 6). Når 

vann fra restfeltet dominerer vannføringen under flom vil det ikke bli noen rask økning i pH når det 

sure Al-rike vannet blandes med vannet fra Suldalsvatn (Blakar & Haaland 2000). Således vil det 

ikke være spesielt gunstige forhold for Al-polymerisering. Når bidraget fra Suldalsvatn er høyere, 

som for eksempel øverst i elven (Blakar 2004), vil det føre til at Al-tilførselen fra restfeltet tynnes ut. 

Dette gjør at selv om det da kan være noe gunstigere forhold for Al-polymerisering, så vil den 

allerede lave mengden aluminium som kan polymerisere reduseres ytterligere (Rapport 3). Det er 

derfor verken hydroligisk eller vannkjemisk grunnlag for å hevde at stor avrenning fra restfeltet vil 

kunne gi giftige blandsoner med betydelig utbredelse i Suldalslågen. Det er stort sett slik at der hvor 

blandsoner faktisk kan være et reelt problem, vil også det sure Al-rike vannet i seg selv ha en viss 

giftighet (Rosseland et al. 1992, Lydersen et al. 1994, Poléo et al. 1994). Som nevnt foreligger det 

flere studier som viser at vannet fra restfeltet (f. eks. Fossåna) ikke har en slik giftvirkning på laks 

(Rapport 1-4, 6 og 7). 

 

 

Restituering 
Vannkvaliteten i Suldalslågen synes altså ikke å være noen trussel for laksebestanden, verken 

direkte eller indirekte på grunn av dannelsen av giftige blandsoner. Dette bygger blant annet på et 

antall studier hvor det er undersøkt om endringer i vannkvalitet under flomepisoder i restfeltet til 

Suldalslågen har negativ effekt på laks (Rapport 1-4 og 6). Selv om det har blitt fanget opp mange 

relativt kraftige flommer i disse studiene, kan det ikke utelukkes at det en sjelden gang kan 

forekomme enda kraftigere episoder (Hindar et al. 1994). Fiskedød i flere vassdrag i forbindelse 

med den kraftige sjøsaltepisoden på Sørvestlandet i januar 1993 viser at man heller ikke kan 

utelukke at en spesielt kraftig flomepisode kan påvirke fisk (Hindar et al. 1994). En kraftig 

sjøsaltepisode eller en langvarig flomperiode med surt Al-rikt vann fra restfeltet til Suldalslågen kan 
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derfor tenkes å kunne påvirke fiskebestanden negativt, selv om vi ikke har dokumentasjon på at 

dette har skjedd tidligere. Spørsmålet er imidlertid om en slik påvirkning vil kunne være kritisk for 

fisken, eller laksebestanden, i vassdraget?  

 Det finnes teoretiske muligheter for at en slik ekstremsituasjon kan være kritisk. En 

mulighet er at episoden er så kraftig, eller langvarig, at den i seg selv er akutt giftig. Det vil si med 

så høye Ali-konsentrasjoner over så lang tid at det gir dødelighet eller omfattende fysiologiske 

forstyrrelser hos fisken. Alle studiene som har blitt gjort med fisk eksponert for vann fra Fossåna 

viser imidlertid at det er langt fra en slik akutt situasjon i Suldalsvassdraget (Strand et al. 2001, 

Rapport 1-4 og 6). Suldalslågen ligger riktig nok i et område av landet som har vært berørt av sur 

nedbør, og som kanskje fremdeles er det, men det finnes likevel ikke dokumentasjon på at det har 

forekommet dødelighet av fisk i Suldalslågen i forbindelse med flom eller kraftig nedbør, verken før, 

under, eller etter reguleringene. Det må dessuten kunne antas at forsuring var et større problem i 

Suldalsvassdraget tidligere enn i dag på grunn av den generelle bedringen i forsuringssituasjonen i 

Norge (Skjelkvåle et al. 2001, Tørseth et al. 2001). Sannsynligheten for at akutt giftige situasjoner  

skal oppstå er derfor enda mindre i dag. Den generelle bedringen i forsuringssituasjonen og 

forbedringen i vannkvalitet er nå også dokumentert i Suldalsvatn og i restfeltet til Suldalslågen 

(Blakar 2004). 

 

 
 
Figur 10. Scanning-elektronmikroskop-bilde av gjeller fra lakseparr. Til venstre fisk 
som har vært eksponert i 3 dager for 200 µg Alr/liter ved pH 5,8. Til Høyre fisk 
gjennomgått samme eksponering, men med påfølgende restituering i 24 timer i rent 
vann, 60 µg Alr/liter, pH 6,5 (Rapport 5). 

 

 

En ekstremsituasjon kunne likevel tenkes å være kritisk for fisken i vassdraget selv om den ikke er 

akutt giftig med fiskedød som resultat. Studier som er gjort de siste årene gir imidlertid støtte for at 

fisk (laks og ørret) som eksponeres for kraftige Al-belastninger har en svært god evne til å restituere 

etter at belastningen er over (Figur 10) (Rapport 5, Hytterød et al. 2001). Dette taler for at en mulig 

ekstremsituasjon i Suldalsvassdraget neppe vil ha langvarig negativ effekt på fisken, og dermed 

ikke kunne betegnes som kritisk. Det har vært uenighet i følge litteraturen om hvorvidt fisk har evne 

eller ikke til å restituere etter eksponeringer for aluminium (Gensemer & Playle 1999), men det 

finnes nyere studier som tyder på at fisken ikke bare har evnen til å restituere, men også at denne 
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evnen er svært god (Rapport 5, Hytterød et 2001). Ørret og laks som har hatt betydelige skader i 

gjellevev og omfattende fysiologiske forstyrrelser restituerer meget raskt så snart Al-belastningen 

opphører (Rapport 5, Hytterød et al. 2001). Kroglund & Rosseland (2004) rapporterer på sin side at 

forsøk utført i Suldal viser at laksesmolt som var skadet av aluminium ikke restituerte dersom de ble 

overført til vann med pH 6,0. En nærmere undersøkelse av deres grunnlag for å hevde dette viser 

imidlertid at vannet som fisken skulle restituere i var tilsatt aluminium, og at pH 6,0 ble oppnådd ved 

å tilsette kalk (Kroglund et al. 2001a). Ali-konsentrasjonen i dette vannet lå derfor mellom 40 og 70 

µg/l (Kroglund et al. 2001a). Etter alt å dømme er dette vannet i seg selv giftig for fisk, og det er ikke 

å forvente at fisken skal vise noen restituering. Til sammenligning lå Ali-konsentrasjonen mellom 35 

og 40 µg/l i vannet (pH 5,9) som ble brukt som Al-belastning i et av de nevnte restituerings-

forsøkene (Rapport 5). Dette vannet var akutt giftig (dødelig) for presmolt etter 75 timer. Når denne 

presmolten så ble overført til vann med pH 7,0 (~5 µg Ali/l) restituerte fisken raskt, og etter 2 døgn 

var all fisken nesten helt restituert (Rapport 5). Kroglund et al. (2001a) mener at pH må heves til 

minimum 6,3 for at fisken skal kunne restituere. Dette er i overensstemmelse med resultatene fra 

det nevnte restitueringsforsøket (Rapport 5), men stemmer likevel ikke helt. Et restitueringsforsøk 

som ble gjort med vann fra Fossåna viste at fisk pre-eksponert for aluminium viste god evne til 

restituering etter at den ble overført til ubehandlet Fossåna-vann (Figur 11). Dette vannet hadde i 

restitueringsperioden en gjennomsnittlig pH på 5,8, Ca2+-konsentrasjon på 0,5 mg/l og total Al-

konsentrasjon på 120 µg/l (Hytterød et al. 2001). Det finnes også støtte i litteraturen for at fisk 

generelt sett restituerer raskt etter Al-eksponering når den flyttes til Al-fattig vann (McCahon et al. 

1987, Mueller et al. 1991, Reader et al. 1991, Wilkinson & Campbell 1993, Lacroix et al. 1993). Det 

bør likevel understrekes at evnen til å restituere ikke bare er avhengig av at restitueringsvannet har 

lave konsentrasjoner av Ali, men også av hvor omfattende skadene er før fisken overføres til rent 

vann (Rapport 5, Hytterød et al. 2001). På bakgrunn av de studiene som er gjort på restituerings-

evnen til ørret og laks, er det lite som tyder på at en ekstremsituasjon i Suldalsvassdraget som kan 

tenkes å påvirke fisken skal være så omfattende at fisken ikke vil restituere etter at episoden er 

over. 

 

 

 
 
 
 

80

90

100

110

120

130

Pl
as

m
ak

lo
rid

 (m
m

ol
l-1

)

0 48 96 168

 
Figur 11. Plasmalaktat hos laks (parr) etter eksponering i 24 timer for vann fra 
Fossåna (270 µg Alr/liter, pH 5,5), med påfølgende restituering ved pH 5,8 og 120 µg 
Alr/liter (Hytterød et al. 2001). 
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Saltvannstoleranse 
I forbindelse med undersøkelser av vannkvalitet og smolt, brukes ofte fiskens saltvannstoleranse 

som et mål på mulige effekter av vannkvalitet. Det er imidlertid ikke sikkert at mangel på 

saltvannstoleranse kan knyttes til responser på vannkvalitet (Rapport 6). På den annen side er det  

dokumentert at eksponeringer for surt Al-holdig vann kan redusere fiskens (smolt) evne til å 

osmoregulere i saltvann (Staurnes et al. 1993, Kroglund & Staurnes 1999). Kroglund et al. (1998a) 

diskuterer derfor om smolten i Suldalslågen kan ha tilsynelatende normal fysiologisk status når den 

går i ferskvann, men at den likevel ikke har tilfredsstillende saltvannstoleranse på grunn av dårlig 

vannkvalitet. Det hevdes at langvarig eksponering for surt Al-rikt vann påvirker fisken slik at den dør 

ved overgangen til sjøvann, selv om den viser 100% overlevelse i ferskvann. Kroglund & Finstad 

(2001) har sågar tatt til orde for at laksesmolt som har vært eksponert for lave Al-konsentrasjoner 

(<10 µg/l), over kun korte tidsrom (timer, dager) kan være skadet, og at denne skaden kan innvirke 

på saltvannstoleransen uten at det nødvendigvis observeres vedvarende fysiologiske eller 

histologiske forandringer hos fisken i ferskvann. På bakgrunn av denne argumentasjonen har man 

fremholdt at vannkvaliteten i Suldalslågen er for dårlig for laks, både før og etter at kalkingen startet, 

selv om man ikke kan måle effekter på fisken mens den befinner seg i vassdraget (Kroglund et al. 

1998a, Finstad et al. 2000). En slik ”skjult” skade i form av redusert saltvannstoleranse har 

imidlertid ikke latt seg underbygge med data. Det mangler kontroller som kan ekskludere 

muligheten for at fisken som har blitt brukt i studiene i Suldalslågen simpelthen ikke var smolt da 

den ble testet. Det mangler også kontroller som kan ekskludere effekter av transport fra 

eksponeringslokaliteten til laboratoriet hvor saltvannstestene ble utført (Kroglund et al. 1998a, 

Finstad et al. 2000). Dessuten har det gjentatte ganger blitt påpekt at kvaliteten på forsøksfisken 

(laks fra settefiskanlegget på Ritland) er dårlig (Finstad et al. 1999, 2000, Strand et al. 2000, 2001, 

2003). Sist men ikke minst, det mangler data inklusive kontroller som kan underbygge at mangel på 

saltvannstoleranse hos fisk som går i Suldalslågen skyldtes nettopp vannkvaliteten. Våren 2002 ble 

det gjennomført et omfattende forsøk hvor saltvannstoleranseutviklingen hos presmolt eksponert for 

både sure og kalkede sidebekker, samt selve Suldalslågen ble studert (Rapport 6). Dette ble gjort 

for å se nærmere på problemet med manglende kontroller i tidligere studier av saltvannstoleranse 

og vannkvalitet. Saltvannstester ble derfor gjort ukentlig over en periode som strakk seg fra 

begynnelsen av mars til midten av juni, og alle testene ble gjennomført på stasjonene hvor fisken 

ble eksponert for å unngå transport. Resultatene fra dette studiet ga ingen holdepunkter for at 

presumptivt dårlige vannkvaliteter i Suldalsvassdraget (for eksempel Fossåna) har noen negativ 

effekt på laksens smoltifisering (Rapport 6). Tvert i mot indikerte forsøket at fisk som ble eksponert 

for vann fra Fossåna viste en bedre saltvannstoleranse enn fisk eksponert for kalket vann (Figur 

12). Resultatene underbygger dessuten at kvaliteten på settefisken fra anlegget på Ritland kan 

være for dårlig. Det ble også konkludert med at saltvannstoleransetester er lite egnet til å påvise 

dårlig vannkvalitet (forsuring) (Rapport 6).  
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Figur 12. Total overlevelse (%) i saltvannstester av laks pre-eksponert for ulike 
vannkvaliteter i Suldalsvassdraget (Rapport 6).  

 

 

Kroglund & Finstad (2001) kan likevel ha rett i at fisk kan være skadet uten at det kommer til uttrykk 

i ferskvann i form av fysiologiske endringer. De kan også ha rett i at dette kan komme til utrykk først 

når fisken eksponeres for saltvann. Problemet med teorien kommer imidlertid frem når det hevdes 

at selv lave Ali-konsentrasjoner (< 10 µg/l) skal være årsaken til disse skadene. Det er vanskelig å 

tenke seg at aluminium på den ene siden skader fisk, og på den andre siden beskytter den fisken 

som er skadet, spesielt når det er nærmest ikke-detekterbare konsentrasjoner (4-18 µg Ali/l) som 

skal være de skadelige (Kroglund et al. 1998a, Kroglund & Finstad 2001), mens relativt høye 

konsentrasjoner eller hyppige eksponeringer synes å være de som beskytter (Rapport 6, Poléo et 

al. 2001). Dette paradokset peker i retning av at teorien til Kroglund & Finstad (2001) ikke holder. 

For Suldalslågens del er det mye som tyder på at det er fisken fra settefiskanlegget på Ritland det 

er noe i veien med – ikke vannkvaliteten i vassdraget (Rapport 6). Denne siste antagelsen finnes 

det også støtte for i en rekke studier hvor smoltutvikling hos anleggsprodusert og vill fisk er 

sammenlignet (Schreck et al. 1985, Virtanen & Soivio 1985, Patiño et al. 1986, Sower & Fawcett 

1991, Shrimpton et al. 1994a, b, Jonsson et al. 2003, Poole et al 2003).  

Saltvannstoleranse brukes i utgangspunktet som et mål på om fisken som testes er smolt 

eller ikke (Clarke & Blackburn 1977). Det har derfor blitt tatt til orde for at saltvannstester er lite 

egnet som et verktøy for å påvise subletale effekter av surt Al-holdig vann hos fisk (Rapport 6). 

Andre har på sin side nylig konkludert at saltvannstoleranse bør inkluderes som et mål på respons 

når vannkvalitetskriterier for anadrome fisk skal bestemmes (Kroglund & Finstad 2003). Hoved-

problemet med saltvannstoleransetester er imidlertid at de ikke ekskluderer muligheten for at det 

kan være andre faktorer enn vannkvalitet som er årsak til mangelfull smoltutvikling eller redusert 

evne til å tåle saltvann. Saltvannstoleranse er kun et mål på om fisken som testes er smolt eller 

ikke. Saltvannstoleranse i seg selv kan derfor ikke si noe som helst om hva som er årsaken til en 

eventuell respons hos fisken. I eksperimentelle studier kan man forsøke å ta hensyn til dette 
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problemet ved å inkludere gode kontroller. Det finnes studier hvor det er gjort, og hvor man har 

kommet frem til at fisk som eksponeres for aluminium over lengre tid har redusert saltvanns-

toleranse (Staurnes et al. 1993, Kroglund & Staurnes 1999). Det finnes imidlertid også studier hvor 

gode kontroller mangler. Staurnes et al. (1996) fant at laksesmolt eksponert i kun kort tid (12 timer) i 

et surt vassdrag (Lygna), viste 100% dødelighet i saltvannstester sammenlignet med smolt 

eksponert like kort tid i et kalket vassdrag (Audna), hvor bare 13% døde i testene. Fisken ble 

imidlertid ikke saltvannstestet før den ble satt ut i de to elvene (Staurnes et al. 1996). Følgelig 

mangler en kontroll som kan ekskludere andre faktorer som kan ha påvirket fisken helt frem til like 

før den ble eksponert i de to elvene og testet. Det faktum at dødelighet ble observert i begge vann-

typene (Staurnes et al. 1996), kan tyde på at smoltkvaliteten var dårlig slik det finnes mange 

indikasjoner på fra Suldal (Finstad et al. 1999, 2000, Strand et al. 2000, 2001, 2003, Rapport 6). I et 

annet studium som Staurnes et al. (1996) rapporterer, ble smoltkvaliteten testet før fisken ble 

transportert ut til forsøkslokalitetene. Resultatene fra dette forsøket viste at fisken tilsynelatende var 

smolt. Her viste det seg imidlertid at det var høy dødelighet av fisk som ble eksponert i både Lygna 

og Audna, før man en gang rakk å gjøre saltvannstester på fisken (Staurnes et al. 1996). Dette kan 

tyde på at fisken kan ha blitt påført en skade under transport, en skade som selv i vann med pH 6,6 

(Audna) førte til dødelighet. Når man skal utføre studier i felt er det naturligvis vanskelig å inkludere 

gode kontroller. For å møte dette problemet bør man følge utviklingen av saltvannstoleransen over 

tid for å ekskludere andre faktorer som kan virke inn på resultatene, herunder tilfeldig variasjon 

(Rapport 6). Dette gjelder også når man skal finne årsaken til at smoltifiseringen ikke er tilfreds-

stillende i et vassdrag. Det finnes resultater som eksemplifiserer dette: Den 28. mars 2002 var det 

for eksempel dobbelt så høy overlevelse i saltvannstestene hos fisk eksponert for vann fra 

Steinsåna (kalket sidebekk til Suldalslågen), sammenlignet med fisk fra Fossåna (Rapport 6). På 

den annen side ble det funnet at i hele forsøksperioden sett under ett (mars – juni), var det en 

betydelig bedre overlevelse hos fisk eksponert for vann fra Fossåna, sammenlignet med Steinsåna 

(Figur 13). Stikkprøver kontra lengre tids overvåking kan dermed gi grunnlag for helt ulike 

konklusjoner. Dette bekrefter at saltvannstester i seg selv har svært liten verdi som test for å finne 

årsaker til at fisk ikke har tilfredsstillende smoltkvalitet.  
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Figur 13. Ukentlig overlevelse av Steinsåna- og Fossåna-eksponert laks i saltvanns-
tester (n=15) (Rapport 6).  
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Resultatene til Staurnes et al. (1996) taler mot påstanden om at fisk som ikke klarer en saltvanns-

test likevel kan klare seg godt i en vannkvalitet (Fossåna) som presumptivt er dårlig for fisk 

(Kroglund et al. 1998a, Finstad et al. 2000, Kroglund & Finstad 2001). Hvordan kan laksesmolt som 

helt fint klarer Al-holdig vann ved pH < 6,0 (Fossåna) dø i saltvannstester (Kroglund et al. 1998a, 

Finstad et al. 2000, Kroglund & Finstad 2001), mens laksesmolt som klarer seg i saltvannstester 

dør i en kalket elv med pH 6,6 (Audna) i løpet av 2 døgn (Staurnes et al. 1996)? Det finnes bare en 

logisk forklaring, nemlig at fisken som er eksponert for vann fra Fossåna er helt frisk men ikke 

smolt. Det kan imidlertid argumenteres for at smolten til Staurnes et al. (1996) ble så kraftig skadet 

under transport at den ville dø uansett. Dette bekrefter i så fall bare at smolt generelt er svært 

sensitiv, og at saltvannstester som involverer transport av fisk gir svært upålitelige resultater. Tatt 

den høye sensitiviteten i betraktning, taler dette mot at en smolt skadet av aluminium ikke skal vise 

tegn til skade i det Al-holdige vannet, men likevel dø i saltvann. At surt Al-holdig vann som ikke gir 

akutte effekter kan hindre eller forsinke smoltutviklingen hos laks er fremdeles mulig, men 

sannsynligvis ikke i Suldalsvassdraget (Rapport 6).  

 

 

Lave konsentrasjoner av aluminium og giftighet 
Kroglund & Finstad (2001) skriver at en rekke vassdrag kan være påvirket av forsuring selv om 

forsuringsrelaterte forandringer i vannkjemi ikke uten videre påvises. Dette er en påstand som det 

aldri lar seg gjøre å teste eller tilbakevise fordi det alltid vil være begrensninger ved de metodene 

som benyttes for eventuelt å avkrefte om et vassdrag er forsuret. Således er dette kun en 

hypotetisk påstand. Man kan med andre ord alltid hevde at et vassdrag kan være forsuret uten 

forsuringsrelaterte forandringer i vannkjemi, uavhengig av hvor god dokumentasjon man måtte ha 

på at det omvendte er tilfelle. Kroglund et al. (1998a) konkluderer at man ikke kan utelukke at lave 

Ali-konsentrasjoner (4-18 µg/l) kan gi subletale skader på fisken i Suldalslågen. Videre tar Kroglund 

& Finstad (2001) til orde for at laksesmolt som har vært eksponert for lave Al-konsentrasjoner (<10 

µg/l) over kun korte tidsrom (timer, dager) kan være skadet uten at vedvarende fysiologiske eller 

histologiske forandringer hos fisken kan påvises. Disse påstandene er hypotetiske og det foreligger 

ikke entydig dokumentasjon på at så lave Ali-konsentrasjoner faktisk er giftige for fisk. Tvert i mot 

foreligger det relativt omfattende dokumentasjon bare fra Fossåna på at Ali-konsentrasjoner rundt 

20 µg/l ikke er giftig for fisk, smolt så vel som parr (Rapport 1, 2, 4 og 6). Riktignok påpeker 

Kroglund & Finstad (2001) at fisken kan være skadet ved at den ikke har tilfredsstillende saltvanns-

toleranse. Når man imidlertid vet hvor store usikkerheter som er forbundet med få enkeltstående 

saltvannstester (Rapport 6), og at forsøksfisken stort sett er av dårlig kvalitet (Finstad et al. 1999, 

2000, Strand et al. 2000, 2001, 2003), burde man ha trukket den konklusjonen som de empiriske 

dataene faktisk viser, nemlig at vannkvaliteten i Suldalsvassdraget er tilfredsstillende for fisk. Når 

utviklingen av saltvannstoleranse studeres mer inngående og over tid enn det som har blitt gjort 

tidligere, viser dessuten fisk eksponert for vann fra Fossåna tendenser til bedre overlevelse i 
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saltvannstester enn fisk fra vannkvaliteter med enda lavere Ali-konsentrasjoner (Rapport 6, Poléo et 

al. 2001).  

 Det er viktig å ha klart for seg at det er knyttet store usikkerheter til nøyaktigheten av så 

lave måleverdier av aluminium som det ofte er snakk om. For det første benyttes ulike metoder til å 

analysere aluminium i vann (Dickinson-Borrows 1977, Sullivan et al. 1986, Driscoll & Schecher 

1988, Clarke 1994). Ulike metoder er en stor kilde til både usikkerhet og uoverensstemmelse. For 

det andre er alle metodene for fraksjonering av aluminium operasjonelle (Driscoll 1984, Lydersen 

1991, Clarke 1994). Det vil si at ”eksakte” konsentrasjoner aldri måles. Dette er en annen kilde til 

usikkerhet. For det tredje er Ali-konsentrasjonen en beregnet størrelse, basert på to fraksjoner som i 

seg selv har sine usikkerheter (Driscoll 1984, Lydersen 1991, Clarke 1994). Dette er nok en kilde til 

usikkerhet, som kanskje også er den største (Laudon et al. 2001). Når konsentrasjonene i tillegg er 

svært lave kan de dessuten være lavere enn selve deteksjonsgrensen for analysemetoden (Vogt et 

al. 1994). At ulike metoder kan gi opphav til svært ulike resultater finnes det et eksempel på fra 

høsten 1998 og våren 1999, hvor det ble tatt vannprøver fra Fossåna som ble analysert både i felt 

(Rapport 3) og i laboratoriet (Blakar & Haaland 2000). Analysene som ble gjort i laboratoriet på 

innsendte prøver indikerte at konsentrasjonen av Ali var betydelig høyere enn de som ble målt i felt. 

I følge Blakar & Haaland (2000) var Ali-konsentrasjonen i Fossåna i gjennomsnitt 49 og 45 µg/l, for 

henholdsvis høsten 1998 og våren 1999. Til sammenligning var Ali–konsentrasjonene som ble målt 

i felt henholdsvis 12 og 21 µg/l for disse to periodene (Rapport 3). Det ble brukt ulike analyse-

metoder for aluminium, og det er vanskelig å finne noen annen forklaring på den store forskjellen 

enn at det skyldes nettopp ulike metoder. Forklaringen er kanskje ikke så viktig heller, men 

konsekvensene kan være vesentlige når resultatene skal tolkes. Når det viser seg at ungstadier av 

laks ikke viser negative effekter av aluminium når den eksponeres for vann fra Fossåna (Rapport 1-

3 og 6), kan det skyldes at Ali-konsentrasjonen i virkeligheten er lavere enn det som beregnes. På 

grunn av store usikkerheter knyttet til lave Ali-konsentrasjoner, er det derfor de fiskebiologiske 

resultatene som først og fremst må vektlegges når man skal diskutere effekter av ulike vann-

kvaliteter på fisk. Man må også være varsom med å betegne en vannkvalitet som ”faretruende” eller 

”dårlig” for fisk på bakgrunn av vannets pH og konsentrasjon av Ali alene (Blakar & Digernes 1992, 

Heggberget et al. 1994, Blakar 1995, 1999, Kaste et al. 1995, Blakar & Haaland 2000, 2002, 2004). 

Det er fisken som er fasit når det gjelder å vurdere om en vannkvalitet er skadelig for fisk eller ikke. 

Med andre ord – man må spørre fisken, ikke vannet! Mye kan tyde på at det er det omvendte som 

har blitt gjort i forbindelse med kalkingen av Suldalslågen (Heggberget et al. 1994, Blakar 1995, 

Kaste et al. 1995).  

 Kroglund & Finstad (2003) dokumenterer at lave konsentrasjoner av Ali faktisk kan ha en 

negativ effekt på fisk, dersom fisken eksponeres over tid. Selv om det ble brukt fisk fra Suldal i 

disse forsøkene (Kroglund & Finstad 2003), har resultatene fra dette studiet liten relevans for 

forholdene i Suldalslågen. Årsaken til det er at resultatene er basert på en langvarig kontinuerlig 

eksponering for det sure Al-holdige vannet (Kroglund & Finstad 2003). I Suldalsvassdraget er 

imidlertid forholdene annerledes ved at surt Al-holdig vann, likt det Kroglund & Finstad (2003) 

benyttet, kun forekommer i korte perioder i forbindelse med kraftig nedbør og flom (Rapport 1-3 og 
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6). Mange vil nok hevde at dersom laks dør, eller skades slik at de senere dør når de vandrer ut i 

saltvann, når de eksponeres for lave Al-konsentrasjoner som diskutert ovenfor, vil det ikke kunne 

leve laks i de fleste elvene på Vestlandet. Samlet gir Rapport (1-7) en relativt omfattende 

dokumentasjon på at episoder med surt Al-holdig vann ikke representerer noen trussel mot laksen i 

Suldalslågen. Dette understreker at det er de fiskebiologiske resultatene som først og fremst må 

vektlegges når man skal diskutere effekter av ulike vannkvaliteter på fisk, nettopp fordi lave Ali-

konsentrasjoner i noen tilfeller kan være giftige og i andre tilfeller ikke.   

 

 

Akkumulering av aluminium på gjeller 
I følge litteraturen er det ofte en god sammenheng mellom mengden aluminium som blir målt på 

gjellene til Al-eksponert fisk og målte fysiologiske responser hos fisk (Booth et al. 1988, McDonald 

et al. 1991, Reid et al. 1991, Gensemer & Playle 1999, Poléo & Bjerkely 2000). På bakgrunn av 

dette har aluminium akkumulert på gjeller av enkelte blitt sett på som en god indikator for dårlig 

vannkvalitet (Kroglund et al. 1998a, b, c, Rosseland et al. 1999, Kroglund & Finstad 2001, 2003, 

Kroglund & Rosseland 2004). Kroglund et al. (1998a) og Finstad et al. (1999) foreslår at den nedre 

grensen for mengde aluminium på gjeller som antyder en effekt i forsurede vassdrag er 10 µg Al/g 

tvg (tørrvekt gjelle). De bruker dette kriteriet for å evaluere effekter av vannkvalitet på fisk i 

Suldalslågen. De betegner også aluminium akkumulert på gjeller som en ”respons” på dårlig vann-

kvalitet, og bruker benevnelsen ”skadeindikator” (Kroglund et al. 1998a). Man kan imidlertid ikke 

betegne mengden aluminium på gjellene til en fisk for en ”respons”. Årsaken til det er at 

akkumuleringen av aluminium er et resultat av en kjemisk interaksjon mellom aluminium løst i 

vannet og de kjemiske bindingssetene på gjelleoverflaten. Dette til tross for at økt slimutskillelse på 

gjellene på grunn av irritasjon er en respons (forårsaket av aluminium), og at dette i sin tur kan føre 

til ytterligere binding og akkumulering av aluminium på gjelleoverflaten. Betegnelsen ”skade-

indikator” er dessuten misvisende fordi den forutsetter at det er en nær sammenheng mellom 

mengden aluminium akkumulert på gjellene og skader hos fisken. Litteraturen viser dog at en slik 

sammenheng ofte foreligger (Booth et al. 1988, McDonald et al. 1991, Reid et al. 1991, Gensemer 

& Playle 1999, Poléo & Bjerkely 2000). Likevel er det ikke alltid slik. Det foreligger nå resultater som 

viser at det hos fisk eksponert for vann fra Fossåna ikke behøver å være noen sammenheng 

mellom mengde aluminium akkumulert på gjellene og fysiologiske responser (Rapport 3 og 4). 

Disse studiene avdekket heller ingen fysiologiske responser på mer enn ti ganger så høye mengder 

aluminium akkumulert på gjellene (> 100 µg Al/g tvg, Figur 14) (Rapport 4) enn det som har blitt 

foreslått som nedre grense for effekt (10 µg Al/g tvg) (Kroglund et al. 1998a, Finstad et al. 1999). 

Dette bekrefter at det ikke alltid er noen god sammenheng mellom mengden aluminium akkumulert 

på gjellene og fysiologiske responser hos fisk. Det kan imidlertid argumenteres med at fisken likevel 

var skadet, men at skaden ikke lot seg påvise i ferskvann. Det ble heller ikke gjort saltvannstester 

på denne fisken som kan ekskludere denne muligheten (Rapport 4). På den annen side er det 

dokumentert at fisk eksponert for vann fra Fossåna ikke har lavere overlevelse i saltvannstester enn 
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fisk fra andre vannkvaliteter i Suldalsvassdraget (Rapport 6, Poléo et al. 2001). Det finnes derfor 

støtte fra Suldalsvassdraget for antagelsen om at akkumulering av aluminium på fiskegjeller har 

begrenset verdi som mål på skade (skadeindikator) hos Al-eksponert fisk. Denne antagelsen finnes 

det også støtte for i litteraturen. Brodeur et al. (1999) fant for eksempel ingen god sammenheng 

mellom 100 µg Al/g tvg og fysiologiske responser hos voksen laks. Exley et al. (1996) fant heller 

ingen direkte sammenheng mellom akkumulert aluminium på gjellene og giftvirkning hos regnbue-

ørret (Oncorhynchus mykiss). Nylig rapporterte dessuten Kroglund et al. (2001b) at laksesmolt som 

ble el-fisket i Otra hadde akkumulert mellom 30 og 100 µg Al/g tvg uten å vise verken fysiologiske 

forstyrrelser eller redusert saltvannstoleranse. Til sist er det funnet at lakseparr eksponert for vann 

fra henholdsvis Fossåna og Steinsåna hadde akkumulert tilnærmet like mye aluminium på gjellene 

under det meste av den perioden de ble eksponert (Rapport 3). Det viser at like mye aluminium kan 

akkumuleres på fiskegjeller selv om vannkvaliteten er svært forskjellig, og underbygger antagelsen 

om at akkumulering av aluminium på gjeller ikke er noe godt mål på om fisken er skadet eller ikke 

på grunn av vannkvalitet. Konklusjonen blir derfor at akkumulering av aluminium på gjeller hos fisk 

generelt, og i Suldalslågen spesielt, alene er verdiløst som belegg for at fisken er skadet på grunn 

av dårlig vannkvalitet. Dette støtter igjen at det er fiskebiologiske resultater som fysiske og 
fysiologiske skader samt populasjons- og bestandsendringer som først og fremst må vektlegges når 

man skal evaluere effekten av vannkvalitet på fisk.  

 

 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

16.mar 25.mar 03.apr 12.apr 21.apr 30.apr 09.mai 18.mai 27.mai 05.jun

Al
um

in
iu

m
 p

å 
gj

el
le

r (
µg

/g
tv

)

 
 
 
Figur 14. Akkumulering av aluminium på gjeller hos fisk eksponert for vann fra 
Suldalslågen (åpne firkanter) og Fossåna (fylte sirkler). Punktene viser gjennomsnitt 
± s.d. (n=5) (Rapport 4). 
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Vekst og energiforbruk 
Kroglund & Finstad (2001) skriver at en rekke vassdrag kan være påvirket av forsuring selv om det 

ikke påvises effekter på for eksempel yngeltetthet. Kroglund & Rosseland (2004) diskuterer hvorvidt 

laks kan tilpasse seg et miljø belastet av forsuring eller ikke, og trekker frem at kompensatoriske 

mekanismer for å opprettholde normale livsfunksjoner representerer en energetisk kostnad for 

fisken. Det er velkjent at økt energiforbruk for å opprettholde normale livsfunksjoner kan redusere 

mengden energi som kan benyttes til reproduksjon og vekst (Elliott 1976, Wootton 1990). Det kan 

derfor tenkes at man ikke kan måle noen fysiologiske forstyrrelser hos fisken mens den oppholder 

seg i for eksempel Fossåna, men at dette likevel medfører økt energiforbruk på grunn av dårlig 

vannkvalitet. Dette vil i sin tur kunne påvirke fiskens videre utvikling og vekst. Vekst hos laksunger i 

Fossåna har blitt sammenlignet med vekst hos laksunger i andre sidebekker til Suldalslågen, samt i 

selve Suldalslågen (Rapport 7). Det viser seg at veksten hos laksunger i Fossåna og i Suldalslågen 

ikke synes å være forskjellig, og at veksten i de ulike sidebekkene er positivt korrelert med 

vanntemperaturen i vekstsesongen fremfor bekkenes vannkvalitet (Rapport 7). Disse resultatene gir 

derfor ikke støtte for en antagelse om at laksen i Fossåna muligens har et forhøyet energiforbruk til 

opprettholdelse av normale livsfunksjoner på grunn av dårlig vannkvalitet. Tvert i mot indikerer de at 

fisken i Fossåna har like mye energi tilgjengelig for å utvikle tilfredsstillende saltvannstoleranse som 

annen fisk i vassdraget.  

 I enkelte studier er det funnet at ungstadier av laks som eksponeres for vann fra Fossåna i 

perioder kan få noe forhøyede nivåer av glukose i blodet (Rapport 3 og 4). Blodglukose eller 

blodsukker er en parameter som ofte brukes for å måle stress hos fisk (Pickering 1993, Mommsen 

et al. 1999). Blodsukkeret er imidlertid også en metabolitt som reflekterer fiskens stoffskifte, og øker 

når det er krav om mer energi, for eksempel for å opprettholde normale livsfunksjoner. Man kan 

derfor spekulere på om fisken i Fossåna likevel er utsatt for en vannkvalitet som påfører fisken en 

ekstra energetisk kostnad. I overensstemmelse med dette lå de verdiene som ble målt (Rapport 3 

og 4) omtrent på samme nivå som man tidligere har funnet i forsøk med fisk eksponert for 

aluminium (Brown & Whitehead 1995, Allin & Wilson 1999). Allin & Wilson (1999) fant imidlertid at 

blodglukose er sterkt avhengig av om fisken tar til seg føde eller ikke. Al-eksponert regnbueørret 

med stor appetitt hadde blodglukose godt under 5 mmol/l, mens fisk som ikke spiste eller spiste 

veldig lite hadde blodglukoseverdier mellom 20 og 30 mmol/l (Allin & Wilson 1999). Det er i denne 

sammenheng vist at langvarig faste kan føre til frigjøring av glukose (nedbryting av glykogenlagre) 

til blodet som en respons på lavt blodsukker hos laksefisk (Navarro et al. 1992, Larsen et al. 2001). 

I forsøkene med vann fra Fossåna ble ikke fisken fóret, og kan derfor være en mulig forklaring på at 

blodglukose hos fisk eksponert for dette vannet lå rundt 10 mmol/l (Rapport 3 og 4). I tråd med 

dette rapporterer Brodeur et al (1999) at blodglukose kan ligge rundt 10 mmol/l hos fisk som 

eksponeres for vann med høy pH og lite aluminium. I overensstemmelse med dette ble det videre 

funnet at blodglukose hos fisk eksponert for vann fra Steinsåna og Suldalslågen steg gjennom 

forsøkene (Rapport 3 og 4). Begge disse lokalitetene har relativt høy pH og lave Al-

konsentrasjoner. Resultatene indikerer derfor at de noe forhøyede nivåene av blodglukose som ble 
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målt ikke skyldes et økt energiforbruk på grunn av surt Al-holdig vann, men snarere en mobilisering 

av energi på grunn av langvarige forsøk med mangel på mat. At vannkvalitet ikke er årsak til 

økninger i blodglukose underbygges også av at villfisk (laks) som har blitt fanget i Fossåna stort sett 

har lave blodglukoseverdier (Strand et al. 2001).  

 

 

Andre momenter 
I forbindelse med problemstillingen rundt vannkvalitet og fisk i Suldalslågen har det blitt trukket frem 

andre momenter og teorier som er viktige, men som har vært noe mindre direkte knyttet til 

problemstillingen enn de momentene som er diskutert så langt i denne rapporten. Nedenfor 

diskuteres noen av disse momentene, men kun de som i en eller annen sammenheng er publisert.  
 

Laksevandring, vannkvalitet og giftige blandsoner 
I forbindelse med diskusjonen rundt forekomsten av blandsoner som kan oppstå i Suldalslågen når 

surt Al-holdig vann fra restfeltet blandes med mindre surt vann i hovedelven, har det blitt konkludert 

med at voksen laks som vandrer oppover i elven viser atferdsmessige responser på vann fra 

sidebekkene (Fiske et al. 2001). Resultatene viste at vandringslengden til radiomerket laks var 

mindre på dager med høy vannføring (Fiske et al. 2001). Et problem med resultatene var at det ikke 

lot seg gjøre å skille en mulig effekt av andelen vann som kom fra restfeltet fra en mulig effekt av 

vannføring, fordi disse faktorene til dels samvarierte (Fiske et al. 2001). Når man tar i betraktning at 

vannkjemidata var svært mangelfulle i dette studiet, og at kun gode mål på vannføringer ble 

rapportert, er det ganske åpenbart at det ikke lar seg gjøre å konkludere med at den reduserte 

vandringsaktiviteten (målt som vandringslengder) var en indikasjon på dårlig vannkvalitet. Det 

legges vekt på at fiskens reduserte vandringsaktivitet neppe kan skyldes økt vannføring fordi dette 

vanligvis, i følge litteraturen, stimulerer til økt vandring (Fiske et al. 2001). Isteden fremholdes det at 

den reduserte vandringsaktiviteten må skyldes surt vann fordi litteraturen viser at fisk i Suldalslågen 

er påvirket av forsuring (Fiske et al. 2001). Dette er en svært selektiv måte å bruke vitenskapelig 

litteratur på. Ikke minst fordi en mangel på korrelasjon mellom vandringsdistanse og laveste pH 

samt endring fra dag til dag i pH (data Fiske et al. (2001) hadde til rådighet), sannsynliggjør at høy 

vannføring er en bedre forklaringsvariabel enn endret vannkvalitet. Dette styrkes videre av at det 

var en statistisk sammenheng mellom nettopp vandringslengde og relativ høy vannføring fra 

sidebekkene samt høy vanntemperatur (Fiske et al. 2001). Det kan være greit å spekulere av og til, 

men man bør da gi uttrykk for at det er det man gjør. Før man for eksempel begynner å diskutere 

om fisken sto i lommer med god vannkvalitet, eller var ”fysiologisk svekket” av giftige blandsoner 

(Fiske et al. 2001), bør man sannsynliggjøre at blandsoner forekommer, at de har en utstrekning av 

betydning og at vannkvaliteten ellers er god. Det burde vært lagt vekt på de faktiske måle-

resultatene, ikke hva litteraturen forøvrig antyder. Hertil kommer det faktum at litteraturen ikke er så 

entydig når det gjelder hva som stimulerer til økt vandring hos fisk. Ei heller litteraturen som 

omhandler effekter av forsuring på fisk i Suldalslågen. Det finnes dokumentasjon på at laks også 
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foretrekker å vandre når vannføringen er avtagende eller ved lav vannføring (Trépanier et al. 1996). 

Dette virker logisk, spesielt når det gjelder vandringen oppover i en elv. Her vil det være større 

energetiske kostnader knyttet til å svømme mot strømmen ved høy vannføring sammenlignet med 

lav. Det er derfor trolig slik at laksen foretrekker ulike vannføringer avhengig av hva slags vandring 

den skal foreta, og hvor stor den er (Jonsson 1991). Å forsere en foss kan være umulig ved lav 

vannføring, lettest ved middels vannføring, og svært anstrengende ved høy vannføring. Når vi vet at 

laksen går opp i elvene lenge før den skal gyte, blant annet i Suldalslågen, og vi samtidig vet at den 

ikke spiser så lenge den oppholder seg i elven, synes det også logisk at den forsøker å spare 

energi ved ikke alltid å foreta lengre vandringer oppstrøms når vannføringen er høy. Konklusjonen 

på studiet til Fiske et al. (2001) burde derfor vært at laksen viste redusert vandringsaktivitet som et 

resultat av økt vannføring. Spørsmålet om vannkvalitet kan være en medvirkende eller 

underliggende årsak til laksens vandring i Suldalslågen forblir like ubesvart som før undersøkelsen 

ble foretatt. 

 

Sammenheng mellom vannkvalitet og laksepopulasjonen i Suldalslågen 
Rosseland et al. (1999) hevder at sammenhengen mellom vannkvalitet og effekter på lakse-

populasjonen i Suldalslågen er etablert. Dette strider mot det faktum at det fremdeles ikke foreligger 

noen dokumentasjon som kan bekrefte at denne sammenhengen er etablert. Tvert i mot foreligger 

det ganske omfattende dokumentasjon som tyder på at denne sammenhengen ikke finnes, eller er 

svært svak (Rapport 1-7). Et unntak er rapporten til Kroglund et al. (1998c) som tar til orde for at 

denne sammenhengen finnes. Problemet er imidlertid at det studiet baserer sine konklusjoner på 

renneforsøk med vann tilsatt aluminium, samt at vannet som brukes bare delvis er tatt fra Suldals-

lågen. Det er på bakgrunn av rapporten til Kroglund et al. (1998c) at Rosseland et al. (1999) hevder 

å ha data som viser at giftig aluminium i Suldalslågen reduserer evnen til å osmoregulere i saltvann 

hos elvens laksesmolt. Problemet med denne påstanden er ikke bare at den er basert på et renne-

forsøk og at aluminium ble tilsatt vannet, men også at fisken som ble brukt i forsøkene var anleggs-

produsert fisk som ikke hadde noen annen tilknytning til Suldalslågen enn sitt genetiske opphav. I 

tillegg er det slik at ikke en gang produksjonsvannet i anlegget på Ritland tas fra Suldalslågen, men 

fra Ritlandsvatnet (Kroglund et al. 1998c). Disse forsøkene kunne med andre ord ha blitt gjort et helt 

annet sted i Norge uten at de ville blitt mindre relevante for forholdene i Suldalslågen. Rosseland 

(2000) går enda lenger, og hevder at ”forsøk med blandsoner i Suldalslågen har vist en klar 

sammenheng mellom vannets innhold av Ali, mengde aluminium avsatt på gjeller, histologiske 

endringer i gjellevev, tap av plasmaklorid, dødelighet i ferskvann og redusert sjøvannsregulering og 

dødelighet i sjø”. Basert på den kunnskapen vi har om laks og vannkvalitet i Suldalslågen, og de 

mange ulike studiene som er gjennomført der, mangler disse påstandene rot i virkeligheten. Det 

foreligger i dag omfattende dokumentasjon som viser at den sammenhengen Rosseland (2000) 

setter frem som klar, er høyst uklar, og på ingen måte kan fremstilles som sannheten om effekter av 

vannkvalitet på fisk i Suldalslågen.  

I den faglige diskusjonen som Rosseland et al. (1999) fører i sin artikkel, hevdes det at det 

gjennom bruken av 24-timers saltvannstester har blitt funnet at den mest kritiske fysiologiske 
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prosessen hos laksesmolt, med den høyeste følsomheten for Ali, er evnen til å osmoregulere i 

saltvann. Denne påstanden er verken logisk eller riktig. Saltvannstester utfordrer evnen til å osmo-

regulere, og berører i liten grad andre fysiologiske prosesser. Derfor kan ikke saltvannstester vise at 

andre fysiologiske prosesser er mindre følsomme for aluminium enn evnen til å osmoregulere. Det 

kan for eksempel være slik at fiskens respirasjon er mer sensitiv for aluminium enn evnen til å 

osmoregulere i saltvann (Neville 1985, Poléo 1995, Gensemer & Playle 1999, Lydersen et al. 

2002). I en standard saltvannstest tilføres vannet hele tiden tilstrekkelig oksygen, mens salt-

belastningen er langt over det optimale for en ferskvannsfisk, eller en skadet smolt. Det er derfor 

åpenbart at en saltvannstest ikke kan evaluere følsomheten for aluminium til fysiologiske prosesser 

som for eksempel respirasjon, når fisken dør av svikt i vann- og ionebalansen. Ungstadier av laks 

som ikke er smolt vil dø eller vise klare fysiologiske forstyrrelser i saltvannstester enten de er 

eksponert for aluminium eller ikke (Rapport 6). Rosseland et al. (1999) bygger dessuten sin påstand 

om følsomhet for Ali og osmoregulering i saltvann på studier med laks som i utgangspunktet ikke 

hadde tilfredsstillende smoltegenskaper, og hvor det ikke ble målt en eneste fysiologisk parameter 

som kan knyttes entydig til andre fysiologiske prosesser enn osmoregulering (Kroglund et al. 

1998c). Studier av saltvannstoleranse hos den anleggsproduserte fisken fra Ritland gir heller ingen 

støtte for denne påstanden (Rapport 6, Poléo et al. 2001). Det er derfor fremdeles grunnlag for å 

konkludere at saltvannstester kun kan vise om en fisk har evne til å osmoregulere tilfredsstillende i 

saltvann eller ikke. Videre at slike tester har liten verdi som diagnoseverktøy for vannkvalitet, og 

ingen verdi som metode for å evaluere betydningen av ulike fysiologiske prosesser hos frisk så vel 

som hos skadet fisk. 

 

Silisium og aluminat i Suldalslågen 
Heggberget et al. (1994), Blakar (1995), og Blakar & Haaland (2000, 2001) trekker frem at det er lite 

silisium i vannet fra de fleste sidebekkene til Suldalsvassdraget (under 0,5 mg/l), og hevder at i 

følge Birchall et al (1989) vil lite silisium kompleksbinde mindre av de giftige lavmolekylære Al-

kompleksene og derved øke polymeriseringen av aluminium som antas å være en viktig 

mekanisme i forbindelse med fiskedød i surt vann, særlig i blandsoner. Denne forklaringen er ikke 

helt riktig. For det første har ikke Birchall et al. (1989) studert fiskedød i forbindelse med Al-

polymerisering eller blandsoner, men snarere hvordan silisium kompleksbinder aluminium under 

stabile forhold. For det andre viser deres arbeid at akutt giftighet elimineres i surt Al-rikt vann som 

tilsettes et overskudd med silisiumsyre (H4SiO4), mens tilsetting av mindre silisium ikke gir noen 

avgiftende effekt i det hele tatt (Birchall et al. 1989). Det er vanskelig å forstå hva som menes med 

at lite silisium vil kompleksbinde mindre aluminium. Mindre enn hva? Det er også ulogisk at en gitt 

lav mengde silisium vil kunne øke polymeriseringen av aluminium fordi det vil kompleksbinde kun 

en begrenset del av det aluminiumet som er løst i vannet. Som nevnt må det et overskudd av 

silisium til for at det i det hele tatt skal ha noen effekt (Birchall et al. 1989). Det er derfor mengden 

aluminium som kan polymerisere som eventuelt kan endres ved tilsetting eller høyt innhold av 

silisium, ikke polymeriseringen i seg selv. Det er altså ikke noe grunnlag for å fremstille vann-
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kvaliteten fra restfeltet til Suldalslågen som verre enn det den er ved å henvise til lave silisium-

mengder i vannet.  
 Blakar & Haaland (2002, 2004) trekker frem at høye pH-verdier i forbindelse med kalkingen 

i sidebekkene til Suldalslågen kan forårsake dannelse av giftig aluminat (Al(OH)4
-). Ser man på de 

relativt beskjedne Ali-konsentrasjonene som ble målt samtidig med høye pH-verdier i de kalkede 

bekkene (Blakar & Haaland 2004), er det lite som tyder på at dette vil kunne representere et 

problem. Dessuten er ikke aluminat spesielt giftig, og det er betydelig mindre giftig for laks enn 

kationiske Al-hydroksider (Poléo & Hytterød 2003).  

 
Følsomhet for forsuring og indekser 
Laks er den mest forsuringsfølsomme fiskearten vi har i Norge, og det er dokumentert at ørret er 

betydelig mer tolerant for surt Al-holdig vann enn laks (Grande et al. 1978, Poléo et al. 1997). 

Undersøkelser har vist at ørret benytter både kalkede og ukalkede sidebekker til Suldalslågen som 

gyte- og oppvekstområder (Rapport 7). Dette underbygger oppfattningen om at ingen av vann-

kvalitetene i Suldalsvassdraget er for dårlige for fisk. Det er også vist at laks bruker sidebekkene 

som oppvekstområder uavhengig av hva slags vannkvalitet bekkene har (Rapport 7). Selv om 

Fossåna har gode forekomster av både laks og ørret, har denne sidebekken flere ganger blitt 

karakterisert som sterkt forsuret. Denne betegnelsen er først og fremst satt på bakgrunn av  

forsuringsindeksen for bunndyr (Saltveit 2000a, Saltveit et al. 2001, Saltveit & Bremnes 2002, 

2003). Laksen gyter riktig nok ikke i alle bekkene slik ørreten gjør, og i de bekkene man mener å ha 

funnet gyting av laks gyter den bare enkelte år (Rapport 7). Denne forskjellen mellom laks og ørret 

kan teoretisk tenkes å skyldes deres ulike sensitivitet for surt Al-holdig vann, men underbygger ikke 

at Fossåna kan karakteriseres som sterkt forsuret. Det er imidlertid viktig å ha klart for seg at laks 

og ørret har flere ulike krav til habitatet utover vannkvalitet (Heggenes 1990, Bogen et al. 2003). 

Basert på rene vannkjemiske målinger har vannkvaliteten i Fossåna også blitt trukket frem som 

dårlig for fisk (Blakar & Haaland 2000, 2001, Strand et al. 2001), men ingen av studiene som 

involverer Fossåna har gitt noen indikasjon på at denne bekken skulle være sterkt forsuret, eller ha 

vannkvalitet som er for dårlig for fisk (Rapport 1-7). Slike resultater bør trekkes inn i diskusjonen når 

man skal bedømme forsuringsgraden i hver enkelt lokalitet i Suldalsvassdraget (DN 2003). Basert 

på vannkjemien i Fossåna synes det klart at denne vannkvaliteten har vært moderat forsuret, og at 

den til en viss grad kanskje er det fremdeles, men denne forsuringen er ikke mer omfattende enn at 

den ikke forårsaker skader på fiskebestandene i selve bekken eller hovedvassdraget (Rapport 7). 

Hertil kommer det faktum at det har funnet sted en generell bedring av sur nedbørpåvirkningen i 

Norge (Skjelkvåle et al., 2001, Tørseth et al., 2001, Hesthagen et al. 2001), og at forbedringen i 

vannkvalitet nå også er dokumentert for Fossåna (Blakar 2004). 

 Ikke bare Fossåna, men også andre sidebekker til Suldalslågen har blitt karakterisert som 

moderat eller sterkt forsuret på bakgrunn av bunndyrindeks (Saltveit 2000a, Saltveit et al. 2001, 

Saltveit & Bremnes 2002, 2003). Den høye følsomheten for forsuring hos laks gjelder også til dels 

når vi sammenligner laks med andre ferskvannsorganismer. Det er derfor interessant i denne 

sammenhengen at man finner høye tettheter av 0+ laks i de sureste sidebekkene som har blitt 
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studert (Rapport 7). De sidebekkene hvor bunndyrsamfunnene har blitt undersøkt, og som er 

sammenfallende med de studiene denne rapporten bygger på, er foruten Fossåna også 

Brommelandsbekken, Tjøstheimsåna og Mosåna (Rapport 7, Saltveit 2000a, Saltveit et al. 2001, 

Saltveit & Bremnes 2002, 2003). Brommelandsbekken har blitt karakterisert som moderat og sterkt 

forsuret (Saltveit et al. 2001, Saltveit & Bremnes 2002). I denne bekken er det funnet høye tettheter 

av laks og særlig ørret (september-tettheter av 0+ rundt 60 ind/100 m2 (laks), 135-214  ind/100 m2 

(ørret)) (Rapport 7). Slike høye tettheter av yngel kan det med rimelig sikkerhet hevdes at man 

verken finner av laks eller ørret dersom en lokalitet er sterkt forsuret. Brommelandsbekken er 

dessuten kalket (terrengkalking høsten 1999), og vannkjemiske målinger som er utført i forbindelse 

med kalkingen tyder heller ikke på at Brommelandsbekken er forsuret lenger (Hindar & Skancke 

2001). pH har steget betydelig og Ali-økninger i forbindelse med flommer er helt borte etter at 

nedbørsfeltet til bekken ble kalket (Hindar & Skancke 2001). Det er også interessant å merke seg at 

Brommelandsbekken er den bekken som har hatt de høyeste tetthetene av ørret helt siden under-

søkelsene av fisketetthet startet i 1998, før nedbørsfeltet ble kalket (Rapport 7). Det er altså ingen 

sammenheng mellom bunndyrindeks og fisketetthet eller vannkvalitet i Brommelandsbekken, selv 

om laksen kom til etter kalkingen (Rapport 7). Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon som i 

denne sammenhengen kan bekrefte at laks ikke fantes i Brommelandsbekken før terrengkalkingen 

og undersøkelsene av fisketettheter (Rapport 7).  

Tjøstheimsåna kalkes også ved kontinuerlig dosering rett i bekken. Her er det plassert en 

kalkdoserer litt mer enn 500 m ovenfor utløpet i Suldalslågen. I Tjøstheimsåna har man funnet 

svært liten forskjell i bunndyrsamfunnets sammensetning ovenfor og nedenfor kalkdosereren, men 

resultatene har blitt tolket dit hen at Tjøstheimsåna bærer preg av forsuring (Saltveit et al. 2001, 

Saltveit & Bremnes 2002, 2003). Dette stemmer dårlig med de vannkjemiske undersøkelsene som 

er gjort av Tjøstheimsåna etter at kalkingen ble satt i gang, og som viser at pH ofte ligger langt over 

6,0 nedenfor kalkdosereren (Blakar & Haaland 2002, 2004). Det er faktisk de høye pH verdiene 

som er målt her som har vært bakgrunnen for at aluminat har blitt nevnt i enkelte sammenhenger 

(Blakar & Haaland 2002, 2004). Resultatene fra tetthetsundersøkelsene av fisk i bekken er til en 

viss grad i overensstemmelse med bunndyrundersøkelsene. Laks finnes nemlig både ovenfor og 

nedenfor kalkdosereren, og det er ingen signifikant forskjell i tetthet av laksunger på de to 

stasjonene (Rapport 7). Dette støtter imidlertid ikke konklusjonen om at Tjøstheimsåna bærer preg 

av forsuring. Årene 2001-2003 var til og med tettheten av eldre ørretunger i mai signifikant høyere 

på den ukalkede stasjonen enn på den kalkede (Rapport 7). Nok en gang er det en dårlig 

sammenheng mellom bunndyrindeks og fisketetthet, og bunndyrindeks og vannkvalitet. 

På bakgrunn av den dårlige sammenhengen mellom bunndyrindeks og fisketetthet, og den 

relativt dårlige sammenhengen mellom bunndyrindeks og vannkvalitet, er det tvilsomt om bunndyr-

indekser slik de blir brukt i Suldalsvassdraget har noen verdi når det skal tas stilling til om vass-

draget, eller deler av det, har vannkvalitet som er tilfredsstillende for laks (Rapport 7). Tar man i 

betraktning at forsuringsindeksen basert på bunndyr i stor grad er basert på pH-krav til de ulike 

bunndyrartene (Raddum & Fjellheim 1984), er det snarere slik at indeksen er en ”surhetsindeks” 

fremfor en ”forsuringsindeks”, særlig dersom den ikke brukes i kombinasjon med andre og mer 
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spesifikke forsuringsindikatorer. Bunndyrindeksen vil, til forskjell fra laks, kunne gi samme resultat i 

et naturlig surt vassdrag som i et vassdrag som er antropogent forsuret (Gensemer & Playle 1999, 

Herrmann 2001, Lydersen et al. 2002). Dette skyldes at den er basert på de ulike artenes krav til pH 

(Raddum & Fjellheim 1984, Kroglund et al. 1994), og ikke til konsentrasjonen av aluminium som 

ofte vil være forskjellig i et naturlig surt og forsuret vassdrag. Som nevnt er laks en av de mest Al-

følsomme ferskvannsorganismene man kjenner (Grande et al. 1978, Poléo et al. 1997). Dette 

støtter at tettheter av laks er svært relevant å trekke inn i vurderingen når man skal bedømme 

forsuringsgraden i et vassdrag generelt, og i Suldalslågen spesielt.  

 

 

Oppsummering av sentrale momenter  
 
For dårlig vannkvalitet for fisk? 

• Mulige effekter av vannkvalitet på fisk i Suldalslågen er begrenset til at det under flom-

episoder vil kunne tilføres surere vann med høyere konsentrasjoner av aluminium enn 

normalt til elven.  

• Lav alkalinitet eller lav pH er i seg selv ikke skadelig for fisk. Den reduserte bufferevnen til 

vannet fra Suldalsvatn gjenstår imidlertid som et mulig problem, og som en potensiell 

indirekte trussel mot fiskebestandene i elven. Det er imidlertid lite sannsynlig at den 

reduserte bufferevnen i Suldalslågen kan karakteriseres som faretruende, og dermed at 

vannkvaliteten i Suldalslågen er for dårlig for fisk. 

• Bedringen av vannkvaliteten i Suldalsvatn og i restfeltet til Suldalslågen som en følge av en 

betydelig nedgang av sure komponenter i nedbøren taler for at evnen til å stå i mot en 

eventuell kraftig sur episode (for eksempel en sjøsaltepisode) i fremtiden bare blir bedre. 

• Ingen av de undersøkelsene som har sett på effekten av vannkvalitet på fisk i selve 

Suldalslågen gir støtte for at vannkvaliteten er for dårlig. Det foreligger ikke data som 

entydig kan underbygge at målte mangler på saltvannstoleranse skyldtes vannkvaliteten i 

Suldalsvassdraget. 

• Resultater viser at laks (parr og smolt) som eksponeres for vann fra restfeltet til Suldals-

lågen (Fossåna) ikke har noen problemer med å takle denne vannkvaliteten. Dette siste 

gjelder både høst og vår, og i perioder med flom hvor pH synker og konsentrasjonen av 

aluminium stiger.  

• Det finnes en direkte kobling mellom fysiologiske responser hos enkeltindivider og 

bestandens status. Tetthetsundersøkelser viser at Fossåna har gode tettheter av både 

ørret og laks.  

• Det finnes et solid grunnlag for å konkludere at vannkvaliteten i Fossåna, og dermed 

presumptivt dårlig vannkvalitet fra restfeltet til Suldalslågen, ikke er for dårlig for fisk 

inkludert laks.  

 
 

50



• Det finnes ikke noe godt grunnlag for å hevde at vannkvaliteten i Suldalslågen er noen 

trussel for bestandene av laks eller ørret, verken på grunn av antropogen forsuring (sur 

nedbør) eller på grunn av reguleringene av vassdraget. 

 

Blandsoner 

• Det foreligger ingen dokumentasjon på at giftige blandsoner oppstår eller forekommer i 

Suldalslågen. Giftige blandsoner kan oppstå når surt Al-rikt vann blandes med vann som 

har høyere pH. Et eventuelt problem med giftige blandsoner vil være størst i den øverste 

delen av elven. 

• Giftigheten til en blandsone er proporsjonal med graden av Al-polymerisering, mens ut-

bredelsen er omvendt proporsjonal med graden av Al-polymerisering. I praksis betyr dette 

at en ekstremt giftig blandsone har liten geografisk utbredelse, mens en mindre giftig bland-

sone kan dekke et relativt større areal av elven. 

• Restfeltet til Suldalslågen bidrar stort sett med vann som ikke er spesielt surt eller Al-holdig 

utenom under flomepisoder, og flomepisodene er kortvarige. Det er derfor verken 

hydroligisk eller vannkjemisk grunnlag for å hevde at stor avrenning fra restfeltet vil kunne 

gi giftige blandsoner med betydelig utbredelse i Suldalslågen. 

• Det er stort sett slik at der hvor blandsoner kan være et problem, vil også det sure Al-rike 

vannet i seg selv ha en viss giftighet. Det er ikke tilfelle i Suldalsvassdraget.  

 
Restituering 

• Det kan ikke helt utelukkes at en spesielt kraftig flomepisode, for eksempel en kraftig sjø-

saltepisode, kan påvirke fisken i Suldalslågen.  

• Det finnes ikke dokumentasjon på at det har forekommet dødelighet av fisk i Suldalslågen i 

forbindelse med flom eller kraftig nedbør, verken før, under, eller etter reguleringene.  

• Det må antas at forsuring var et større problem i Suldalsvassdraget tidligere enn det er i 

dag. Sannsynligheten for at akutt giftige situasjoner skal oppstå er derfor enda mindre i dag 

enn tidligere. 

• Resultater viser at laks som eksponeres for giftig aluminium har evnen til å restituere etter 

at eksponeringen opphører, og at denne evnen er svært god. 

• På bakgrunn av laksens gode restitueringsevne er det svært lite som tyder på at en 

ekstremsituasjon i Suldalsvassdraget, som kan tenkes å påvirke fisken, skal være så 

omfattende at enkeltindivider eller bestanden ikke vil restituere etter at episoden er over. 

 

Saltvannstoleranse 

• Det er dokumentert at eksponeringer for surt Al-holdig vann kan redusere fiskens evne til å 

osmoregulere i saltvann.  

• Hypotesen om at smolten i Suldalslågen kan ha tilsynelatende normal fysiologisk status når 

den går i ferskvann, men likevel mangler saltvannstoleranse fordi den er påvirket av dårlig 
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vannkvalitet, lar seg ikke underbygge med data. Det mangler kontroller som kan ekskludere 

muligheten for at smolten som har blitt brukt i studier simpelthen ikke var smolt da den ble 

testet, og det mangler kontroller som ekskluderer andre faktorer enn vannkvaliteten. 

• Saltvannstester er lite egnet som diagnostikum på dårlig vannkvalitet. Saltvannstester sier 

ingen ting om hva som er årsaken til eventuelle skader på smolt.  

• Flere undersøkelser tyder på at det er fisken fra settefiskanlegget på Ritland det er noe i 

veien med – ikke vannkvaliteten i Suldalsvassdraget.  

• Smolt er generelt svært sensitiv, og saltvannstester som involverer transport av fisk gir 

svært upålitelige resultater. Denne høye sensitiviteten taler mot at en smolt skadet av 

aluminium ikke skal vise tegn til skade i Al-holdig vann, men likevel dø i saltvann.  

• Det er fremdeles mulig at surt Al-holdig vann som ikke gir akutte effekter kan hindre eller 

forsinke smoltutvikling hos laks. Dette er imidlertid ikke tilfelle i Suldalsvassdraget.  

 
Lave konsentrasjoner av aluminium og giftighet 

• Fordi det ikke lar seg teste eller tilbakevise, kan man alltid hevde at et vassdrag kan være 

påvirket av forsuring selv om forsuringsrelaterte forandringer i vannkjemi ikke påvises.  

• Det finnes ikke entydig dokumentasjon på at lave Ali-konsentrasjoner (4-18 µg/l) kan gi sub-

letale skader på fisken i Suldalslågen.  

• Det finnes relativt omfattende dokumentasjon på at Ali-konsentrasjoner rundt 20 µg/l ikke er 

giftig for fisk i Suldalsvassdraget.  

• Fordi det er store usikkerheter knyttet til lave Ali-konsentrasjoner, er det de fiskebiologiske 

resultatene som først og fremst må vektlegges når man skal diskutere effekter av vann-

kvaliteter med lave Ali-konsentrasjoner på fisk. 

 
Akkumulering av aluminium på gjeller 

• I følge litteraturen er det vanligvis en god sammenheng mellom mengden aluminium som 

blir målt på gjellene til Al-eksponert fisk og målte fysiologiske responser.  

• Resultater fra fisk eksponert for vann fra Fossåna viste ingen sammenheng mellom 

mengden aluminium på gjellene og målte fysiologiske responser. Resultatene viste også at 

fisken hadde 10 ganger så store mengder aluminium på gjellene enn det som har blitt 

hevdet å være en skadegrense. Det behøver derfor ikke alltid være noen god sammenheng 

mellom mengden aluminium på gjellene og fysiologiske responser hos fisk.  

• Akkumulering av aluminium på fiskegjeller har begrenset verdi som mål på skade hos Al-

eksponert fisk.  

• Akkumulering av aluminium på gjeller hos fisk fra Suldalslågen er alene verdiløst som 

belegg for at fisken er skadet på grunn av dårlig vannkvalitet.  
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Vekst og energiforbruk 

• Det kan tenkes at man ikke kan måle noen fysiologiske forstyrrelser hos fisken mens den 

oppholder seg i surt Al-holdig vann, men at dette medfører økt energiforbruk som i sin tur vil 

kunne påvirke videre utvikling og vekst.  

• Veksten hos laksunger i Fossåna og i Suldalslågen synes ikke å være forskjellig, og 

veksten i de ulike sidebekkene til Suldalslågen er positivt korrelert med vanntemperaturen i 

vekstsesongen fremfor bekkenes vannkvalitet  

• Dette gir grunnlag for å anta at laks ikke bruker ekstra energi til opprettholdelse av normale 

livsfunksjoner i Suldalsvassdraget. Det er også grunnlag for å anta at laks i Fossåna har 

like mye energi tilgjengelig for å utvikle tilfredsstillende saltvannstoleranse som annen fisk i 

vassdraget. 

 
Andre momenter 

• Det finnes dokumentasjon fra Suldal om at laks kan vise redusert vandringsaktivitet i 

Suldalslågen som et resultat av økt vannføring. En mulig effekt av vannkvalitet kan ikke 

dokumenteres. 

• Det foreligger ingen dokumentasjon som kan bekrefte at det er en sammenheng mellom 

vannkvalitet og effekter på laksepopulasjonen i Suldalslågen. Tvert i mot finnes det ganske 

omfattende dokumentasjon som tyder på at denne sammenhengen ikke finnes, eller er 

svært svak. 

• Saltvannstester har ikke noen verdi som metode for å evaluere betydningen av ulike 

fysiologiske prosesser hos frisk så vel som hos skadet fisk. Saltvannstester utfordrer evnen 

til å osmoregulere, og berører i liten grad andre fysiologiske prosesser. 

• Lavt innhold av silisium i vannet kan ikke øke polymeriseringen av aluminium. Det har liten 

verdi å fremstille vannkvaliteten fra restfeltet til Suldalslågen som verre enn det den er ved 

å henvise til lave silisiummengder i vannet.  

• Dannelse av aluminat i forbindelse med overkalking er et svært begrenset fenomen, og 

dessuten er aluminat ikke spesielt giftig for fisk.  

• På bakgrunn av dårlig sammenheng mellom bunndyrindeks og fisketetthet, og relativt dårlig 

sammenheng mellom bunndyrindeks og vannkvalitet, er det tvilsomt om bunndyrindekser, 

slik de har blitt brukt i Suldalsvassdraget, har noen verdi når det skal tas stilling til i hvilken 

grad vassdraget er forsuret.  

• Laks er en av de mest forsuringsfølsomme ferskvannsorganismene vi kjenner, og bør 

trekkes inn i vurderingen når man skal bedømme forsuringsgraden i et vassdrag generelt, 

og i Suldalslågen spesielt.  
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KONKLUSJON 
 

 
Dette delprosjektet innen Ulla-Førre-prosjektet har bidratt til å avklare betydningen av Suldalslågens 

restfelt for vannkvaliteten i hovedelven. Videre har det blitt avklart at vannkvaliteten i restfeltet ikke 

synes å påvirke overlevelsen av ungfisk i Suldalslågen. Resultatene viser at sidebekkene i restfeltet 

til Suldalslågen har god nok vannkvalitet til at fisk kan bruke disse som gyte- og oppvekstområder. 

Således danner resultatene fra dette delprosjektet et grunnlag for å vurdere om det er nødvendig å 

kalke Suldalsvassdraget videre, og om det bør tas spesielle hensyn når det gjelder fastsettelse av 

et varig manøvreringsreglement for Suldalslågen. De samlede resultatene fra dette prosjektet, sett i 

lys av den samlede forskningsinnsatsen som har vært nedlagt rundt problemstillinger knyttet til fisk 

og vannkvalitet i Suldalsvassdraget, gir grunnlag for å konkludere at forsuring eller vannkvaliteten i 

restfeltet ikke påvirker overlevelsen av ungfisk i Suldalslågen. Denne hovedkonklusjonen bygger på 

følgende delkonklusjoner: 

 
 

 Det finnes ikke dokumentasjon på at det har forekommet dødelighet av fisk i Suldalslågen i 
forbindelse med flom eller kraftig nedbør, verken før, under, eller etter reguleringene. Det 
finnes heller ikke dokumentasjon på at vannkvaliteten i Suldalslågen, eller restfeltet til Suldals-
lågen, har noen effekt på fiskebestandene i vassdraget. 

 
 Giftige blandsoner forekommer ikke i Suldalslågen.  

 
 Etter en eventuell ekstremsituasjon har fisken både mulighet og evne til å restituere eventuelle 

skader. 
 

 Det finnes ikke holdepunkter for at presumptivt dårlige vannkvaliteter har gitt negativ effekt på 
laksens smoltifisering. 

 
 Lave konsentrasjoner av Ali (20 µg/l) er ikke giftig for fisk. 

 
 Det finnes ikke holdepunkter for at aluminium som har akkumulert på gjellene hos fisk i 

Suldalsvassdraget, har ført til redusert marin overlevelse.  
 

 Saltvannstester og aluminium akkumulert på fiskegjeller har liten verdi som skadeindikatorer 
på forsuring i sin alminnelighet, og i vassdrag med marginale vannkvaliteter i særdeleshet. 

 
 Det finnes ikke grunnlag for å hevde at vannkvaliteten i Suldalslågen er noen trussel for 

bestandene av laks eller ørret, verken på grunn av antropogen forsuring (sur nedbør) eller på 
grunn av reguleringene av vassdraget. 
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Fremtidig kalking av Suldalslågen? 
Fordi det ikke finnes grunnlag for å hevde at vannkvaliteten i Suldalslågen er noen trussel for 

bestandene av laks eller ørret, verken på grunn av antropogen forsuring (sur nedbør) eller på grunn 

av reguleringene av vassdraget, finnes det heller ikke lenger noe godt grunnlag for å fortsette 

kalkingen av Suldalslågen, fiskebiologisk så vel som vannkjemisk. Hertil kommer det faktum at den 

generelle forsuringssituasjonen i området viser en klar bedring. Det har ikke kommet nye 

argumenter til i diskusjonen, siden kalkingen startet, som taler for at kalkingen av vassdraget er 

nødvendig og bør fortsette. Det anbefales derfor at kalkingen av Suldalslågen opphører. 

 

 

Manøvrering, fisk og vannkvalitet? 
Manøvreringen av Suldalslågen har effekt på vannkvaliteten i elven. Spesielt i forbindelse med 

flomperioder kan vannkvaliteten bli svekket med hensyn på det som er optimalt for fisk. Det finnes 

imidlertid ikke grunnlag for å hevde at en svekket vannkvalitet i Suldalslågen er noen trussel for 

bestandene av laks eller ørret, verken på grunn av antropogen forsuring (sur nedbør) eller på grunn 

av reguleringene av vassdraget. Konklusjonen blir derfor at det ikke finnes grunnlag for å trekke 

frem spesielle hensyn som bør tas når det gjelder vannkvalitet og fisk i forbindelse med fastsettelse 

av et nytt manøvreringsreglement for Suldalslågen.  
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