Gruve

Vannregion

Type forurensning

Gjennomførte tiltak før 2003

Avgang med sulfidmineraler og gruvevann med høyt
metallinnhold/bly og sink. Etter opprydding på 90-tallet er
gruvevann og deponiet i Lille Bleikvatn de største
forurensningskilder ved nedleggelse av gruvedriften.

Avgangsdeponering i Kjøkkenbukta opphørte i 1997. Pga ras i
På bakgrunn av økologisk tilstand i Røssåga,vil Klif avklare
gruva og vannintrengning måtte vannstanden i Lille Bleikvatn
eierforhold og pålegge eier å foreta en ny vurdering av
senkes, og metalltransport økte i perioder. Vannivået i Lille
forurensingssituasjonen i dette området med mulige tiltak og
Bleikvatn ble lavere enn foreventet med reaktive masser under
kostnadsoverslag.
vannspeilet. Statkraft har bygd demning for å avbøte dette. Under- På grunn av uavklarte forhold både mht eier og
søkelser/kontroller ble gjennomført.
foruresningssituasjonen vil miljømål ikke bli nådd innen 2021.

1) Avklare eierforhold
2) Pålegge eier å vurdere
forurensings- situasjonen og
mulige tiltak og kostnader

All avrenning går til Arneselva og til Ballangsfjorden som Arneelva ID 173-22 R dårlig, ingen
udef
er en fjordarm til Lofotfjorden. Store deler av
opplsysninger om Ballangsfjorden.
Ballangsfjorden er dekket med gruvemasser fra Bjørkåsen
gruver der avgangen først gikk i Tverrelva. Deponiene til
Nikkel og Olivin dekker massene fra Bjørkåsen gruver, og
overløp fra deponiet går til Ballangsfjorden.
Ranafjorden. Gruveområdet ligger ved bunnen av fjorden Ranfjorden Mo ID 036201000 Moderat Moderat
hvor avfall er deponert.

Nikkel og arsen fra olivinholdig sulfidmalm. Store deler av
indre Ballangsfjrod er dekket av avgangsmasser fra
Bjørkåsen gruver som fram til 1965 lot avgangsmasser gå
til Tverrelva. Deponeien til Nikkel og Olivin dekker store
deler av disse massene i dag. Overløp fra deponiet går til
Ballangsfjorden.
Kobber, relativt høye verdier, ca 1.3 tonn/år avrenning i
1990, ingen bedring de neste 2-3 år.

Gruvevann fra deponiet til Nikkel Olivin er overført til deponi på
Fornes for avslamming. Nnytt deponi er etablert etter at det første
var fullt. Dette reduserte tilførsler til Arneselva. Deponiene
ligger i strandsonen, men er bygget med tette damvegger.
Forurensningsbegrensende tiltak er gjennomført.

1) Avklare eierforhold
2) Pålegge eier å vurdere
forurensings- situasjonen og
mulige tiltak og kostnader

Gilsåa påvirket på hele strekningen fra gruveområde ned til Gilsåa/Dalåa ID 124-64-R Moderat
innblanding i Dalåa. Dalåa går til Stjørdalselvaa som er
Stjørdalselva udef.
påvirket av de mange gruvene i nedbørsfeltet
(Meråkerfeltet). Se nr. 6 under

udef

Kobber og sink, relativt høye verdier, ca 1tonn/år kobber Noteby har vurdert mulige tungmetallreduserende tiltak i
og 2 tonn sink transporteres ut av området (1997).
gruveområdet. Tradisjonelle overdekningstiltak som krever
Negativ påvirkning på biologiske forhold i Gilsåa.
vesentlige inngrep i terrenget er foreslått.

På bakgrunn av økologisk tilstand i Arneselva,vil Klif avklare
eierforhold og pålegge eier å foreta en ny vurdering av
forurensingssituasjonen i dette området med mulige tiltak og
kostnadsoverslag.
På grunn av uavklarte forhold både mht eier og
foruresningssituasjonen vil miljømål ikke bli nådd innen 2021.
Klif vil be kommunen om status for gjennomført kartlegging av
forurensningssituasjonen ved Bossmo. Klif vil også pålegge
kommunen å gi en oppdatert vurdering av gruva sitt bidrag til
forurensningssituasjonen i Ranfjorden med vurdering av
mulige tiltak og kostnader.
Miljømål vil ikke bli nådd
innen 2021.
Kulturminneinteresser. Klif vil avklare eierforhold og pålegge
eier å utrede tiltak for gruveområdet med kostnadsoverslag.
Klif vil samordne krav om vurderinger og tiltak for hele
Meråkerfeltet. Miljømål vil ikke bli nådd innen 2021.

Meråkerfeltet med Mannfjell, Trøndelag
Torsbjørka med flere i NordTrøndelag. Uavklart
eierforhold.
Sextus ligger i Nordgruvefeltet Trøndelag
på Røros i Sør-Trøndelag der
også Fjellsjøgruva og Kongens
gruve ligger (1723-1940). Jf
rapport om store gruver.
Eierforhold uavklart.

Tverrelva som er en sideelv til Torsbjørka som igjen
drenerer til Stjørdalselva, og begge er tydelig påvirket.
Torsbjørka gruveområde drenerer til elva Torsbjørka som
er Sideelv til Stjørdalselva, jf 6. .
All avrenning fra Sextus går direkte til Orvsjøen, og store
deler av året foregår avreningen som grunnvann.
Fjellsjøgruva drenerer et stort myrområde til bekk som
løper inn i Lille Fjellsjøen og videre via Naustbekken til
Orvsjøen. Elva Orva renner fra Orvsjøen og munner ut i
Glomma.

Torsbjørka ID 124-189 er dårlig, og
124-200 og 201 er svært dårlig

udef

Orvsjøen ID 002-179-L og Orvsunden
bekkefelt sør ID 002-3222-R er Svært
dårlig. Orva ID 002-3232-R og Orva
bekkeflt øvre ID 002-3232 - R Svært
dårlig. Glomma ved Tynset er God

udef.

Høye tungmetallkonsentrasjoner i bekkene forruten
avrenning av kobber og sink. Transport av kobber og sink
ut av området fra Torsbjørka gruve er hhv 0,2 tonn/år og
0,5 tonn/år.
Orvsjøen er forurenset med sink og kobber både fra
avrenning og som følge av deponering direkte i sjøen.
Konsentrasjonene er så høye at det praktisk talt ikke er
vannlevende organismer i sjøen.

Klif har bedt om skilting av bekkene pga høye blyverdier. Øvrige Bekkene har svært dårlig tilstand. Klif vil avklare eierforhold
tiltak er utredet, men trolig ikke gjennomført. Det er
og pålegge eier å utrede tiltak. Klif vil samordne krav om
kulturminneinteresser i området.
vurderinger og tiltak for hele Meråkerfeltet. Miljømål vil ikke
bli nådd innen 2021.
Omfattende forurensningsbegrensende tiltak ved
Området har meget stor kulturhistorisk interesse. Tradisjonelle
Nordgruvefeltet/Kongens gruve ble ferdigstilt i 1996.
tiltak er derfor ikke egnet. Klif vil avklare eierforhold, men ser
det som urealistisk at ny teknologi vil muliggjøre realistiske
tiltak. Eventuelle tiltak vil koste over 100 mill NOK.

1) Avklare eierforhold
2) Pålegge eier å vurdere
forurensings- situasjonen og
mulige tiltak og kostnader
1) Avklare eierforhold. 2)
Klif foreslår ingen andre
tiltak her nå

Trøndelag
Quintus, Olavsgruva og
Solskinnsgruva i
Storwartzfeltet i SørTrøndelag. Jf Storwarts gruve
i rapport om store gruver.

Stormyrbekken som renner ut i Djupsjøen

Djupsjøen ID 002-174-L er svært dårlig. udef

Stormyrbekken tilføres tungmetaller fra flere gruver i
Storwarzfeltet.

Tiltak ble regnet som uaktuelt på grunn av verneinteresser.

Gressli i Tydal kommune i Sør- Trøndelag
Trøndelag, nedlagt i 1868.
Eierforhold uavklart

Gruveområdet drenerer direkte til Nea.

Nea ID 123-282-R, 284-R, 289-R er
udef
Dårlig, mens 123-55-R og 123-49-R er
moderat.

Kadmium, sink og kobber som på grunn av beskjeden
Enkel fysisk sikring av området er gjennomført. Enkelte
vannmengde trolig har liten påvirkning på vannforekomst. sikringstiltak er gjennomført.

Drenerer via Storbekken til Ya og til Orkla.

Storbekken 123-258-R er Moderat. Ya udef
ID 21-96-R er dårlig og SMVF der god
tiltatd ikke er realistisk. Orkla ID 121107-R (Døvadsætra Orkelbogen)
Moderat
Stubbsjøen ID 002-171-l Moderat.
Stubbsjøen
Tunna alle ID er god.
ID 002-171l God

Kobberkonsentrasjonen i Ya er så stor at det ike er fisk
der. Dette skyldes liten vannføring i Ya pga
vannkraftregulering.

Søråna ID 035-62-R Dårlig. Otra ID
021-292-R er Moderat

udef

Sur avrenning med nikkel og kobber i så høye
konsentrasjoner at det kan ha negative effekter på fisk og
andre organsimer i bekkene. Matreialtransport ut av
området på 100 kg kobber og 1,5 tonn nikkel.

Forurensning er spredd over store områder. Veltemasser er brukt
til veibygging etc, og kommunen har bygget et idrettsanlegg oppå
deponiet. En rekke tiltak som flytting av kisholdig masse, heve
vannstand i deponidammen, flytte "Bergvelta" til øvre dam og
tildekke begge dammer med membran og løs masse er vurdert og
funnet utilstrekkelig. Konkluderte med at kostnadene var for høye
siden disse ikke permanent ville løse avrenningsproblemene.

Verkenselva ID 013-156-R er Svært
udef
Dårlig. Bremsa øvre og nedre ID 013142-R og 013-147 R og bekkefelt nedre
ID 013-150-R er moderat

Verkenselva og inneholder mye sink, men også en del bly
og kadmium som gir forhøyede verdier av disse stoffene i
vassdraget målt ved utløpet til Svendsedammen. Årlig
materialtransport ut av området er rundt 3 tonn sink, 46
kg bly, 32 kg kobber og 5 kg kadmium. .
Kobber og nikkel, store velter som er spredt over stor
område, deponiavgang i Åstreudtjern. Materialtransport
ut av området er 186/år CU og 730 kg/år nikkel. Vann fra
Asrudtjern blir brukt til jordbruksvanning.

Ingen tiltak ble foreslått da område er omfattet av kulturhistoriske Området har kulturhistorisk interesse. Tradisjonelle tiltak er
interesser.
derfor ikke egnet. Klif vil avklare eierforhold, men
renstekniske løsninger er foreløpig ikke realisitske. Miljømål
vil ikke bli nådd innen 2021.

1) Avklare eierforhold. 2)
Klif foreslår ingen andre
tiltak her nå

Klif har bedt kommunen vurdere hvorvidt Åsterudtjern er egnet til Klif vil avklare eierforhold og pålegge eier å foreta en ny
jordbruksformål.
vurdering av forurensningssituasjonen ved Åsterudtjern
og bekkefelt mot Tyrifjorden med mulige tiltak og kostnadsoverslag. Miljømål vil ikke bli nådd innen 2021.

1) Avklare eierforhold
2) Pålegge eier å vurdere
forurensings- situasjonen og
flere tiltak og kostnader

Nordland
Bleikvassli gruber (1947-84)
avgangsdeponi i Lille
Bleikvatn i Hemnes kommune
i Nordland, Blygruve. Nedlagt
i 1998. Eierforhold uavklart.

Nikkel og Olivin i Ballangen
kommune i Nordland (19882002). Eierforhold uavklart.

Nordland

Bossmo i Rana kommune i
Nordland nedlagt i 1937
Kommunen er tiltakshaver

Nordland

Lillefjell, Gilsåa med flere i
Nord- Trøndelag nedlagt i
1920. Tilhører Meråkerfeltet.
Eierforhold uavklart

Trøndelag

Kvikne kobberverk i Tynset
kommune i Hedmark, 16311789.

Glomma

Røstvangen i Tynset kommune Glomma
i Hedmark, nedlagt i 1920.
Eierfohold er uavklart.

Vannforekomst

Økologisk tilstand

Gruveavgang har vært deponert i Store og lille Bleikvatn
Røssåga ID 155-10-R, 12-R og 14 R
deponier og i Kjøkkenbukta. Store Bleikvatn er sterkt
Dårlig, 15 R Moderat.
regulert, og vannet overføres til Røssvatnet. Fra Røssvatnet
renner Røssåga som er hovedresipient for all avrenning fra
Bleikvasslia.

Drenerer til Tunnavassdraget, Stubbsjøen og Tjønnegga
(ikke registrert). Tunna er sideelv til Glomma.

Flåt nikkelgruve i Evje og
Hornes kommuner i AustAgder. Eierforhold uavklart

Agder

Søråna og Oddebekken som renner ut i Otra ved Evje
sentrum

Konnerudfeltet i Drammen
kommune i Buskerud.
Eierforhold uavklart.

Vest- Viken
Mesteparten av gruveormådet drenerer til Verkenselva
(Buskerud FK) som er sideelv til Bremsa som løper ut i Sandebukta. Størst
foruresningsmessig betydning har gruveavfall som ligger
langs Verkenselva

Tjernslibekken og Åsterudtjern, samløp i Henoa som har
Ertelien i Ringerike kommune Vest-Viken
(Buskerud FK) tilløp til Tyrifjorden.
(flere gruver i området).
Eierforhold uavklart.

Kjemisk
tilstand
udef

Åsterudtjern ID 012-5166-L svært
udef
dårlig, fisketomt. Tyrifjorden bekkefelt
sørvest ID 012-2555-R er dårlig.

Transport av 700 kg kobber og 400 kg sink etter tiltak.

Kommunen skal som eier av området ha kartlagt
forurensningssituasjonen og mulige tiltak.

Forslag til videre oppfølging og kommentarer

Klifs forslag til tiltak

1) Pålegge kommunen å
vurdere
forurensingssituasjonen og
mulige tiltak og kostnader

1) Avklare eierforhold
2) Pålegge eier å vurdere
forurensings- situasjonen og
mulige tiltak og kostnader

Området har kulturhistorisk interesse og ligger i nær
Klif foreslår ingen tiltak her
tilknytning til Storwartz, og eventuelle tiltak vurderes sammen nå
med denne. Miljømål vil ikke bli nådd innen 2021.

Klif vil avklare eierforhold og pålegge eier å utrede tiltak og
kostnader. Miljømål vil ikke bli nådd innen 2021.

Området har kulturhistorisk intersse, og tiltak var av den grunn
uaktuelt.

Området har kulturhistorisk interesse. Tradisjonelle tiltak er
derfor ikke egnet. Klif vil avklare eierforhold, men ser det som
urealistisk at ny teknologi vil muliggjøre realistiske tiltak.
Eventuelle tiltak vil koste over 100 mill NOK. Miljømål vil ikke
bli nådd innen 2021.
Dirmin har gjennomført titlak. Veltemasser er samlet og tildekket Klif mener at gjennomføret tiltak er tilstrekkelige til å ivareta
med membran og morene. Tiltak har redusert tungmetalltransport målene i vannforskriften, og Klif forelsår ikke ytterligere titlak
fra området med 50 % og vannkvalitet i Tunnavassdraget og
her.
Stubbsjøen er klart forbedret. Tjønegga er uegnet som drikkevann
og kommunen er informert om dette.

1) Avklare eierforhold
2) Pålegge eier å vurdere
forurensings- situasjonen og
flere tiltak og kostnader

1) Avklare eierforhold. 2)
Klif foreslår ingen andre
tiltak her nå

1) Avklare eierforhold. 2)
Klif foreslår ingen andre
tiltak

Klif vil avklare eierforhold, men vi mener det kan bli svært
1) Avklare eierforhold. 2)
omfattende og krevende å løse denne forurensingssituasjonen Klif foreslår ingen andre
uten uforholdsmessig store kostnader. Vi foreslår derfor
tiltak her nå
ingen tiltak nå. Miljømål vil ikke bli nådd innen 2021.

Dragset Verk , Meldal
kommune Sør-Trøndelag.
Eierforhold uavklart.

Trøndelag ( Sør- Gruvebekken til Bjøråa som er tilløpselv til Ringavatnet,
Trøndelag FK) videre avløp til Hostovatnet med avløp til Vorma som
munner ut i Orkla ved Vormstad.

Bjøråa ID 112.143-R ig 121-440 R er
dårlig. Ringavatnet ID 121-956-L er
moderat og Hostovatnet ID 121-955-L
er dårlig. Fiskebestand bra i begge
innsjøer. Vorma utbygd del ID 21-540
R og øvre del ID 121-54 R er dårlig.

udef

Transport fra gruveområdet på 1,2 tonn/år Cu og 1,6
tonn/år sink i perioden 1994-95 som er en nedgang fra
1980-81. Orkla er også belastet med avrenning fra
Løkken som bidrar mest (13,4 tonn/år kommer og 41,7
tonn/år sink i 2000.

Avrenning fra Dragset Verk ble ikke vurdert som problematisk på I lys av den dårlige tilstanden både i elver og innsjøer, vil Klif
2000-tallet, og ingen tiltak ble foreslått.
avklare eierforhold og pålegge eier å vurdere mulige tiltak og
kostnader. Miljømål vil ikke bli nådd innen 2021.

1) Avklare eierforhold
2) Pålegge eier å vurdere
forurensings- situasjonen og
flere tiltak og kostnader

Mofjellet gruver i Rana
kommune. Eier er staten ved
NHD.

Nordland

Mobekken ID 156-49-R har svært
dårlig tiltstand pga gruveavrenning og
Ranfjorden ID 0362011006-2-C har
moderat tilstand.

udef.

Transport fra gruveområdet av kobber og sink.

Klif har valgt å ta med denne gruva utenom de 107 som ble
Fylkesmannen er i gang med et prosjekt der de i samarbeid
vurdert av NIVA i 2002-2003, og det er derfor ikke foreslått noen med NHD vurderer tiltak og kostnader. Klif vil pålegge tiltak
tiltak her i 2003. Det drives annen virksomhet her.
dersom det viser seg at det vil bidra til å nå miljømålene i
Ranfjorden, og dersom kostnadene er akseptable. Det er
usikkert om miljømål vil bli nådd innen 2021.

Klif foreslår ingen ytterligere
tiltak her

Drenerer til Mobekken som renner ut i Ranfjorden ved
Movika

