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Høringsinnspill: VKM-bestilling om cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) jobber med forskning, overvåking og utredning knyttet til 

eutrofiering og oppblomstring av potensielt giftproduserende cyanobakterier. Utenom arbeid 

som er organisert i overvåkingsprogrammer, mottar også NIVA en rekke henvendelser fra 

vannverk, kommuner, vannområder, fylkesmenn og også privatpersoner om 

algeoppblomstringer. NIVA bistår med vurderinger av artssammensetning og analyse av 

cyanotoksiner og råd til risikovurdering og videre oppfølging.  

 

Vi har forståelse for at det aktuelle oppdraget omhandler drikkevann, men vi ønsker å gi innspill 

om at det også er behov for kunnskap om cyanobakterier og cyanotoksiner i vann som brukes til 

rekreasjon, som for eksempel badevann. Vår erfaring er at det er et behov for gode og klare 

retningslinjer for håndtering av oppblomstring av potensielt giftproduserende cyanobakterier i 

både drikkevann og vann som brukes til rekreasjonsformål (bading), også med definerte 

grenseverdier for utvalgte cyanotoksiner. Vi mener at den aktuelle rapporten som nå skal 

sammenfatte kunnskapsstatus bør lede til utarbeidelse av retningslinjer for risikovurdering av 

cyanobakterier og cyanotoksiner i Norge. En lang rekke land har utarbeidet slike retningslinjer 

(oversikt sammenfattet av Ibelings mfl. 2015: Current approaches to cyanotoxin risk assesment 

and risk management around the globe. Harmful Algae, 49:63-74).  

 

Det står at data skal etterspørres fra vannverkseiere. NIVA har mye data, både analyser av 

planteplankton (artssammensetning og biovolum) og analyser av cyanotoksiner, som bør brukes 

for å besvare spørsmålene i punkt 1 «En oversikt over forekomst av ulike cyanobakterier og 

cyanotoksiner i råvannskilder og drikkvann i Norge». Alle overvåkingsdata som samles inn i Norge 

skal legges inn i miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann, 

Vannmiljø (https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/). Relevante data for denne rapporten bør 

også hentes ut fra Vannmiljø. Det bør settes av nødvendige ressurser til å gjøre en grundig 

kunnskapsinnhenting da dette vil danne grunnlaget for å utarbeide en god rapport.  
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