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Sammendrag
På oppdrag fra Vannområdeutvalget Morsa er det gjennomført beregninger av tiltakseffekter for gjennomførte
tiltak innen spredt avløp, kommunale renseanlegg og avrenning fra jordbruksarealer i Morsa for perioden 2000 2006. Det er også sammenlignet endringer av kjemisk og økologisk status med teoretiske beregnete tiltakseffekter
i nedbørfeltet.
Fosfortilførsler fra spredt avløp er beregnet redusert med 57 % (fra 2,3 tonn pr år til 1,0 tonn pr år) fra 2000 til
2006. Basert på en ny beregningsmetode er tilførslene fra kommunalt avløp beregnet til 0,6 tonn pr år i 2005, mot
1,2 tonn pr år i 2000.
Årlig fosfortap fra jordbruksarealer ble i 2000 beregnet til 12,2 tonn P, herav bakgrunnsavrenning 1,1 tonn P, det
vil si en tilførsel på 11,1 tonn ”antropogent” P fra jordbruksarealene. Effekten av endret jordarbeiding (3,7 tonn
P), samt effekten av vegetasjonssoner og fangdammer (1,1 tonn P) gir en fosforavrenning fra jordbruksarealer på
6,3 tonn P i 2006. Totalt har jordbruket redusert tilførslene med 43 % i 2006 sammenlignet med nivået i 2000.
Sammenlignet med overvåkingen viser de teoretiske beregningene at på tross av en middels til høy grad av
tiltaksgjennomføring både innen jordbruk, samt kommunalt- og spredt avløp, er vannkvaliteten (basert på
kjemiske parametre) fremdeles å anse som dårlig til meget dårlig i flere delnedbørfelt. Vannkvaliteten er
klassifisert som meget dårlig i Hobølelva, Kråkstadelva og Veidalselva, dårlig i Mørkelva, Sæyvannet/Svinna,
bekkefelt til Storefjorden og bekkefelt til Vanemfjorden, og moderat i Mjær. Det har vært noe forbedring i
vannkvaliteten i flere delnedbørfelt både med tanke på kjemisk og biologisk tilstand, men fosfortapene fra både
jordbruk og spredt avløp er i enkelte felt fremdeles svært høye, og flere tiltak bør iverksettes for å oppnå bedret
vannkvalitet.
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Forord
Prosjektet ”Effekt av fosforreduserende tiltak i Morsa 2000 – 2006, samt analyse av gjenværende tiltak
for å nå miljømålene” er gjennomført på oppdrag fra Vannområdeutvalget Morsa. Arbeidet skal danne
det faglige grunnlaget for revidering av Handlingsplan for Morsa og Regionalt miljøprogram for
jordbruket.

PROSJEKTET HAR BESTÅTT AV FØLGENDE TRE DELOPPGAVER:
• Del 1. Beregning av tiltakseffekter *
• Del 2. Sammenligning av endringer av kjemisk og økologisk status med teoretisk beregnede
tiltakseffekter i nedbørfeltet.
• Del 3. Statistiske analyser av overvåkingsdata **
* Del 1 vil bli fulgt opp av et senere prosjekt som evaluerer/videreutviker metode for å beregne Pavrenning fra nedbørfeltet, samt analyserer gjenværende tiltakspotensial i nedbørfeltet Morsa.
** Del 3 rapporteres i egen Bioforsk-rapport; Skarbøvik et al. ”Utvikling av vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget 1983-2006. Bioforsk-rapport vol.3, nr 91 2008.

FØLGENDE PROSJEKTGRUPPE HAR JOBBET SAMMEN I PROSJEKTET:
• Anne-Grete B. Blankenberg (prosjektleder og fagperson)
• Håkon Borch og Marianne Bechmann (fagpersoner - tiltakspotensiale jordbruk)
• Stein Turtumøygard (ansvarlig for GIS avrenning / GIS avløp)
• Eva Skarbøvik og Annelene Pengerud (kjemisk og økologisk status og teoretiske
tiltakseffekter, del 2, samt statistiske analyser av overvåkingsdata del 3)
• Per Stålnacke og Nils Otto Kitterød (statistiske analyser av overvåkingsdata del 3)
• Lillian Øygarden (kvalitetssikrer)
• Nina Syversen (Asplan Viak) og Nils Vagstad (Bioforsk) (kvalitetssikrere og faglige
ressurspersoner).
Ved prosjektets start var det oppstartsmøte med prosjektgruppen og oppdragsgiver
Vannområdeutvalget Morsa v/Helga Gunnarsdottir, samt Tyra Risnes Høyås som representant for
Fylkesmannen i Østfold. I del 1 er det i tillegg gjennomført metodemøter og diskusjon omkring effekt
av ytterligere tiltak for å nå miljømålene. En analyse av gjenværende tiltakspotensiale og
vannkvalitetsbasert forurensningsregnskap vil rapporteres i egen rapport senere, da det er behov for
ytterligere metodegjennomgang/utvikling på dette feltet.
Ved oppstart av prosjektet var det også kontakt med kommunene i nedbørfeltet med informasjon om
prosjektet, samt innsamling av data og materiale som var nødvendig for å få gjennomført prosjektet.
Det rettes en stor takk til alle Morsa-kommunene og Fylkesmann i Østfold og Akershus for et godt
samarbeid.
Det rettes også en stor takk til en engasjert oppdragsgiver Helga Gunnarsdottir for et konstruktivt og
godt samarbeid.

Ås 28.06.2008

Anne-Grete B. Blankenberg
Blankenberg, A-G B. et al. Bioforsk Rapport 86, 2008

3

4

Blankenberg, A-G B. et al. Bioforsk Rapport 86, 2008

Innhold
1.

Sammendrag .................................................................................................... 7

2.

Innledning ...................................................................................................... 11
2.1
Bakgrunn .................................................................................................. 11
2.2
Mål ......................................................................................................... 11
2.3
Innhold .................................................................................................... 11
2.4
Organisering .............................................................................................. 12

3.

Metoder og datagrunnlag.................................................................................... 13
3.1

Inndeling av nedbørfelt ................................................................................ 13

3.2
Del 1 - Beregning av dagens tilførsler ............................................................... 14
3.2.1
Spredt avløp ........................................................................................ 14
3.2.2
Kommunale renseanlegg .......................................................................... 15
3.2.3
Arealavrenning fra jordbruk...................................................................... 16
3.3

4.

Del 2 - Sammenstilling av endringer av kjemisk og økologisk status med teoretisk
beregnede tiltakseffekter i nedbørfeltet. ................................................... 18

Resultater ...................................................................................................... 21
4.1
Del 1 – Beregning av tiltakseffekter ................................................................. 21
4.1.1
Spredt avløp ........................................................................................ 21
4.1.2
Kommunale avløpsanlegg og ledningsnett ..................................................... 28
4.1.3
Arealavrenning fra jordbruksarealene.......................................................... 30
4.1.4
Fosfortilførsler fra alle kilder .................................................................... 39
4.2

Del 2 - Sammenstilling av endringer av kjemisk og økologisk status med teoretisk
beregnede tiltakseffekter i nedbørfeltet..................................................... 41
4.2.1
Samlet oversikt over beregnet fosfortilførsel, samt vurderinger av endringer i
biologiske og kjemiske vannkvalitetsparametere. ........................................... 41
4.2.2
Mjær .................................................................................................. 42
4.2.3
Hobølelva øvre ..................................................................................... 43
4.2.4
Kråkstadelva ........................................................................................ 44
4.2.5
Hobølelva nedre .................................................................................... 45
4.2.6
Mørkelva og Veidalselva .......................................................................... 46
4.2.7
Sæbyvannet, Svinna ............................................................................... 47
4.2.8
Bekkefelt til Storefjorden ........................................................................ 48
4.2.9
Vanemfjorden ...................................................................................... 49

5.

Konklusjon ..................................................................................................... 50

6.

Referanser ...................................................................................................... 51
6.1
Referanser del 1 ......................................................................................... 51
6.2
Referanser del 2 ......................................................................................... 51

7.

Vedlegg .......................................................................................................... 52
Vedlegg 1. Avløpsmodellen ”WebGIS avløp” ................................................................ 53

Blankenberg, A-G B. et al. Bioforsk Rapport 86, 2008

5

6

Blankenberg, A-G B. et al. Bioforsk Rapport 86, 2008

1. Sammendrag
Tittel:
År:
Forfattere:

”Effekt av fosforreduserende tiltak i Morsa 2000 – 2006.
2008
Anne-Grete B. Blankenberg, Stein Turtumøygard, Annelene Pengerud, Eva Skarbøvik,
Lillian Øygarden, Marianne Bechmann, Håkon Borch (alle Bioforsk Jord og miljø).
Kvalitetssikrere: Lillian Øygarden (Bioforsk Jord og miljø), Nils H. Vagstad (Bioforsk) og Nina Syversen
(Asplan Viak)
Kilde:
Bioforsk rapport Vol. 3 Nr. 86 2008

På oppdrag fra vannområdeutvalget Morsa er det gjennomført en beregning av tiltakseffekter i Morsa
for perioden 2000- 2006, for spredt avløp, kommunale renseanlegg og avrenning fra jordbruksarealer.
Det er også sammenlignet endringer av kjemisk og økologisk status med teoretisk beregnede
tiltakseffekter i nedbørfeltet. Prosjektet har bestått av tre deloppgaver, hvorav del 1 – ”Beregning av
tiltakseffekter” og del 2 – ”Sammenstilling av endringer av kjemisk og økologisk status med teoretisk
beregnede tiltakseffekter i nedbørfeltet” er rapportert i denne rapporten. Del 3 ”Statistiske analyser
av overvåkingsdata” er rapportert i Skarbøvik E. et al. ”Utvikling av vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget 1983-2006. Bioforsk-rapport vol.3, nr 91 2008.

Del 1. Beregning av tiltakseffekter
Effektene av gjennomførte tiltak i nedbørfeltet til Vansjø er beregnet ved å sammenligne teoretisk
beregnede P-tilførsler til vassdraget for 2006 med P-tilførsler til vassdraget gjort i ”Tiltaksanalysen
2000” (Solheim et al., 2001).
Det er gjennomført følgende analyser:
 Effekter av gjennomførte tiltak innen spredt avløp
 Tilførsler fra kommunalt avløp
 Effekter av gjennomførte tiltak innen jordbruk
Effekter av gjennomførte tiltak innen spredt avløp
Totalt antall separate avløpsanlegg til boliger registrert pr 31.12.2006 i Morsa er 1665. Fosfortilførsler
fra spredt avløp er beregnet redusert med 1,3 tonn pr år (fra 2,3 tonn pr år til 1,0 tonn pr år) fra 2000
til 2006.
Tilførsler fra kommunalt avløp
Det er 5 kommunale renseanlegg med utslipp til Morsa-vassdraget. Fire av disse er små (utslipp under
10 kg P/år). Det er 22 regnvannsoverløp og 137 avløpspumpestasjoner. Av totalutslippet av fosfor på ca
585 kg P/år utgjør lekkasjer fra ledningsnettet ca 74 %. Fosfortilførsler fra kommunale renseanlegg er i
følge bruk av ny beregningsmetodikk på 0,6 tonn pr år i 2005, mot 1,2 tonn pr år i 2000.
Effekter av gjennomførte tiltak innen jordbruk
Ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001), ble erosjon regnet som den største kilden til
fosfortilførsler fra jordbruksarealene og endret jordarbeiding et av de viktigste tiltakene for å redusere
partikkel og fosforavrenning. I denne rapporten er det gjort beregninger av hvordan endringer i
jordarbeiding i perioden 2000- 2006 har redusert risikoen for flateerosjon og fosforavrenning i forhold
til 2000. Det er benyttet samme beregningsmetoder som ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al.,
2001) for å kunne sammenligne jordtap og fosfortilførsler. I 2006 er det også gjennomført endret
jordarbeiding på arealer i erosjonsrisikoklasser 1 og 2, noe som ikke ble beregnet i ”Tiltaksanalysen
2000” (Solheim et al., 2001). Det er derfor foretatt en videreutvikling av metodikk for beregning av
fosfortap fra arealer med liten erosjonsrisiko til bruk i denne rapporten.
Beregnet effekt av P-retensjon ved endret jordarbeiding er 3,7 tonn P/år.
Blankenberg, A-G B. et al. Bioforsk Rapport 86, 2008

7

I 2006 er det totalt registrert 45 fangdammer og 370 vegetasjonssoner. 18 % av jordbruksarealene
drenerer i 2006 gjennom vegetasjonssoner, mens 19 % av jordbruksarealer drenerer gjennom
fangdammer. Det er imidlertid grunn til å tro at andel av jordbruksarealer som drenerer gjennom
fangdammer er noe underestimert. Effekten for P-retensjon i fangdammer er 0,82 tonn P/år, mens Pretensjonen i vegetasjonssoner er 0,3 tonn P/år. Til sammen er P-retensjonen i fangdammer og
vegetasjonssoner totalt 1,1 tonn P/år. I denne rapporten/prosjektet er det videreutviklet metodikk for
beregning av effekter av vegetasjonssoner. Vegetasjonssoner har størst effekt på arealer med stor
erosjonsrisiko og overflateavrenning. I denne rapporten er det ved beregninger tatt hensyn til mindre
effekt ved små hellinger og redusert effekt gjennom større andel grøfteavrenning.
Beregnet effekt av endret jordarbeiding, samt fangdammer og vegetasjonssoner fra 2000 til 2006 er 4,8
tonn P.
I 2000 ble det beregnet et årlig fosfortap fra jordbruksarealer på 12,2 tonn P, som fratrukket
bakgrunnsavrenning (1,1 tonn P), ga en tilførsel på 11,1 tonn ”antropogent – P” fra jordbruksarealene.
Etter at tiltakene gjennomført i perioden 2000 - 2006 er det beregnet en effekt av endret jordarbeiding
(3,7 tonn P), samt vegetasjonssoner og fangdammer (1,1 tonn P) som gir en fosfor-avrenning fra
jordbruksarealer på 6,3 tonn P. Totalt har jordbruket redusert beregnede fosfortilførsler med 43 %.

Del 2. Sammenstilling av endringer av kjemisk og økologisk status med teoretisk beregnede
tiltakseffekter i nedbørfeltet.
Det er gjort en sammenligning av teoretiske tiltakseffekter, biologiske endringer og
vannkvalitetsendringer. Det kan i mange tilfeller være vanskelig å se direkte effekter på vannkvalitet
(angitt ved både kjemiske og biologiske parametere), da mange andre faktorer enn kun
tiltaksgjennomføring er av betydning (eks. endret nedbørmønster, temperatur, andre inngrep). Når det
gjelder Storefjorden og Vanemfjorden, samt enkelte av delnedbørfeltene i Hobølelva, vil
vannkvaliteten i disse ikke bare påvirkes av tiltak i eget felt, men også i oppstrøms nedbørfelt. Der det
har vært mulig, er også vannkvalitetstilstand i de ulike delnedbørfeltene vurdert i forhold til
tilstandsklasser benyttet ved klassifisering i henhold til EUs Rammedirektiv for vann.
På tross av en middels til høy grad av tiltaksgjennomføring både innen jordbruk og spredt avløp, er
vannkvaliteten (basert på kjemiske parametre) fremdeles å anse som dårlig til meget dårlig i flere
delnedbørfelt. Vannkvaliteten er klassifisert som meget dårlig i Hobølelva, Kråkstadelva og
Veidalselva, dårlig i Mørkelva, Sæyvannet/Svinna, Storefjorden og Vanemfjorden, og moderat i Mjær.
Det har vært noe forbedring i vannkvaliteten i flere delnedbørfelt både med tanke på kjemisk og
biologisk tilstand, men fosfortapene fra både jordbruk og spredt avløp er i enkelte felt fremdeles høye,
og flere tiltak bør iverksettes for å oppnå bedret vannkvalitet. I det videre følger en samlet
oppsummering av de respektive delnedbørfeltene:

Langen
Det foreligger for dette delnedbørfeltet ikke data for endringer i biologisk tilstand eller vannkvalitet.
Det har vært en middels tiltaksgjennomføring i feltet, både innen spredt avløp og jordbruk.
Jordbruksandelen i feltet er lav.
Mjær
Delnedbørfeltet har relativt liten andel jordbruksareal og lave beregnede fosfortap. En betydelig
reduksjon i fosfortap fra spredt avløp kan ha vært medvirkende til god tilstandsklasse bunndyr og
bedret tilstandsklasse påvekstalger. Det har vært en relativt lav tiltaksgjennomføring innen jordbruk og
noe økning i fosfortap fra jordbruksarealer i feltet etter 2000. Det presiseres imidlertid at det i dette
feltet ble gjennomført en rekke tiltak før 2000, med over 80 % av jordbruksarealene i stubb gjennom
vinteren.
Hobølelva øvre
I dette delnedbørfeltet har det vært en middels til høy grad av tiltaksgjennomføring innen jordbruk og
noe under middels innen spredt avløp, noe som har gitt en betydelig reduksjon i beregnet fosfortap fra
delnedbørfeltet. Tilstandsklasse påvekstalger er forbedret, men tilstandsklasse for både bunndyr og
påvekstalger indikerer at vannkvaliteten i feltet bør forbedres ytterligere. Fosfortap fra både spredt
avløp og jordbruksarealer er fremdeles høye og bør reduseres ytterligere for å oppnå ønsket
vannkvalitet.
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Kråkstadelva
En høy grad av tiltaksgjennomføring innen jordbruket (særlig for fangdammer), og en noe under
middels grad av tiltaksgjennomføring innen spredt avløp har gitt en betydelig beregnet reduksjon i
fosfortap fra delnedbørfeltet. I dette delnedbørfeltet er det en svært stor andel av jordbruksarealet
som drenerer til fangdammer (43 %). Tilstandsklasse bunndyr er forbedret fra moderat til god, og det
har vært noe forbedret tilstandsklasse påvekstalger, selv om denne fremdeles kan anses som meget
dårlig til dårlig. Dette er et delnedbørfelt med en stor andel jordbruksareal og høye fosfortap, og
følgelig ytterligere stort tiltakspotensial innen jordbruk, samt spredt avløp.
Hobølelva nedre
Delnedbørfeltet har middels grad av tiltaksgjennomføring innen både jordbruk og spredt avløp. De høye
fosforkonsentrasjonene, samt uendret tilstandsklasse påvekstalger, indikerer at ytterligere tiltak bør
iverksettes i feltet for å oppnå bedret vannkvalitet.
Mørkelva og Veidalselva
Dette delnedbørfelt har relativt lav andel jordbruksareal, middels beregnet fosfortap og litt under
middels tiltaksgjennomføring innen både spredt avløp og jordbruk (høy for vegetasjonssoner).
Delnedbørfeltet har god tilstandsklasse bunndyr ved begge målepunkt og tilstandsklasse god for
påvekstalger i Mørkelva bidrar positivt til totalvurderingen. Tilstandsklasse meget dårlig for
påvekstalger i Veidalselva og de høye fosforkonsentrasjonene der trekker ned. Flere tiltak bør
iverksettes, særlig i nedbørfeltet til Veidalselva.
Sæbyvannet, Svinna
Dette delnedbørfeltet har høye beregnede fosfortap, middels grad av tiltaksgjennomføring innen
jordbruk (høy for vegetasjonssoner) og svært høy grad av tiltaksgjennomføring innen spredt avløp.
Forbedret tilstandsklasse bunndyr og tilstandsklasse påvekstalger, samt mulig forbedret vannkvalitet i
vassdraget, kan tyde på god effekt av de tiltak som er gjennomført. Både vannkvalitet og
tilstandsklasse bunndyr/påvekstalger indikerer likevel at fosfortapene i feltet bør reduseres
ytterligere.
Bekkefelt til Storefjorden
I bekkefeltet til Storefjorden er det kun gjort undersøkelser av påvekstalger i bekkefeltene.
Delnedbørfeltet har lave beregnede fosfortap fra både jordbruk og spredt avløp, samtidig som det er
høy grad av tiltaksgjennomføring innen spredt avløp og middels/lav grad av tiltaksgjennomføring innen
jordbruk.
Bekkefelt til Vanemfjorden
Delnedbørfeltet har relativt lave beregnede fosfortap fra både jordbruk og spredt avløp. Høy grad av
tiltaksgjennomføring innen spredt avløp og middels/lav grad av tiltaksgjennomføring innen jordbruket
har gitt noe reduksjon i fosfortap. Det har imidlertid ikke vært noen forbedring i tilstandsklasse
påvekstalger i tilførselsbekker.
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2. Innledning
2.1 Bakgrunn
I forbindelse med videreføring av programmet ”Kunnskapsbasert restaurering og forvaltning av Vansjø”
ønsket Vannområdeutvalget Morsa å gjennomføre prosjektet ”Effekter av fosforreduserende tiltak i
Morsa 2000-2006, samt analyse av gjenværende tiltak for å nå miljømålene”. Prosjektet er
gjennomført på grunnlag av utlysning fra Vannområdeutvalget Morsa.

2.2 Mål
Det ble i 2001 utarbeidet en tiltaksanalyse for Morsa basert på datagrunnlag for 2000 (Solheim et al.,
2001). Denne har dannet grunnlaget for bl.a Handlingsplan for Morsa. Det er gjennomført en rekke
tiltak i Morsa med bakgrunn i dette arbeidet.
Målsetting med dette prosjektet har vært å gjennomføre en beregning av tiltakseffekter for perioden
2000 - 2006, gjennomføre statistiske analyser av overvåkingsdata, samt sammenligne endringer av
kjemisk og økologisk status med teoretiske tiltakseffekter i nedbørfeltet. Prosjektet er delt inn i tre
deler:
1. Beregning av tiltakseffekter og analysere gjenværende tiltakspotensial*
2. Sammenligning av endringer av kjemisk og økologisk status og teoretiske tiltakseffekter i
nedbørfeltet.
3. Statistiske analyser av overvåkingsdata**
* Del 1 vil bli fulgt opp av et senere prosjekt som evaluerer/videreutviker metode for å beregne P-avrenning fra
nedbørfeltet, samt analyserer gjenværende tiltakspotensial i nedbørfeltet til Morsa.
** Del 3 rapporteres i Bioforsk-rapport; Skarbøvik E. et al. ”Utvikling av vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget
1983-2006. Bioforsk-rapport vol.3, nr 91 2008.

2.3 Innhold
Del 1. Beregning av tiltakseffekter
Hoveddelen av arbeidet har vært knyttet til å få frem sammenlignbare data for tiltaksgjennomføring
for jordbruk og avløp for 2006 som deretter er sammenholdt med ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et
al., 2001). Data om spredt avløp mottatt fra kommunene er a jour pr 31.12.2006, jordbruksdata er a
jour pr 2006, mens data mottatt fra kommunale avløpsanlegg er a jour pr. 2005.
Effektene av gjennomførte tiltak er beregnet ved å sammenligne beregnede P-tilførsler til vassdraget
for 2006 med P-tilførsler til vassdraget gjort i ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001).
Det er gjennomført følgende analyser:


Effekter av gjennomførte tiltak innen spredt avløp



Tilførsler fra kommunalt avløp



Effekter av gjennomførte tiltak innen jordbruk
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Del 2. Sammenligne endringer av kjemisk og økologisk status og teoretisk beregnede tiltakseffekter
i nedbørfeltet.
Hensikten med dette arbeidet har vært å utarbeide en oppsummerende analyse av sammenhengen
mellom følgende faktorer:




Grad og effekt av gjennomførte tiltak i ulike delnedbørfelt;
Kjemiske data fra elver og bekker;
Økologisk tilstand (bunndyr og påvekstalger i elver).

Hver av disse faktorene er fremkommet gjennom ulike prosjekt, som følger:




Del 1 i dette prosjektet
Prosjekt om konsentrasjonstrender i Vansjø og tilførselsbekker (Skarbøvik et al. 2008)
Prosjekt om endringer i utvalgte biologiske kvalitetselementer på flere stasjoner i VansjøHobølvassdraget (Bækken et al. 2008)

Det henvises til de respektive delprosjekter for detaljerte beskrivelser av hvordan data er samlet inn,
samt for vurderinger av datakvalitet.
Del 3. Statistiske analyser av overvåkingsdata
Analysen er delt opp i følgende del-aktiviteter:


Tilførsler i Hobølelva - Det er beregnet tilførsler (mengde) av nitrogen (N), fosfor (P) og
suspendert tørrstoff/partikler (SS) på år og måned i Hobølelva 1984-2006.



Vannføringsnormaliserte tilførsler i Hobølelva - Det er gjort beregning av
vannføringsnormaliserte tilførsler (dvs transport av N; P og SS) i Hobølelva og statistisk
trendtest.



Tilførsler andre sidevassdrag til Storefjorden - Det er gjennomført en kort syntese av
beregninger av tilførsler (mengde) av nitrogen, fosfor og suspendert tørrstoff på år og måned
2006-2007 i de andre tilløpsbekkene/sidevassdragene til Storefjorden.



Analyse av flomvannføring i Hobølelva - Tidsutvikling 1984-2006 på mulige endringer i
hydrologien med spesiell fokus på flommer i Hobølelva.



Trendanalyse vannkvalitetsdata i Storefjorden og Vanemfjorden - Det er gjennomført en
sammenstilling, statistisk analyse og tolking på vannkvalitetsutviklingen (fosfor (P) og Klorofyll
a (Klf)) i Vasnjø (Storefjorden og Vanemfjorden) 1983-2007.

Del 3 rapporteres i egne Bioforsk-rapport; Skarbøvik E. et al. ”Utvikling av vannkvaliteten i VansjøHobølvassdraget 1983-2006. Bioforsk-rapport vol.3, nr 91 2008.

2.4 Organisering
Prosjektet er gjennomført av Bioforsk Jord og miljø og Asplan Viak (AV). Bioforsk jord og miljø har
prosjektledelsen og utført hoveddelen av prosjektarbeidet. Asplan Viak har hatt rolle som
diskusjonspartner, samt vært medansvarlig for kvalitetssikring av prosjektet. I prosjektperioden har det
vært tett samarbeid med oppdragsgiver og en god dialog med kommunene og fylkesmann i Østfold og
Akershus.
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3. Metoder og datagrunnlag
3.1 Inndeling av nedbørfelt
I denne rapporten er det, etter avtale med oppdragsgiver, brukt samme nedbørfeltinndeling som i
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim, et al., 2001). Nedbørfeltet er totalt 690 km2 og er delt inn i 10
delnedbørfelt. Nedbørfeltene omfatter totalt 7 kommuner og to fylker. Tabell 1 er hentet fra
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim, et al., 2001) og gir en oversikt over delnedbørfeltene i ”Morsa”,
hvilke kommune(r) delnedbørfeltene ligger i, samt størrelse på delnedbørfeltene. Uthevet tekst betyr
at hoveddelen av delnedbørfeltet ligger innenfor den kommunen som er uthevet. Det største
delnedbørfeltet er felt nr. 7 Sæbyvannet og Svinna på 106 km 2, mens det minste er felt nr. 5 Hobølelva
- nedre på 52 km2.

Tabell 1. Nedbørfeltet Morsa inndelt i delnedbørfelt og delnedbørfeltstørrelse.
Nedbørfelt

Kommune

Areal (km2)

Langen

Ski, (Oslo)

66

Mjær

Enebakk, (Hobøl)

64

Hobølelva-øvre

Hobøl Ski, Spydeberg

91

Kråkstadelva

Ski og Hobøl

56

Hobølelva-nedre

Hobøl og Våler

52

Mørkelva og Veidalselva

Våler, (Hobøl)

88

Sæbyvannet, Svinna

Våler

106

Bekkefelt til Storefjorden

Råde, Rygge, og Våler

82

Bekkefelt til Vanemfjorden

Moss, Rygge og Våler

75

Mosseelva

Rygge og Moss

11

SUM
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3.2 Del 1 - Beregning av dagens tilførsler
3.2.1 Spredt avløp
Data om spredt avløp, mottatt fra kommunene, er a jour pr. 31.12.2006. Det tas forbehold om at det
kan forekomme noe feil i datamaterialet. Registreringer og beregninger av utslipp fra spredt avløp er
gjennomført ved bruk av avløpsmodellen WebGIS avløp fra Bioforsk som er beskrevet i vedlegg 1.
Beregning av rensing og utslipp
På grunnlag av registrerte data om belastning, anleggstype, anleggsalder etc., samt brukstid, er
WebGIS avløp benyttet til å beregne rensegraden i hvert enkelt anlegg og utslipp av fosfor (P).
For boliger er det benyttet en belastning tilsvarende antall registrerte beboere. For boliger der antall
beboere er ukjent, har vi benyttet 2,6 p.e. Dette kan justeres hvis det skulle være ønskelig ut fra lokal
kunnskap om andre gjennomsnittstall for antall beboere per bolig.
I beregningen har vi lagt til grunn total stoffproduksjon fra en person/døgn. For å få sammenlignbare
tall, er det benyttet samme verdi for stoffproduksjon som ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim, et al.,
2001), 1.7 g P/døgn. Det kan være aktuelt å justere/differensiere dette tallet ved fremtidige
beregninger, med utgangspunkt i nye forskrifter (1.6 g P/døgn) og en vurdering ut fra brukstid - for
eksempel for boligområder med omfattende netto pendling ut av området og tilsvarende redusert
produksjon av avløpsvann over døgnet.
Ved beregning av rensegrad er det tatt hensyn til anleggets alder og dimensjon i forhold til belastning
(p.e.) for anleggstyper der disse faktorene er av betydning. Tabell 2 gir en oversikt over anleggstyper
og symbolbruk i avløpsmodellen. Dersom dimensjon og alder er ukjent, er det satt en lav rensegrad.
Erfaring fra kartlegging av anlegg viser at ukjente/usikre forhold oftest bør trekke i anleggets disfavør.
Funksjonene for rensegrad for øvrig forutsetter at anlegget er i god teknisk stand og etter
forutsetningene har god driftsfunksjon.
Deretter er modellen benyttet til å beregne rensing i terreng der dette er aktuelt, og utslipp til
resipienten fra hvert anlegg. Ved beregning av rensegrad i terreng benyttes registrert jordtype som
grunnlag for modellens jordkoeffisient.
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Tabell 2. Oversikt over anleggstyper og symbolbruk i avløpsmodellen.
Typenavn

Symbol

1 - Direkte utslipp
2 - Slamavskiller med utslipp
til terreng
3 - Slamavskiller med utslipp
til vassdrag
4 - Infiltrasjonsanlegg

Beskrivelse
Utslipp av alt avløpsvann direkte til terreng
eller resipient
Diffust utslipp av slamavskilt avløpsvann

6 - Minirenseanlegg
klasse 1

Utslipp av slamavskilt avløpsvann direkte til
resipient
Behandlingsanlegget omfatter slamavskiller og
infiltrasjonsanlegg (lukkede grøfter, åpent eller
lukket basseng eller jordhaug)
Behandlingsanlegget omfatter slamavskiller og
sandfilteranlegg. Utslipp til resipient av
behandlet avløpsvann.
Biologisk/kjemisk rensing. Utslipp til resipient
av behandlet avløpsvann.

7 - Minirenseanlegg
klasse 2

Biologisk rensing. Utslipp til resipient av
behandlet avløpsvann.

8 - Minirenseanlegg
klasse 3

Kjemisk rensing. Utslipp til resipient av
behandlet avløpsvann.

9 - Tett tank

Oppsamling av alt avløpsvann

10 - Tett tank for svartvann

Oppsamling av svartvann. Utslipp av gråvann til
resipient/terreng

11 - Biologisk toalett

Oppsamling og behandling klosett-avløp. Utslipp
av gråvann til resipient/terreng

12 – Konstruert våtmark,
filterbed

Behandlingsanlegget omfatter slamavskiller med
biofilter/ konstruert våtmark (filterbedanlegg)

13 - Tett tank for svartvann,
gråvannsfilter

Oppsamling av svartvann. Behandling av
gråvann i sandfilter, kompaktanlegg eller
infiltrasjon.
Oppsamling og behandling klosett-avløp.
Behandling av gråvann i sandfilter,
kompaktanlegg eller infiltrasjon.

5 - Sandfilteranlegg

14 - Biologisk toalett,
gråvannsfilter

3.2.2 Kommunale renseanlegg
Data om utslipp fra kommunale renseanlegg, lekkasjer og overløp er innhentet fra Asplan Viak-notat;
”Sammenstilling av rapportering fra Morsa-kommunene om utslipp fra kommunale anlegg”, supplert
med noen mindre justeringer fra Asplan Viak. Notatet bygger på innrapporterte tall fra de enkelte
kommuner for 2005. Det er i tillegg gitt opplysning om at beregningsmetoden for 2005 er forbedret i
forhold til beregningen i ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001). Dette gjelder særlig diffus
utlekking fra ledningsnettet.
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3.2.3 Arealavrenning fra jordbruk
Beregningsmetoder
I denne rapporten er det gjort beregninger av hvordan endringer i jordarbeiding i perioden 2000- 2006
har redusert risikoen for flateerosjon og fosforavrenning i forhold til 2000. Erosjonsberegningene
benytter ”GIS avrenning” på samme måte som i ”. 2000” (Solheim et al., 2001). I tillegg er det
beregnet effekter av anlagte vegetasjonssoner/buffersoner og fangdammer ved hjelp av ”GIS
avrenning” (Turtumøygard, S. et al. 2005).
GIS avrenning er kjørt med registerdata fra SLF (søknad om produksjonstilskudd, jordleie) og fra
Fylkesmannen (endret jordarbeiding fra RMP). Data samles inn for hver driftsenhet. Digitale
jordsmonnskart fra Norsk Institutt for skog og landskap (tidligere NIJOS) er benyttet som i 2000, men
med tillegg for jordbruksarealer i Spydeberg, som ikke var med den gang. For å oppnå sammenlignbare
tall i 2000 og 2006 er grensen for Morsas nedbørfelt benyttet uforandret fra 2000, selv om det muligens
er gjort enkelte mindre justeringer av grensen siden den gang, blant annet i Moss, Rygge og Råde.
Areal som faller utenfor den opprinnelige nedbørfeltgrensen er derfor ikke tatt med i beregningen, i
samråd med oppdragsgiver.
Metodikken for kobling mellom data om jordarbeiding og jordsmonnkart er forbedret siden kjøringen i
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001). Dette fører til at det finnes registerdata for et større
antall driftsenheter enn forrige gang. Fortsatt mangler en del eiendommer driftsdata og disse holdes i
sin helhet utenfor beregningen, også ved beregning av erosjon der alt arealet er høstpløyd. På samme
måte som ved ”2000-kjøringen” velger vi å anta at driften på de manglende eiendommene fordeler seg
omtrent på samme måte som resten av eiendommene i det enkelte delnedbørfeltet. Det er beregnet
de relative effekter av ulike driftsalternativer/tiltak i forhold til alternativet med alt areal høstpløyd.
GIS avrenning er et GIS basert verktøy, som kobler hver polygon i erosjonsrisiko-kartet (Norsk Institutt
for Skog og landskap) med vekstfordeling og jordarbeiding for hvert gårdsbruk for å beregne aktuell
erosjonsrisiko.
Erosjonsmodellen ”GIS avrenning” baserer seg på totaldata fra hver driftsenhet. Modellen fordeler
vekst og jordarbeiding på ulike skifter innen driftsenheten. Eiendommer kan ha skifter både innenfor
og utenfor et nedbørfelt og modellen fordeler på hele driftsenheten. Ved bruk av ”GIS avrenning” er
risiko for flateerosjon i 2006 beregnet, og dette er sammenlignet med beregninger for 2000 for å
studere endringer. I tillegg til jordarbeiding er det lagt inn rutiner for å beregne effekt av
vegetasjonssoner og fangdammer. ”Gis avrenning” beregner jordtap og omregner deretter til P tap ved
hjelp av standard formler.
Etter at ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001) ble rapportert i 2001, er det gjort endringer i
forhold til erosjonsrisiko. Blant annet er flomutsatte areal gradert opp en erosjonsrisikoklasse. Dette er
ikke inkludert i beregningsmetodikken, men er nærmere omtalt nedenfor.
Endret jordarbeiding
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001) fokuserte på fosfortilførslene og det ble ikke rapportert
på erosjon for de ulik delnedbørfelt. Det ble imidlertid gjort beregninger av gjennomsnittlig
erosjonsrisiko for hvert delnedbørfelt, både ved full høstpløying og beregnet ved status av endret
jordarbeiding i 2000. Ved omregning fra jordtap til fosfortap ble det benyttet tall fra Skuterudbekkens
nedbørfelt. Det ble den gangen tatt utgangspunkt i at Skuterudbekken hadde sammenlignbare forhold
med Morsa. For denne rapporten benytter vi utgangsverdien fra ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al.,
2001) og beregner hvordan endret jordarbeiding relativt sett reduserer risikoen fra nivåer for erosjon
og dermed P som ble beregnet med 2000 data. I 2006 er det også gjennomført endret jordarbeiding på
arealer i erosjonsrisikoklasser 1 og 2, noe som ikke ble beregnet i analysen fra 2000. Det er foretatt en
videreutvikling av metodikk for beregning av fosfortap fra arealer med liten erosjonsrisiko til bruk i
denne rapporten.
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Vegetasjonssoner og fangdammer
P-retensjonen i vegetasjonssoner og fangdammer beregnes ut fra digitale kart over vegetasjonssoner og
fangdammer i Østfold, inkludert tilhørende nedbørfelt. Digitaliserte tiltak før 2005 er mottatt fra
Naturplan. Bredden på disse vegetasjonssonene var ikke nøyaktig digitalisert. Etter kontakt med
landbruksforvaltningen er det fastsatt en bredde på vegetasjonssonene i de respektive kommuner.
Bioforsk har i 2005 og 2007/2008 gjennomført digitalisering av nye vegetasjonssoner og fangdammer på
bakgrunn av informasjon gitt av kommunene. Bredden på vegetasjonssonene er i disse tilfellene
digitalisert etter opplysninger om bredde i søknad om tilskudd til vegetasjonssoner eller oppgitt på kart
der kommunene har tegnet inn vegetasjonssoner og fangdammer. Der ikke annet er oppgitt forutsettes
det at alle omsøkte tiltak er gjennomført. Tiltakene er lagt inn i ”GIS avrenning”, og benyttet i
retensjonsberegningene.
Overflateavrenning
I beregninger av effekt av vegetasjonssoner er det tatt hensyn til at kun overflateavrenningen går
gjennom vegetasjonssonen.
For overflateavrenning er det tre hovedfaktorer som bestemmer retensjonsprosenten (R) og
retensjonen (Eretensjon) i vegetasjonssonen (Turtumøygard et.al., 2005):
1. Vegetasjonssonens bredde. I modellen er det valgt å operere med 3 alternativer:
5 m, 70 % retensjon
10 m, 80 % retensjon
15 m eller mer, 85 % retensjon
2. Topografiske egenskaper i nedbørfeltet. Hvis hellingslengden ovenfor vegetasjonssonen er >
100 m eller nedbørfeltet har tverrfall, reduseres retensjonen med 15 %
3. Hvis nedbørfeltet er bakkeplanert, reduseres retensjonen med 10 %
Bredden på vegetasjonssonen som ble digitalisert før 2005 ble etter avtale med landbruksforvaltningen
antatt til å være 7-8 m. Bredden på vegetasjonssonene ble i disse tilfellene rundet nedover til 5 m,
med mindre hellingslengden var svært liten. For vegetasjonssoner digitalisert i 2007 og 2008 varierer
bredden på vegetasjonssonene fra 5-20 meter. Det var ikke opplysninger om bakkeplanering i
datamaterialet. Det er derfor ikke tatt hensyn til denne faktoren i retensjonsberegningene for fosfor,
men bakkeplanering er tatt hensyn til ved erosjonsrisikoberegninger. Dette betyr at
retensjonsprosenten ligger noe høyt. På den annen side, vil avrunding nedover fra 7-8 m til 5 m bredde
føre til for lave retensjonstall. Vår vurdering er derfor at tallene ligger på et realistisk nivå.
Hellingslengden er målt som et gjennomsnitt for nedbørfeltet. Tverrfall er vurdert i hvert enkelt
tilfelle. Disse vurderingene er gjort på grunnlag av digitale kart. Det har ikke vært foretatt befaringer
som en del av dette oppdraget.
Retensjonen av erodert materiale beregnes deretter som (Turtumøygard et.al. 2005):
Eretensjon = Einn * R / 100
hvor
Einn er beregnet flateerosjon i anleggets delnedbørfelt

Grøfteavrenning
I denne rapporten er det lagt til grunn at en konstant mengde P transporteres gjennom grøftene.
Beregninger av P transport i grøftene tar utgangpunkt i målinger gjennomført i Skuterudfeltet på Ås. I
forbindelse med tidligere tiltaksanalyse (Solheim et al., 2001) er det tatt utgangspunkt i et P-tap
(totalavrenning) på 170 g P/daa. Dette P-tapet er brukt som grunnlag for estimert erosjon og P-tap i
grøftene. Det er antatt at for Skuterudfeltet går omtrent 50 % av P tapet gjennom grøftene, noe som
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tilsvarer 85 g P/daa. Med et P-innhold på 2 ‰ i suspendert tørrstoff (Pengerud et al., 2007) svarer
dette til ca. 43 kg erosjon/daa.
Tilført jord til vegetasjonssoner fra ovenforliggende arealer er derfor redusert med en konstant
mengde på 43 kg jord/daa, som er beregnet å være den delen av erosjonen som går i grøftene. Som en
følge av dette er det mindre retensjonseffekt for vegetasjonssoner i områder med lav erosjonsrisiko
og/eller lite høstpløyd areal.
I beregningen er det tatt utgangspunkt i at SS-retensjonen i vegetasjonssoner er større enn Pretensjonen, da det er mindre retensjon av små fosforrike partikler. For vegetasjonssoner er Pretensjonen beregnet til å utgjøre 90 % av SS-retensjonen, og tilsvarende for fangdammer 70 %
(Syversen, upubl., Braskerud, 2000). Tallene er beregnet ut fra erfaringstall av forholdet mellom Pretensjon og SS-retensjon i vegetasjonssoner og fangdammer.

3.3 Del 2 - Sammenstilling av endringer av kjemisk og økologisk
status med teoretisk beregnede tiltakseffekter i nedbørfeltet.
En sammenligning av teoretiske tiltakseffekter, biologiske endringer og vannkvalitetsendringer
forutsetter at det finnes data for alle tre faktorer. Tabell 3 gir en oversikt over tilgjengelig
datagrunnlag.
Tabell 3. Oversikt over datatilgjengelighet for de tre ulike parametersettene.
Delnedbørfelt
Langen *
Mjær
Hobølelva-øvre
Kråkstadelva
Hobølelva-nedre
Mørkelva og
Veidalselva
Sæbyvannet, Svinna
Bekkefelt til
Storefjorden
Bekkefelt til
Vanemfjorden

Tiltakseffekter

Biologiske endringer

Vannkvalitetsendringer

* Da delnedbørfeltet Langen kun har data for tiltaksgjennomføring, ikke for endringer i biologi eller vannkvalitet,
er dette delnedbørfeltet ikke gjennomgått i den videre sammenstillingen.

Forklaring:
Godt datagrunnlag. For biologi: 2 eller flere parametere. For
vannkvalitetsendringer: Dataserie lenger enn 10 år.
Brukbart datagrunnlag. For biologi: 1 parameter. For vannkvalitetsendringer:
Dataserie lenger eller lik 5 år.
Begrenset/manglende datagrunnlag.
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Sammenstillingen av resultatene fra de ulike undersøkelsene er utført for hvert delnedbørfelt som
følger:
1.

Kart med markslagsinndeling (jfr. Figur 1) for å gi en grov oversikt over arealfordeling innen
delnedbørfeltene.

2.

Nøkkeltall for hvert delnedbørfelt, herunder areal og andel jordbruksareal, samt beregnet
fosfortap for spredt avløp og jordbruk i henholdsvis 2000 og 2006. De oppgitte tilførsler fra
jordbruk inkluderer også bakgrunnsavrenning fra jordbruksarealer. Andel jordbruksareal i
hvert delnedbørfelt er tatt med fordi dette er avgjørende for totalt tiltakspotensial innen
jordbruk.

3.

Oversikt over utførte tiltak i feltet, vist som prosentvis nedgang i fosfortap for spredt avløp
og redusert jordarbeiding, og % areal som drenerer til tiltakene fangdammer og
vegetasjonssoner.

4.

Reduksjon i fosfortap i perioden 2000 til 2006 fordelt på tilførsler fra spredt avløp (oppgitt i
kg P/år) og fra jordbruksarealer (oppgitt i g P/daa jordbruksareal).

5.

Biologiske endringer, herunder både for bunndyr og påvekstalger, der det foreligger data.

6.

Endringer i vannkvalitet (kjemiske parametere).

7.

En samlet vurdering av grad av tiltaksgjennomføring og eventuelle endringer i kjemiske og
biologiske vannkvalitetsparametere. Denne er så vurdert i forhold til behovet for ytterligere
tiltak.

Figur 1. Forklaring til markslagsinndeling i kartene i den følgende vurderingen av hvert delnedbørfelt.
Det kan i mange tilfeller være vanskelig å se direkte effekter på vannkvalitet (angitt ved både
kjemiske og biologiske parametere), da mange andre faktorer enn kun tiltaksgjennomføring er av
betydning (eks. endret nedbørmønster, temperatur, andre inngrep). Når det gjelder bekkefeltene til
Storefjorden og Vanemfjorden, samt enkelte av delnedbørfeltene i Hobølelva, vil vannkvaliteten i disse
ikke bare påvirkes av tiltak i eget felt, men også i oppstrøms nedbørfelt.
Endringer i kjemisk og biologisk tilstand i perioden 2000-2006 er angitt med ulike symboler avhengig av
om det har vært en forbedret eller forverret tilstand i feltet, som angitt i Tabell 4.

Tabell 4. Forklaring til symboler benyttet i vurderingen for å angi endring i tilstand (angir også
eventuelle endringer innen en og samme klasse).

+
—
÷
?

Bedret tilstand
Ingen endring
Forverret tilstand
Mangler datagrunnlag for sammenlikning
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Der det har vært mulig, er også vannkvalitetstilstand i de ulike delnedbørfeltene vurdert i forhold til
tilstandsklasser benyttet ved klassifisering i henhold til EUs Rammedirektiv for vann. Dagens tilstand er
angitt med en farge i henhold til direktivets inndeling i fem klasser (Tabell 5). Data fra undersøkelsene
i 2007 er benyttet (Skarbøvik m.fl. 2008).

Tabell 5. Inndeling i tilstandsklasser i henhold til EUs Rammedirektiv for vann. De ulike klassene er
angitt med fargekoder.
Meget god
God
Moderat
Dårlig
Meget dårlig
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4. Resultater
4.1 Del 1 – Beregning av tiltakseffekter
4.1.1 Spredt avløp
Korreksjon av datagrunnlag for 2000
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001) bygget blant annet på registreringer av 2210 anlegg i de 7
Morsa-kommunene. Dette ble senere supplert med 146 anlegg i Spydeberg kommune.
Registreringene i Ski kommune var den gang ikke fullstendige, men er nå oppdatert og bedre à jour i
forbindelse med dette prosjektet. Av dagens 608 private avløpsanlegg i Ski ligger 118 anlegg på
eiendommer som ikke var registrert med spredt avløp i 2000. Utslippet fra disse utgjør 90 kg P/år,
fordelt med 30 kg på nedbørfeltet Langen, 6 kg på Hobølelva øvre og 54 kg på Kråkstadelva. Antall
2000-anlegg i Ski er derfor korrigert fra det opprinnelige 547 til 665, og totalutslippet for Ski kommune
pr 2000 er korrigert fra 669 kg P/år til 759 kg P/år. Det kan også ha forekommet anlegg som var
uregistrert i 2001, og som senere er blitt oppgradert eller tilknyttet offentlig nett. Disse har vi ikke
opplysninger om.
Totalt antall separate avløpsanlegg i Morsa pr 2000 er etter dette korrigert til 2474, herav 2275
boliganlegg. Beregningene for 2006 omfatter bare boliger, mens beregningene for 2000 også omfattet
199 hytter. For å få sammenlignbare tall er disse tatt ut av 2000-beregningene, og for enkelte av
delnedbørfeltene gir dette litt lavere P-tilførsler fra separat avløp enn i ”Tiltaksanalysen 2000”
(Solheim et al., 2001). Et mindre antall anlegg i Enebakk som tidligere var registrert til nedbørfeltet
Mjær, er flyttet til Lyserens nedbørfelt i samråd med kommunen. Dette er ikke korrigert i tallene for
2000. Justerte tall for P-tilførsel i 2000 pr kommune og delnedbørfelt er vist i Tabell 8 og Tabell 9.
Datagrunnlag for 2006
Tabell 6 viser kommunevis fordeling på de ulike typer avløpsanlegg. Tabell 7 viser avløpsanleggene
fordelt på delnedbørfelt.
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Tabell 6. Antall registrerte separate renseanlegg pr kommune, boliger 31.12.2006
Nr

Anleggstype

Enebakk

Hobøl

Moss

Rygge

Råde

Ski

Spydeberg

Våler

1

Direkte utslipp

0

2

0

0

0

6

0

0

2

Slamavskiller til terreng

0

7

1

0

0

26

3

5

3

Slamavskiller til vassdrag

38

146

1

3

1

48

19

38

4

Infiltrasjonsanlegg

4

17

0

0

0

87

0

2

5

Sandfilteranlegg

9

16

0

0

0

44

3

8

6

Minirenseanlegg klasse 1

22

200

6

1

14

268

36

319

7

Minirenseanlegg klasse 2

1

0

0

0

0

0

0

0

8

Minirenseanlegg klasse 3

4

1

1

0

0

0

2

0

9

Tett tank

3

7

0

0

0

7

1

2

10

Tett tank for svartvann

1

11

1

0

1

78

8

10

11

Biologisk toalett

2

13

2

4

5

13

2

10

12

0

1

0

0

0

0

0

1

13

Konstruert våtmark
(filterbed)
Tett tank og filtrering

2

19

2

0

6

30

4

1

14

Biodo og filtrering

6

0

1

1

0

1

0

0

92

440

15

9

27

608

78

396

SUM
TOTAL SUM
(alle typer anlegg i alle
kommuner):

22

1665
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Tabell 7. Antall registrerte separate renseanlegg pr delnedbørfelt, boliger 31.12.2006
Anleggstype
1-Direkte utslipp
2-Slamavskiller til
terreng
3-Slamavskiller til
vassdrag
4Infiltrasjonsanlegg
5-Sandfilteranlegg
6-Minirenseanlegg
klasse 1
7-Minirenseanlegg
klasse 2
8-Minirenseanlegg
klasse 3
9–Tett tank
10-Tett tank for
svartvann
11-Biologisk
toalett
12-Konstruert
våtmark
13-Tett tank og
filtrering
14-Biodo og
filtrering
SUM
TOTAL SUM

Langen

Mjær

Hobølelvaøvre

Kråkstadelva

Hobølelvanedre

Mørkelva
Veidalselva

Sæbyvannet,
Svinna

Storefjorden

Vanemfjorden

Mosseelva

4
24

0
0

1
7

2
4

1
1

0
2

0
1

0
1

0
2

0
0

13

32

151

43

16

22

7

1

8

1

44

6

25

32

2

0

0

0

1

0

22
141

9
13

16
211

21
108

5
53

5
70

2
211

0
30

0
29

0
0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

1

0

0

1

0

6
52

2
0

7
15

2
27

1
2

1
8

1
3

0
1

0
2

0
0

9

4

6

7

2

7

3

7

6

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

21

2

21

10

0

1

1

6

1

1

6

0

1

0

0

0

0

0

1

1

342

73

463

256

84

117

230

46

51

3
1665

Totalt antall separate avløpsanlegg til boliger registrert pr 31.12.2006 i Morsa er 1665.

Fosforutslipp fra spredt avløp
De totale utslipp av fosfor fra spredt avløp er summert pr kommune (Tabell 8) og pr resipient (Tabell
9).
Tabell 8. Utslipp av fosfor fra boliger med spredt avløp fordelt pr kommune (kg/år)
Kommunenr

Kommune

P-tilførsel pr 2000

P-tilførsel pr 2006

104
123
135
136
137
138
213
229

Moss
Spydeberg
Råde
Rygge
Våler
Hobøl
Ski
Enebakk
Sum

35
75
48
57
581
605
630
273
2304

4
53
10
4
188
299
331
89
978

Blankenberg, A-G B. et al. Bioforsk Rapport 86, 2008

Reduksjon i P-tilførsel
fra 2000 til 2006
31
22
38
53
393
306
299
184
1326
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Tabell 9. Utslipp av fosfor fra boliger med spredt avløp fordelt pr resipient (kg/år)
Resipient
Langen
Mjær
Hobølelva øvre
Kråkstadelva
Hobølelva nedre
Mørkelva\Veidalselva
Sæbyvannet, Svinna
Storefjorden
Vanemfjorden
Mosseelva
Sum

P-tilførsel pr
2000
345
243
634
277
194
124
249
82
150
8
2306

P-tilførsel pr
2006
184
69
322
160
85
65
60
13
18
1
977

Reduksjon i P-tilførsel fra 2000 til
2006
161
174
312
117
109
59
189
69
132
7
1329

Fosfortilførsler fra spredt avløp er redusert med 1,3 tonn pr år (fra 2,3 tonn til 1,0 tonn)
fra 2000 til 2006

Beregnet tilførsel av fosfor pr 31.12.2006 er også vist på kart over Morsa i Figur 2.
På kartet er nedbørfeltene delt inn i 5 kategorier etter hvor høye fosforutslipp (kg/år) som kommer fra
spredt avløp (1-10 kg P/år, 10-50 kg P/år, 50-100 kg P/år, 100-200 kg P/år, >200 kg P/år.
I Hobølelva øvre er den resipienten med flest registrerte spredte avløpsanlegg pr 31.12.2006, totalt
463. Dette er også den resipienten som tilføres mest fosfor fra spredt avløp, og er den eneste
resipienten i kategori >200 kg P/år, med en tilførsel i 2006 på 322 kg P/år.
I Kråkstadelva og Langen er det registrert hhv 256 og 342 spredte avløpsanlegg pr 31.12.2006.
Resipientene er i kategori 100-200 kg P/år, med en tilførsel på hhv. 160 kg P/år og 184 kg P/år.
I Mjær, Hobølelva nedre, Mørkelva/Veidalselva og Sæbyvannet/Svinna er det registrert hhv 73, 84, 117
og 230 spredte avløpsanlegg pr 31.12.2006. Disse resipientene er alle i kategori 50-100 kg P/år, med en
tilførsel på hhv. 69 kg P/år, 85 kg P/år, 65 kg P/år og 60 kg P/år.
I Storefjorden og Vanemfjorden er det registrert hhv 46 og 51 spredte avløpsanlegg pr 31.12.2006 og er
i kategori 10-50 kg P/år, med hhv 13 kg P/år og 18 kg P/år. I Mosselva er det kun registrert 3 spredte
avløpsanlegg pr 31.12.2006, og er den eneste resipienten i kategori 0-10 kg P/år med en tilførsel på 1
kg P/år.
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Figur 2. Utslipp av fosfor (kg/år) fra spredt avløp pr 31.12.2006
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Status pr 31.12.2006 for sanering og oppgradering av spredte avløpsanlegg
Følgende anleggstyper er godkjent i handlingsplanen for Morsa:







Infiltrasjonsanlegg
Minirenseanlegg klasse 1, forutsatt 90% P-rensing
Konstruert våtmark (filterbed)
Tett tank for alt avløp
Tett tank for svartvann, gråvann til filtrering
Biologisk toalett for svartvann, gråvann til filtrering

Disse anleggstypene er markert som godkjente anlegg i Figur 3.

Anlegg godkjent
Anlegg ikke godkjent

Figur 3. Separate avløpsløsninger pr 31.12.2006, boliger. Grønne rundinger viser anlegg som er
godkjent - og røde rundinger viser anlegg som ikke er godkjent i saneringsplan for Morsa.
26
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Figur 4 viser effekt av gjennomførte tiltak på separate avløpsanlegg målt i kg fosfor (P) per år,
fosforutslipp ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001), effekt av tiltak per 31.12.2006, samt
beregnet effekt hvis alle anlegg har 90 % rensing av fosfor. Figur 5 viser effekt av gjennomførte tiltak
på separate avløpsanlegg målt i kg fosfor (P) per år, fosforutslipp ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim
et al., 2001), effekt av tiltak per 31.12.2006, samt beregnet effekt hvis alle anlegg har 90 % rensing av
fosfor.

700

P 2001
P2006
P om alle anlegg hadde 90% P-rensing

600

630
605

581

500

kg P pr år

400
331
299

300

273

188

200

100
100

75
53
4

3

57

48

35
14

67

10 5

4

89

67
16

1

0

Moss

Spydeberg

Råde

Rygge

Våler

Hobøl

Ski

Enebakk

Kommune

Figur 4. Effekt av gjennomførte tiltak på separate avløpsanlegg, målt i kg fosfor (P) per år. Rosa søyle
viser fosforutslipp ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001), justert i følge egen beskrivelse.
Den midterste søylen (grønn) viser effekt av tiltak per 31.12.2006. Den blå søylen viser beregnet
effekt hvis alle anlegg har 90 % rensing av fosfor.
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Figur 5. Effekt av gjennomførte tiltak på separate avløpsanlegg, målt i kg fosfor (P) per år. Rosa søyle
viser fosforutslipp ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001), justert i følge egen beskrivelse.
Den midterste søylen (grønn) viser effekt av tiltak per 31.12.2006. Den blå søylen viser beregnet
effekt hvis alle anlegg har 90 % rensing av fosfor summert.

4.1.2 Kommunale avløpsanlegg og ledningsnett
Data om utslipp fra kommunale renseanlegg, lekkasjer og overløp er innhentet fra Asplan Viak-notat;
”Sammenstilling av rapportering fra Morsa-kommunene om utslipp fra kommunale anlegg”, supplert
med noen mindre justeringer fra Asplan Viak. Notatet bygger på innrapporterte tall fra de enkelte
kommuner for 2005.
Det er i tillegg gitt opplysning om at beregningsmetoden for 2005 er forbedret i forhold til beregningen
i ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001). Dette gjelder særlig diffus utlekking fra ledningsnettet.
Beregningen er også utført med utgangspunkt i et tørt år, og dette påvirker beregnet utslipp fra
overløp og regnvannsoverløp. En endring i fosfortall representerer derfor i de fleste tilfellene endret
beregningsmåte, og ikke tiltak eller økte utslipp. I Hobøl kommune som drenerer til Hobølelva øvre, er
renseanlegget på Tomter lagt ned og avløpsvannet overført til Glomma. Det ga en reell reduksjon i
utslipp på ca 35 kg P/år.
Det er 5 kommunale renseanlegg med utslipp til Morsa-vassdraget. Fire av disse er små (utslipp under
10 kg P/år). Det er 22 regnvannsoverløp og 137 avløpspumpestasjoner. Utslippene pr kommune er vist i
Tabell 10.
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Tabell 10. Utslipp fra kommunale avløpsanlegg og ledningsnett i 2005, kg P/år pr kommune.
Kommune
Moss
Råde
Rygge
Våler
Hobøl
Ski
Enebakk
Spydeberg
Totalt

Renseanlegg
0
0
0
4.6
2.7
12.1
34.1
0
54

Lekkasjer
122
2.3
20.4
31.8
111.5
107.1
36.2
0
431

Overløp
4.2
0
0
3.5
5.2
29
57.9
0
100

SUM
126.2
2.3
20.4
39.9
119.4
148.2
128.2
0
585

Av totalutslippet på ca 585 kg P/år utgjør lekkasjer fra ledningsnettet ca 74 %.

Utslippene er også fordelt pr delnedbørfelt. Utslipp og overløp ved renseanlegg er fordelt til det
delnedbørfeltet der renseanlegget er lokalisert. For lekkasjer og regnvannsoverløp utenom
renseanleggene er fordelingen mellom delnedbørfelt foretatt i samarbeid med oppdragsgiver. Dette er
vist i Tabell 11.

Tabell 11. Utslipp fra kommunale avløpsanlegg og ledningsnett, kg P/år pr delnedbørfelt
Resipient
Langen
Mjær
Hobølelva – øvre
Kråkstadelva
Hobølelva – nedre
Mørkelva, Veidalselva
Sæbyvannet, Svinna
Storefjorden
Vanemfjorden
Mosseelva
Totalt

P-tilførsel pr 2000

P-tilførsel pr 2005

3
276
159
48
33
6
53
3
316
250
1147

17
128
119
131
19
0
10
4
31
126
585

Endring i P-tilførsel fra
2000 til 2005
+14
-148
-40
+83
-14
-6
-43
+1
-285
-124
562

Fosfortilførsler fra kommunale renseanlegg er, etter ny beregningsmetode redusert med 0,6
tonn pr år (fra 1,2 tonn til 0,6 tonn) fra 2000 til 2005.
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4.1.3 Arealavrenning fra jordbruksarealene
4.1.3.1 Endret jordarbeiding
Ved ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001), ble erosjon regnet som den største kilden til
fosfortilførsler fra jordbruksarealene og endret jordarbeiding ble anbefalt som et av de viktigste
tiltakene for å redusere partikkel og fosforavrenning. I denne rapporten er det gjort beregninger av
hvordan endringer i jordarbeiding i perioden 2000 - 2006 har redusert risiko for flateerosjon og
fosforavrenning i forhold til beregnet tap for 2000.
Fosforavrenning fra jordbruksarealene kan også komme fra andre kilder som gjødsling, mangelfulle
hydrotekniske tiltak, spesielle erosjonsproblemer knyttet til forsenkninger, ustabile skråninger,
planerte felt etc. Betydning av disse kilder er ikke vurdert i denne rapporten, men det er viktig å være
klar over disse kildene i et nedbørfelt-perspektiv. Det vil kreve feltbefaringer for å lokalisere
eventuelle problemer og undersøke omfang. Vurdering av aktuell gjødslingspraksis vil også kreve en
spesialanalyse og disse punkter har ikke vært en del av foreliggende oppdrag.
Resultatet av erosjonsberegningene for 2000 og 2006 er vist i Tabell 12. Tabell 13 viser beregnet P-tap
i 2000 og 2006 fordelt pr kommune. Fordelingen er noe usikker, blant annet som følge av jordleie på
tvers av kommunegrenser. Summene avviker med ca 2 % fra tallene i Tabell 14 som viser de totale Ptap for jordbruksavrenning for hvert delnedbørfelt. Mengden omsøkt areal mottatt fra SLF- data
varierer noe mellom de to årene, mens de relative verdiene innen hvert år antas å være
sammenlignbare.

Tabell 12. Endring i gjennomsnittlig erosjonsrisiko for de ulike delnedbørfelt i Morsa for
jordarbeiding, der data for jordarbeiding i 2000 er sammenlignet med data for jordarbeiding i 2006,
angitt som kg /daa og som %.
Resipientnavn

Langen
Mjær
Hobølelva-øvre
Kråkstadelva
Hobølelva-nedre
Mørkelva,
Veidalselva
Sæbyvannet,
Svinna
Storefjorden
Vanemfjorden
Mosseelva

30

Erosjonsrisiko 2000.
Gjennomsnittlig jordtap
kg/daa
94
49
169
143
105
100

Erosjonsrisiko 2006.
Gjennomsnittlig jordtap
kg/daa
50
45
68
56
53
49

Endring erosjonsrisiko
fra 2000 til 2006 %

92

47

-49

56
46
72

41
35
66

-27
-25
-10

-47
-9
-60
-61
-50
-51
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Tabell 13. Kommunevise P-tap Morsa i 2000 og 2006 (kg/år), samt redusert P-tap fra 2000 til 2006
oppgitt i kg og %, beregnet for endret jordarbeiding.
Kommune

P-tap2000

P-tap 2006 etter
endret jordarbeiding

Redusert P-tap fra
2000 til 2006 (kg)

Redusert P-tap fra 2000 til
2006 (%)

Moss

74

79

-5

-6

Spydeberg

183

128

55

30

Råde

322

295

27

8

Rygge

303

280

23

8

Våler

2972

2339

633

21

Hobøl

4352

2665

1687

39

Ski

3303

2074

1229

37

Enebakk

471

495

-24

-5

Tabell 14. P-tap Morsa 2000 og 2006 (kg/år), samt beregnede effekter for redusert P-tap fra 20002006 for endret jordarbeiding oppgitt i kg og %.
Resipientnavn

P-tap 2000

P-tap 2006 etter
endret
jordarbeiding

Redusert P-tap
fra 2000 til 2006
(kg)

Redusert P-tap fra 2000
til 2006 (%)

Langen

119

Mjær

479

Hobølelva - øvre

4085

Kråkstadelva

3104

Hobølelva - nedre

1280

92
503
2468
1912
923

27
-24
1617
1192
357

22
-5
40
38
28

Mørkelva,
Veidalselva

781

590

191

24

Sæbyvannet,
Svinna

1281

Storefjorden

460

Vanemfjorden

650

Mosseelva

28

952
427
623
30
8,5

329
33
27
-2
3,7

26
7
4
-7

Totaltap i tonn

12,2

For år 2000 ble årlig fosfortap beregnet til 12,2 tonn. Etter endret jordarbeiding ble fosfortapet i 2006
beregnet til 8,5 tonn. Beregnet effekt av endret jordarbeiding fra 2000 til 2006 er da 3,7 tonn P. Ved
beregning av fosforavrenning i 2006 er det tatt hensyn til at effekten av endret jordarbeiding er mindre
i erosjonsrisikoklasse 1 og 2 sammenlignet med erosjonsrisikoklasse 3 og 4. Tallene for år 2000 er
beregnet på grunnlag av ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001) der det er regnet samme effekt
for alle erosjonsrisikoklasser med den forutsetning at endret jordarbeiding stort sett var aktuelt på de
mest erosjonsutsatte arealene (se kapittel 3.2.3). Tabell 13 og Tabell 14 viser en økning av
fosforavrenning i Moss (Mosseelva) og Enebakk (Mjær), men denne økningen skyldes usikkerhet på
grunn av justering av effekten i erosjonsrisikoklasse 1 og 2 og ikke at det har vært en økning av
fosforavrenning.
Årlig fosfortap fra jordbruksarealer i (12,2 tonn P) fratrukket bakgrunnsavrenning (1,1 tonn P), ga en
tilførsel på 11,1 tonn ”antropogent” P fra jordbruksarealene i 2000. Redusert fosfortap fra 2000 til
2006 var 3,7 tonn P. Fosforavrenning fra jordbruksarealer er i 2006 beregnet til 7,4 tonn P. I 2006
svarer dette til 33 % av de antropogene P-tapene fra jordbruket.
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4.1.3.2 Vegetasjonssoner og fangdammer
P-retensjonen i vegetasjonssoner og fangdammer beregnes ved hjelp av GIS avrenning som beskrevet i
3.2.3, ut fra digitale kart over vegetasjonssoner og fangdammer, inkludert tilhørende nedbørfelt.

Det er totalt registrert 45 fangdammer og 370 vegetasjonssoner.

Bredden på vegetasjonssonen som ble digitalisert før 2005 var ikke oppgitt, men ble etter avtale med
landbruksforvaltningen antatt til å være 7-8 m. Bioforsk Jord og miljø har i 2005 og 2007/2008
gjennomført en digitalisering av nye vegetasjonssoner og fangdammer på bakgrunn av informasjon gitt
av kommunene. Bredden på vegetasjonssonene er i disse tilfellene digitalisert etter opplysninger om
bredde i søknad om tilskudd til vegetasjonssoner, eller oppgitt på kart der kommunene har tegnet inn
vegetasjonssoner og fangdammer. Der ikke annet er oppgitt forutsettes det at alle omsøkte tiltak er
gjennomført.
For å oppnå sammenlignbare tall i 2000 og 2006, er grensen for Morsas nedbørfelt benyttet uforandret
fra ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001), selv om det viser seg at det er gjort enkelte mindre
justeringer av grensen siden den gang, blant annet i Moss, Rygge og Råde. Areal som faller utenfor den
opprinnelige nedbørfeltgrensen er, i samråd med oppdragsgiver, derfor ikke tatt med i beregningen. 44
fangdammer og 368 vegetasjonssoner ligger innenfor nedbørfeltgrensen som ble definert i
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001). En fangdam og tre vegetasjonssoner ligger altså utenfor
denne nedbørfeltsgrensen. Tabell 15 gir en oversikt over resipientene i nedbørfeltet, samt antall
vegetasjonssoner og fangdammer i nedbørfeltene.

Tabell 15. Antall fangdammer og vegetasjonssoner fordelt på delnedbørfeltene i Morsa 2007.
Resipientnavn
Langen
Mjær
Hobølelva - øvre
Kråkstadelva
Hobølelva - nedre
Mørkelva, Veidalselva
Sæbyvannet, Svinna
Storefjorden
Vanemfjorden
Utenfor Morsa*
Totalt

Vegetasjonssoner
1
35
53
32
64
66
66
17
34
2
370

Fangdammer
1
14
5
8
3
4
6
3
1
45

*utenfor den opprinnelige nedbørfeltsgrensen til Morsa fra
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001).

Figur 6 viser eksempel på lokalisering av en vegetasjonssone med tilhørende nedbørfelt. Figur 7 viser
eksempel på lokalisering av fangdammer og vegetasjonssoner med tilhørende nedbørfelt.
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Figur 6. Eksempel på lokalisering av vegetasjonssone (nr 207). Vegetasjonssonens lengde og bredde
kartlegges og kartfestes. Tilhørende nedbørfelt (rød linje) og topografiske forhold kartlegges før
effekter på retensjon beregnes.

Figur 7. Eksempel på lokalisering av fangdammer og vegetasjonssoner med tilhørende nedbørfelt. De
røde feltene er vegetasjonssoner, det turkise feltet er fangdam og de skraverte områdene er
nedbørfeltene til fangdammen og vegetasjonssonene.
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Figur 8 viser kart over nedbørfeltet Morsa, med nedbørsfeltgrense (tykk lilla linje) som ble definert i
”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al., 2001), samt lokalisering av fangdammer og vegetasjonssoner i
Morsa med tilhørende nedbørfelt. Som det fremgår av figuren avviker nedbørfeltet noe med i forhold
til den naturlige nedbørfeltgrensen. Det er derfor grunn til å tro at nedbørfeltgrensene for fangdammer
er noe underestimert.

Figur 8. Lokalisering av nedbørfeltene til fangdammer og vegetasjonssoner i Morsas delnedbørfelt
(tykk lilla linje) som ble definert i ”Tiltaksanalysen 2000” (Solheim et al, 2001).
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Areal som drenerer til fangdammer og vegetasjonssoner, samlet og hver for seg (i daa og %), er vist i
Tabell 16. Beregnet P-retensjon fordelt pr tiltakstype er vist i Tabell 17.
Tabell 16. Arealer som drenerer til fangdammer og vegetasjonssoner (kalt tiltak), samlet og hver for
seg, oppgitt som areal (daa) og % av areal i Morsa 2006. *Det er grunn til å tro at nedbørfeltsgrenser
for enkelte fangdammer er noe underestimert
Resipient

Langen
Mjær
Hobølelva –
øvre
Kråkstadelva
Hobølelva –
nedre
Mørkelva,
Veidalselva
Sæbyvannet,
Svinna
Storefjorden
Vanemfjorden
Totalt

Areal som
drenerer
til tiltak
(daa)
35
1037
6005

Totalt
jordbruksareal i
delnedbørfeltet
(daa)
1908
5813
24640

% av
jordbruksarealet
som drenerer til
fangdammer

Arealandel
tiltak %

1
14

% av
jordbruksarealet
som drenerer til
vegetasjonssoner
2
17
10

15478
3944

23135
11178

43
12

16
22

59
34

4433

9753

8

37

45

4400

12348

9

26

35

2279
3472
41083

7103
10451
106329

25
8
19

6
24
18*

31
28
37

2
18
24

Beregninger viser at en betydelig del av arealet (min. 37 %) drenerer til fangdammer og
vegetasjonssoner. 18% av jordbruksarealene drenerer i 2006 gjennom vegetasjonssoner, mens 19 % av
jordbruksarealer drenerer gjennom fangdammer. Det er imidlertid grunn til å tro at andel av
jordbruksarealer som drenerer gjennom fangdammer er noe underestimert.

Tabell 17. Beregnet P-retensjon (kg/år) i fangdammer og vegetasjonssoner i Morsa 2006
Resipientnavn
Langen
Mjær
Hobølelva - øvre
Kråkstadelva
Hobølelva - nedre
Mørkelva, Veidalselva
Sæbyvannet, Svinna
Storefjorden
Vanemfjorden
Sum

Vegetasjonssoner
0.1
9.3
87.9
61.5
37.6
34.7
32.7
0.7
31.5
296

Fangdammer
3.0
137.1
395.2
107.4
27.2
58.7
57.6
37.6
824

Sum P-retensjon i tiltak
0.1
12.3
225.0
456.7
145.0
61.9
91.4
58.3
69.1
1120

Effekten for P-retensjon i fangdammer er ca. 0,82 tonn pr. år mens P-retensjonen i
vegetasjonssoner er ca. 0,3 tonn pr. år. Til sammen er P-retensjonen i fangdammer
og vegetasjonssoner totalt 1,1 tonn pr. år.
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Som det går frem av beregningene er P-retensjonen i vegetasjonssoner relativt beskjedne ca 300 kg/år.
Det er imidlertid viktig å presisere at vegetasjonssoner kan ha andre effekter, men det er i noen
tilfeller vanskelig å kvantifisere effekten. Dette gjelder blant annet der det er anlagt vegetasjonssoner
i flomutsatte områder. Ved moderat flom vil disse arealene i tillegg til å holde tilbake partikler og
næringsstoffer fra ovenforliggende arealer, også virke som buffere ved at vannhastigheten på
flomvannet reduseres og muliggjør bunnfelling av partikler og partikkelbundne næringsstoffer. Det vil
spesielt i utstrømningsområdene for flomvannet være viktig med vegetasjonssoner. I
utstrømningsområdet for flomvannet kan det være ønskelig med planting av trær for å armere jorda og
hindre graving. Det er eksempelvis observert store mengder sedimentert materiale i flomutsatte
arealer bestående av trær på elvesletter ved Gudbrandsdalslågen (Eggestad og Syversen, upubl.). Et
annet eksempel på hvor det er vanskelig å kvantifisere effekten av vegetasjonssonene er de få stedene
det er etablert vegetasjonssoner av gras i flate områder med lite overflatetransport fra
ovenforliggende arealer. Enkelte av disse områdene er også lite flomutsatt. Gevinsten for P reduksjon
fra disse områdene, er hovedsakelig tapping av P reserven i jorda ved at graset høstes og fjernes.
Generelt kan en si at effektene av vegetasjonssoner er i stor grad betinget av at sediment og
fosfortransporten domineres av overflateavrenning. I områder med lav erosjonsrisiko og/eller lite
høstpløyd areal kan effekten av vegetasjonssoner/buffersoner bli svært lav, som følge av at storparten
av erosjonen går i grøftesystemene. (for forklaring på beregningsmetoder, se kapittel 3.2.3). Dette er
vist i Tabell 18. Vi ser at nytteverdien av vegetasjonssoner er lav i enkelte delnedbørfelt, særlig i
Storefjorden, som følge av mye endret jordarbeiding og lav erosjonsrisiko. Til sammenligning ser vi at
effekten ville vært betydelig større dersom arealet var høstpløyd. Dette kan gi grunnlag for å vurdere
en større grad av differensiering ved anlegg av vegetasjonssoner.
Tabell 18. Indikator på effekten av vegetasjonssoner vist som andel påvirket areal i
vegetasjonssonenes nedbørfelt.
Resipientnavn

Langen
Mjær
Kråkstadelva
Hobølelva - øvre
Mørkelva, Veidalselva
Hobølelva - nedre
Sæbyvannet, Svinna
Vanemfjorden
Storefjorden

Arealandel i
vegetasjonssonenes nedbørfelt
som er påvirket av
vegetasjonssonen (%)
69
33
64
56
38
37
45
31
8

Arealandel i vegetasjonssonenes
nedbørfelt som ville vært
påvirket hvis alt var høstpløyd
(%)
100
91
88
92
73
87
85
59
60

For 2000 ble årlig fosfor-tap beregnet til 12,2 tonn. Etter endret jordarbeiding ble fosfortapet i 2006
beregnet til 8,5 tonn. Beregnet effekt av vegetasjonssoner og fangdammer fra 2000 til 2006 er 1,1 tonn
fosfor. For 2006 er da det årlige P-tapet fra jordbruksarealer når effekt av endret jordarbeiding,
fangdammer og vegetasjonssoner inkluderes ca. 7,4 tonn. Beregnet effekt av endret jordarbeiding,
samt fangdammer og vegetasjonssoner fra 2000 til 2006 er da 4,8 tonn P.

Årlig fosfortap fra jordbruksarealer (12,2 tonn P) fratrukket bakgrunnsavrenning (1,1 tonn P), gir
en tilførsel på 11,1 tonn ”antropogent” P fra jordbruksarealene i år 2000.
Effekten av endret jordarbeiding er beregnet til 3,7 tonn P, mens effekten av vegetasjonssoner og
fangdammer er beregnet til 1,1 tonn P. Til sammen er effekten av endret jordarbeiding,
vegetasjonssoner og fangdammer beregnet til 4,8 tonn P. Reduksjonen av de antropogene P-tapene
fra jordbruket er da beregnet til å være 6,3 (11,1-4,8) tonn P fra 2000 til 2006. Dette tilsvarer en
reduksjon av beregnet P-tap på 43 % av de antropogene P-tapene fra jordbruket.
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Effektene av gjennomførte tiltak for jordbruk inngår også i Figur 9.

Figur 9. Beregnet fosfortap fra de ulike delnedbørfeltene for 2000 og 2006. Rød søyle viser beregnet
fosfortap i 2000. Gul søyle viser beregnet fosfortap der det er tatt hensyn til effekter av endret
jordarbeiding (pr 2006) og grønne søyler viser beregnet fosfortap når det også er tatt hensyn til
effekter av tiltak som vegetasjonssoner og fangdammer (pr 2006) er inkludert.
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Figur 10 viser en oversikt over beregnet fosfortap (når bakgrunssavrenning på 1,1 tonn er fratrukket)
fra Morsas nedbørfelt for 2000,for 2006 etter endret jordarbeiding og for 2006 etter endret
jordarbeiding, samt etablering av fangdammer og vegetasjonssoner.

Figur 10. Beregnet fosfortap fra Morsas nedbørfelt for 2000 og 2006 når bakgrunnsavrenning (1,1 tonn)
er fratrukket.
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4.1.4 Fosfortilførsler fra alle kilder
Figur 11 og Tabell 19 gir en oversikt over fosfortilførsler fra de ulike kildene i hvert delnedbørfelt ved
beregningene i 2000 og i 2006.

1.Langen 2000
2.Langen 2006

3.Mjær 2000
4.Mjær 2006

5.Hobølelva - øvre 2000
6.Hobølelva - øvre 2006

7.Kråkstadelva 2000

8.Kråkstadelva 2006

9.Hobølelva - nedre 2000
10.Hobølelva - nedre 2006

11.Mørkelva, Veidalselva 2000
12.Mørkelva, Veidalselva 2006

13.Sæbyvannet, Svinna 2000
14.Sæbyvannet, Svinna 2006

15.Lokale til Storefjorden 2000
16.Lokale til Storefjorden 2006

Bakgrunnsavrenning
17.Lokale til Vanemfjorden 2000

Jordbruksavrenning

18.Lokale til Vanemfjorden 2006

Separate avløpsanlegg
Kommunalt avløp

19.Mosseelva 2000
20.Mosseelva 2006

0

1000
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3000

4000

5000

6000

kg tot-P/år

Figur 11. Sammenligning av fosfortilførsler fra de ulike kildene i hvert delnedbørfelt ved
beregningene i 2000 og i 2006 (kg tot-P/ år). Bakgrunnsavrenning inkluderer avrenning fra alt areal,
også bakgrunnsavrenning fra jordbruksareal.
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Tabell 19. Oversikt over fosfortilførsler fra de ulike kildene i hvert delnedbørfelt ved beregningene i
2000 og i 2005/6 (kg tot-P / år). Bakgrunnsavrenning inkluderer avrenning fra alt areal, også
jordbruksareal.
Resipient

Bakgrunnsavrenning

Jordbruksavrenning

Separate
avløpsanlegg

Kommunalt
avløp

2000

2006

2000

2006

2000

2006

Mosseelva

69

24

25

8

1

250

126

Lokale til Vanemfjorden

667

557

460

150

18

316

31

Lokale til Storefjorden

732

402

311

82

13

3

4

Sæbyvannet, Svinna

681

1165

745

249

60

53

10

Mørkelva, Veidalselva

535

703

451

124

65

6

0

Hobølelva - nedre

347

1173

671

194

85

33

19

Kråkstadelva

465

2823

1174

277

160

48

131

Hobølelva - øvre

707

3762

1921

634

322

159

119

Mjær

427

425

437

243

69

276

128

Langen

475

106

79

345

184

3

17

Sum (tonn)

5,1

11,1

6,3

2,3

1,0

1,2

0,6
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4.2 Del 2 - Sammenstilling av endringer av kjemisk og økologisk
status med teoretisk beregnede tiltakseffekter i nedbørfeltet
4.2.1 Samlet oversikt over beregnet fosfortilførsel, samt vurderinger av endringer
i biologiske og kjemiske vannkvalitetsparametere.
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En samlet oversikt over beregnet fosfortilførsel fra fire ulike kilder, henholdsvis bakgrunnsavrenning,
jordbruksavrenning, separate avløpsanlegg og kommunalt avløp, samt vurderinger av endringer i
biologiske og kjemiske vannkvalitetsparametere er gitt i Figur 12. Figuren er basert på tilførselstallene
som er oppgitt i Tabell 19. Det som i figuren er angitt som bakgrunnsavrenning inkluderer da også
bakgrunnsavrenning fra jordbruksarealer. Denne andelen er følgelig trukket fra det som her er angitt
som jordbruksavrenning. I den påfølgende oversikten for hvert delnedbørfelt er tap fra
jordbruksarealer ikke fratrukket bakgrunnsavrenning fra disse arealene, og er derfor noe høyere.

6000

kg P/år
Bakgrunnsavrenning

Jordbruksavrenning

Separate avløpsanlegg

Kommunalt avløp

Figur 12. Oversikt over beregnede fosfortilførsler fra ulike kilder i 2000 og 2006, samt vurderinger av
endringer i biologiske og kjemiske vannkvalitetsparametere for hvert delnedbørfelt. Den samlete
vurderingen av hvert delnedbørfelt (kolonnen lengst til høyre) er basert på prinsippet i RDV om at den
dårligste tilstanden for ett av kvalitetselementene er utslagsgivende for samlet vurdering av
vannforekomsten.
I det følgende presenteres en sammenstilling av tiltaksgjennomføring og endringer i vannkvalitet
(basert på biologiske og kjemiske parametere) for hvert delnedbørfelt.
+ Forbedring

 Ingen endring

 Forverring
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Meget dårlig

Dårlig

Moderat

God

Meget god
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4.2.2 Mjær
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 64 km2
Andel jordbruksareal: 9 %
P-tap spredt avløp 2000: 243 kg P/år
2006: 69 kg P/år
P-tap jordbruksarealer 2000: 479 kg P/år (82 g P/daa/år)
2006: 503 kg P/år (87 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 72 % reduksjon i fosfortap i perioden 20002006, mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt.
Endret jordarbeiding: 5 % økning i fosfortap i perioden
2000-2006, mot 31 % reduksjon for hele Morsas
nedbørfelt.
1 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot
19 % for hele Morsas nedbørfelt.

174 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt
Økning i tap på 5 g P/daa jordbruksareal/år, mot en reduksjon på 35 g P/daa
jordbruksareal/år for hele Morsas nedbørfelt

—

Biologiske
endringer

Redusert Ptap beregnet

17 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner,
mot 18 % for hele Morsas nedbørfelt.

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

+
+

Tilstandsklasse påvekstalger forbedret fra 4 til 3 ved utløp Mjær (uendret tilstand
(3) ved målepunkt Tangenelva)
Det finnes overvåkingsdata fra utløpet av Mjær fra 2001, 2002 og 2007.
Overvåkingen i 2007 viste noe lavere konsentrasjoner av totalfosfor sammenliknet
med konsentrasjoner i 2001 og 2002 (midt mellom SFTs tilstandsklasser moderat
og dårlig). Tatt i betraktning at konsentrasjonene ved denne stasjonen
gjenspeiler tilstanden i innsjøen og derfor ikke varierer så mye som i en elv, kan
dette tyde på en bedring av vannkvaliteten.

Et delnedbørfelt med en relativt liten andel jordbruksareal og lave beregnede fosfortap. En
betydelig reduksjon i fosfortap fra spredt avløp kan ha vært medvirkende til god
tilstandsklasse bunndyr og bedret tilstandsklasse påvekstalger. Det har vært en relativt lav
tiltaksgjennomføring innen jordbruk og noe økning i fosfortap fra jordbruksarealer i feltet
etter 2000. Det må her legges til at det i dette feltet ble gjennomført en rekke tiltak før 2000,
med over 80 % av jordbruksarealene i stubb gjennom vinteren.

+ Forbedring
42

Tilstandsklasse bunndyr uendret (god) ved utløp Mjær, men med noe forbedring
innen klassen (moderat ved målepunkt Tangenelva)

 Ingen endring

 Forverring

Meget
dårlig

Dårlig

Moderat

God

Meget
god
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4.2.3 Hobølelva øvre
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 91 km2
Andel jordbruksareal: 27 %
P-tap spredt avløp 2000: 634 kg P/år
2006: 322 kg P/år
P-tap jordbruksarealer 2000: 4085 kg P/år (166 g P/daa/år)
2006: 2468 kg P/år (100 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 49 % reduksjon i fosfortap i perioden 20002006, mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt.
Endret jordarbeiding: 40 % reduksjon i fosfortap i perioden
2000-2006, mot 31 % for hele Morsas nedbørfelt.
14 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot 19
% for hele Morsas nedbørfelt.

Redusert Ptap beregnet

10 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner,
mot 18 % for hele Morsas nedbørfelt.
312 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt.
66 g P/daa/år ved endret jordarbeiding, mot 35 g P/daa/år for hele Morsas nedbørfelt.

Biologiske
endringer

?

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

+
?

Tilstandsklasse bunndyr klassifisert som moderat i 2007. Det foreligger ikke data
for 2001. Noe usikkerhet knyttet til klassifisering grunnet annerledes
bunnsubstrat.
Tilstandsklasse påvekstalger forbedret fra 5 til 4.

Det foreligger ikke kjemiske data fra dette feltet, dog viser nedstrøms data fra
Kure at det har vært en reduksjon i fosfor transportert i hovedelva i løpet av de
siste 15 årene. Imidlertid er fosfornivået fortsatt høyt i Hobølelva ved Kure.

En middels til høy grad av tiltaksgjennomføring innen jordbruk og noe under middels innen
spredt avløp har sannsynligvis gitt en betydelig reduksjon i beregnet fosfortap.
Tilstandsklasse påvekstalger er forbedret, men tilstandsklasse for både bunndyr og
påvekstalger indikerer at vannkvaliteten i feltet bør forbedres ytterligere. Fosfortap fra
både spredt avløp og jordbruksarealer er fremdeles høye og bør reduseres ytterligere for å
oppnå ønsket vannkvalitet.

+ Forbedring

 Ingen endring

 Forverring
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4.2.4 Kråkstadelva
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 56 km2
Andel jordbruksareal: 41 %
P-tap spredt avløp 2000: 277 kg P/år
2006: 160 kg P/år
P-tap jordbruksarealer 2000: 3104 kg P/år (134 g P/daa/år)
2006: 1912 kg P/år (83 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 42 % reduksjon i fosfortap i perioden 2000-2006,
mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt.
Endret jordarbeiding: 38 % reduksjon i fosfortap i perioden
2000-2006, mot 31 % for hele Morsas nedbørfelt.
43 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot 19 %
for hele Morsas nedbørfelt.

117 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt.
52 g P/daa jordbruksareal/år ved endret jordarbeiding, mot 35 g P/daa jordbruksareal/år for
hele Morsas nedbørfelt.

+

Biologiske
endringer

Redusert Ptap beregnet

16 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner, mot
18 % for hele Morsas nedbørfelt.

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

(+)
—

Tilstandsklasse påvekstalger noe forbedret, fra klasse 5 i 2000 til klasse 4,5 i
2007.
Data for dette feltet foreligger for 2001, 2002 og 2007 og viser jevnt høye
konsentrasjoner av totalfosfor, i tilstandsklasse meget dårlig. Også
nitrogenkonsentrasjoner var svært høye i dette delnedbørfeltet i 2007.

En høy grad av tiltaksgjennomføring innen jordbruket (særlig for fangdammer), og en noe
under middels grad av tiltaksgjennomføring innen spredt avløp har gitt en betydelig beregnet
reduksjon i fosfortap. Det er i dette delnedbørfeltet en svært stor andel av jordbruksarealet
som drenerer til fangdammer. Tilstandsklasse bunndyr er forbedret fra moderat til god, og det
har vært noe forbedret tilstandsklasse påvekstalger, selv om denne fremdeles kan anses som
meget dårlig til dårlig. Vannkvaliteten i feltet er meget dårlig, med høye
næringsstoffkonsentrasjoner. Dette er et delnedbørfelt med en stor andel jordbruksareal og
høye fosfortap, og følgelig ytterligere stort tiltakspotensial innen jordbruk, samt spredt avløp.

+ Forbedring
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Tilstandsklasse bunndyr forbedret fra moderat til god.

 Ingen endring
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4.2.5 Hobølelva nedre
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 52 km2
Andel jordbruksareal: 21 %
P-tap spredt avløp 2000: 194 kg P/år
2006: 85 kg P/år
P-tap jordbruksarealer 2000: 1280 kg P/år (115 g P/daa/år)
2006: 923 kg P/år (83 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 56 % reduksjon i fosfortap i perioden 2000-2006,
mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt.
Endret jordarbeiding: 28 % reduksjon i fosfortap i perioden
2000-2006, mot 31 % for hele Morsas nedbørfelt.
12 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot 19 %
for hele Morsas nedbørfelt.

109 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt.
32 g P/daa jordbruksareal/år ved endret jordarbeiding, mot 35 g P/daa jordbruksareal/år for
hele Morsas nedbørfelt.

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

Biologiske
endringer

Redusert Ptap beregnet

22 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner, mot
18 % for hele Morsas nedbørfelt.

+

Tilstandsklasse bunndyr forbedret fra moderat til god.

—

Tilstandsklasse påvekstalger uendret (4 i begge år).

+

Data fra Kure viser en nedgang i fosfortransporten de siste 15 årene, men dette
gjenspeiler hele nedbørfeltet oppstrøms, og kan derfor ikke direkte relateres til
tiltak gjennomført i dette delnedbørfeltet alene. Vannkvaliteten er imidlertid
fremdeles meget dårlig.

Dette delnedbørfeltet, som strekker seg fra samløpet Kråkstadelva til Vansjø, har middels
grad av tiltaksgjennomføring innen jordbruk. Det har vært en middels tiltaksgjennomføring
innen spredt avløp i feltet. De høye fosforkonsentrasjonene, samt uendret tilstandsklasse
påvekstalger, indikerer at ytterligere tiltak bør iverksettes i feltet for å oppnå bedret
vannkvalitet.

+ Forbedring

 Ingen endring

 Forverring
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4.2.6 Mørkelva og Veidalselva
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 88 km2
Andel jordbruksareal: 11 %
P-tap spredt avløp 2000: 124 kg P/år
2006: 65 kg P/år
P-tap jordbruksarealer 2000: 781 kg P/år (80 g P/daa/år)
2006: 590 kg P/år (60 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 48 % reduksjon i fosfortap i perioden 20002006, mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt
Endret jordarbeiding: 24 % reduksjon i fosfortap i
perioden 2000-2006, mot 31 % for hele Morsas nedbørfelt
8 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot 19
% for hele Morsas nedbørfelt

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

Biologiske
endringer

Redusert Ptap beregnet

37 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner,
mot 18 % for hele Morsas nedbørfelt
59 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt
20 g P/daa jordbruksareal/år ved endret jordarbeiding, mot 35 g P/daa jordbruksareal/år for
hele Morsas nedbørfelt

M
—

V
—

M
—

V
+

Uendret tilstandsklasse påvekstalger ved begge målepunkt, tilstandsklasse 2 i
Mørkelva (M) og 5 i Veidalselva (V)
Da det er tatt relativt få vannprøver fra disse to elvene er vurderingen av en
bedring i vannkvaliteten noe subjektiv, men i Veidalselva (V) ser det ut til at de
høyeste konsentrasjonene ikke lenger kan påvises. Veidalselva har imidlertid
fremdeles høye fosforkonsentrasjoner. I Mørkelva er konsentrasjonene noe
lavere, men noen endring i konsentrasjoner over tid er vanskelig å påvise med
de data som foreligger.

Et delnedbørfelt med en relativt lav andel jordbruksareal, middels beregnet fosfortap og noe
under middels tiltaksgjennomføring innen både spredt avløp og jordbruk (høy for
vegetasjonssoner). God tilstandsklasse bunndyr ved begge målepunkt og tilstandsklasse god for
påvekstalger i Mørkelva bidrar positivt til totalvurderingen, mens tilstandsklasse meget dårlig
for påvekstalger i Veidalselva og de høye fosforkonsentrasjonene der trekker ned. Flere tiltak
bør iverksettes, særlig i nedbørfeltet til Veidalselva.

+ Forbedring
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Tilstandsklasse bunndyr forbedret fra moderat til god i Veidalselva. Uendret
tilstandsklasse (god) i Mørkelva

+
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4.2.7 Sæbyvannet, Svinna
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 106 km2
Andel jordbruksareal: 12 %
P-tap spredt avløp 2000: 249 kg P/år
2006: 60 kg P/år
P-tap jordbruksarealer 2000: 1281 kg P/år (104 g P/daa/år)
2006: 952 kg P/år (77 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 76 % reduksjon i fosfortap i perioden 20002006, mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt.
Endret jordarbeiding: 26 % reduksjon i fosfortap i perioden
2000-2006, mot 31 % for hele Morsas nedbørfelt.
9 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot 19 %
for hele Morsas nedbørfelt.

189 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt.
27 g P/daa jordbruksareal/år ved endret jordarbeiding, mot 35 g P/daa jordbruksareal/år for
hele Morsas nedbørfelt.

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

Biologiske
endringer

Redusert Ptap beregnet

26 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner,
mot 18 % for hele Morsas nedbørfelt.

+

Tilstandsklasse bunndyr forbedret fra dårlig til moderat i Svinna.

+

Tilstandsklasse påvekstalger forbedret fra 4 til 3.

+

Høye fosforkonsentrasjoner ved høye vannføringer ser ut til å ha avtatt noe
utover 2000-tallet. Dette gjenspeiler igjen at totaltransport av næringsstoffer ut
av Svinna og inn i Storefjorden kan ha blitt redusert i denne perioden. Målte
fosforkonsentrasjoner indikerer imidlertid at vannkvaliteten fremdeles er dårlig.

Et delnedbørfelt med høye beregnede fosfortap, middels grad av tiltaksgjennomføring innen
jordbruk (høy for vegetasjonssoner) og svært høy grad av tiltaksgjennomføring innen spredt
avløp. Forbedret tilstandsklasse bunndyr og tilstandsklasse påvekstalger, samt mulig forbedret
vannkvalitet i vassdraget, kan tyde på god effekt av de tiltak som er gjennomført. Både
vannkvalitet og tilstandsklasse bunndyr/påvekstalger indikerer allikevel at fosfortapene i feltet
bør reduseres ytterligere.

+ Forbedring

 Ingen endring

 Forverring
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4.2.8 Bekkefelt til Storefjorden
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 82 km2
Andel jordbruksareal: 9 %
P-tap spredt avløp 2000: 82 kg P/år
2006: 13 kg P/år
P-tap jordbruksarealer1 2000: 460 kg P/år (65 g P/daa/år)
2006: 427 kg P/år (60 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 84 % reduksjon i fosfortap i perioden 20002006, mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt.
Endret jordarbeiding: 7 % reduksjon i fosfortap i perioden
2000-2006, mot 31 % for hele Morsas nedbørfelt.
25 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot
19 % for hele Morsas nedbørfelt.

69 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt
5 g P/daa jordbruksareal/år ved endret jordarbeiding, mot 35 g P/daa jordbruksareal/år for
hele Morsas nedbørfelt.

Biologiske
endringer

Redusert Ptap beregnet

6 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner,
mot 18 % for hele Morsas nedbørfelt.

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

+
?

Tilstandsklasse påvekstalger i tilførselsbekker forbedret fra 5 til 4 ved ett
målepunkt. Uendret tilstandsklasse ved to målepunkt, hhv. klasse 4 og 5.

Det foreligger få vannkvalitetsdata for tilførselsbekkene til Storefjorden.
Tilstanden i Storefjorden kan ikke tilskrives dette bekkefeltet alene, da den er et
resultat av tilførsler fra hele nedbørfeltet.

I dette delnedbørfeltet er det kun gjort undersøkelser av påvekstalger i bekkefeltene.
Delnedbørfeltet har lave beregnede fosfortap fra både jordbruk og spredt avløp, samtidig som
det er høy grad av tiltaksgjennomføring innen spredt avløp og middels/lav grad av
tiltaksgjennomføring innen jordbruk.

+ Forbedring

 Ingen endring

 Forverring

Meget
dårlig

Dårlig

Moderat

God

Meget
god

1

De beregnede fosfortapene fra jordbruksarealer er basert på metodikk fra tiltaksanalyse gjennomført i 2001. På
grunnlag av nye målinger og forbedret metodikk ser det imidlertid ut til at de reelle tapstallene kan være høyere enn
det som oppgis her.
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4.2.9 Bekkefelt til Vanemfjorden
Nøkkeltall:
Nedbørfeltareal: 75 km2
Andel jordbruksareal: 14 %
P-tap spredt avløp 2000: 150 kg P/år
2006: 18 kg P/år
P-tap jordbruksarealer2 2000: 650 kg P/år (62 g P/daa/år)
2006: 623 kg P/år (60 g P/daa/år)
Tiltak gjennomført:
Spredt avløp: 88 % reduksjon i fosfortap i perioden 20002006, mot 58 % for hele Morsas nedbørfelt.
Endret jordarbeiding: 4 % reduksjon i fosfortap i perioden
2000-2006, mot 31 % for hele Morsas nedbørfelt.
8 % av alt jordbruksareal drenerer til fangdammer, mot 19
% for hele Morsas nedbørfelt.

132 kg P/år fra spredt avløp, av totalt 1329 kg P/år for hele Morsas nedbørfelt
3 g P/daa jordbruksareal/år ved endret jordarbeiding, mot 35 g P/daa jordbruksareal/år for
hele Morsas nedbørfelt.

Biologiske
endringer

Redusert Ptap beregnet

24 % av alt jordbruksareal drenerer til vegetasjonssoner,
mot 18 % for hele Morsas nedbørfelt.

Samlet vurdering

Endringer i
vannkvalitet

—
?

Tilstandsklasse påvekstalger i tilførselsbekker varierer mellom 4-5 (flest 5)
avhengig av målepunkt. Stort sett uendret tilstand i forhold til målinger i 2000.

Bekkefeltene har kun få målinger før 2004 - 2007. Det kan se ut til at det er en
viss nedgang i fosfortransport her, men denne er usikker. Det er stor variasjon i
konsentrasjoner mellom bekkene, men enkelte er i tilstandsklasse meget dårlig.

Delnedbørfeltet til Vanemfjorden har relativt lave beregnede fosfortap fra både jordbruk og
spredt avløp. Svært høy grad av tiltaksgjennomføring innen spredt avløp og middels/lav grad av
tiltaksgjennomføring innen jordbruket har gitt endel reduksjon i fosfortap.

+ Forbedring

 Ingen endring

 Forverring

Meget
dårlig

Dårlig

Moderat

God

Meget
god

2

De beregnede fosfortapene fra jordbruksarealer er basert på metodikk fra tiltaksanalyse gjennomført i 2001. På
grunnlag av nye målinger og forbedret metodikk ser det imidlertid ut til at de reelle tapstallene kan være høyere enn
det som oppgis her.
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5. Konklusjon
Det er gjennomført mange tiltak for å redusere fosfortilførselen fra spredt- og kommunalt avløp, samt
fra jordbruket i nedbørfeltet til Morsa i perioden 2000-2006. Beregnede fosfortilførsler fra spredt avløp
redusert med 57 %, beregnede fosfortilførsler fra kommunale renseanlegg er halvert, mens beregnede
fosfortilførsler fra jordbruket er redusert med 43 %.
På tross av en middels til høy grad av tiltaksgjennomføring, både innen jordbruk og spredt avløp, er
vannkvaliteten fremdeles å anse som dårlig til meget dårlig i flere delnedbørfelt. Vannkvaliteten er
klassifisert som meget dårlig i Hobølelva, Kråkstadelva og Veidalselva, dårlig i Mørkelva,
Sæyvannet/Svinna, Storefjorden og Vanemfjorden, og moderat i Mjær. Det har vært noe forbedring i
vannkvaliteten i flere delnedbørfelt, men fosfortapene fra både jordbruk og spredt avløp er i enkelte
felt fremdeles svært høye, og flere tiltak bør iverksettes for å oppnå bedret vannkvalitet.
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7. Vedlegg
Oversikt over vedlegg
Nr Emne
1 Avløpsmodellen WebGIS avløp
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Vedlegg 1. Avløpsmodellen ”WebGIS avløp”
Avløpsmodellen ”WebGIS avløp”
WebGIS avløp er et system for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i
spredt bebygde strøk. Modellen er utviklet av Bioforsk i samarbeid med blant annet SFT, og er tidligere
benyttet i en rekke kommuner og vassdragsprosjekter.
WebGIS avløp beregner utslipp av fosfor, nitrogen og organisk stoff (TOC) fra mindre renseanlegg til
resipient på grunnlag av data om anleggstype, belastning, alder og lokalisering av anlegget. Modellen
omfatter også de naturbaserte renseløsningene fra NAT-programmet (FoU-program 1994-1998).
Modellen beregner utslipp til valgte resipienter og påvirkningen på miljøet (miljøindeks). Modellering
av ulike scenarier (sanering, nye anlegg etc.) gjør det mulig å sammenligne effektene av alternative
tiltak. Systemet kan derfor benyttes både ved prioritering av tiltak, planlegging av nye anlegg,
fastsetting av miljømål, drift av anlegg (for eksempel slamtømming og kontroll av anlegg) og som et
sentralt hjelpemiddel i kommunens administrative oppgaver som for eksempel utslippssøknader.

Figur 13. Kartutsnitt fra WebGIS avløp med ulike typer renseanlegg

Dataregistrering og GIS-database
Ved kartleggingen benytter man et eget registreringsskjema som er tilpasset GIS-databasen. Det finnes
også egne moduler for evt å registrere data om oljetanker og separat vannforsyning.
I arbeidet med modellen har det hele tiden vært fokusert på brukervennlighet og nytteverdi. WebGIS
avløp gir følgende funksjonalitet for kommunal administrasjon og miljøforvaltning:







renseanlegg plasseres og vises direkte i kartvindu
data om eiendom og nedbørfelt hentes via kartet fra digitalt eiendomsregister (DEK)
rask søking mot navn og eiendom
data om anlegg, belastning og resipient lagres i en omfattende egenskapsdatabase
driftsregister for slamtømming/tømmeruter, kontroll og hendelser (fritekst)
beregning av renseeffekt i anlegg og i terreng, utslippsmengde mm.

Blankenberg, A-G B. et al. Bioforsk Rapport 86, 2008

53







beregning av samlet avrenning til resipient
lett tilgjengelige rapporter, statistikk, tabeller og diagrammer
administrasjon av saksbehandlingen ifm utslippsøknad
kobling til digitalt bildearkiv
utskrift av kart i valgfri målestokk

Modellen WebGIS avløp omfatter 14 ulike typer renseløsninger. En oversikt over anleggstypene er vist i
Tabell 2. Tabellen viser typenavn og symboler brukt i WebGIS-applikasjonen. I tilknytning til
avløpsanlegget registreres en rekke administrative og tekniske data.
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