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Hobølelva øverst, foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk. Vågvannet nederst, foto:
Sigrid Haande/NIVA
f Figuren viser økologisk tilstandsklasse for klorofyll-a (gir et mål
på algevekst), total fosfor og total nitrogen i innsjøer i Morsa, her vist
med kakediagram. Klassifiseringssystemet iht. Vannforskriften har fem
tilstandsklasser: Svært god (blå), god (grønn), moderat (gul), dårlig (oransje) og svært dårlig (rød; ikke representert blant innsjøene).

Tilstanden i Vansjø-Hobølvassdraget 2010
En viktig del av arbeidet til Vannområdeutvalget
Morsa er å overvåke innsjøer og elver i Vansjø-Hobølvassdraget. Her får du resultatene av denne overvåkningen i kortversjon.
Forbedringen av vannkvaliteten i vestre Vansjø fortsatte i
2010. Både fosfornivået og mengden alger er redusert, og
de siste ni årene har fosforinnholdet i vestre Vansjø vist en
nedadgående trend. Fosfortallene har ikke vært lavere siden
1989. Denne forbedringen kan knyttes til at fosfortilførslene
fra bekkene rundt det vestre bassenget også er redusert de
siste årene. Tiltakene som er igangsatt ser derfor ut til å gi
en positiv utvikling i innsjøen.
I østre del av innsjøen er det Hobølelva som har de
største tilførslene av fosfor, og denne elva reagerer relativt
kraftig på variasjoner i værforholdene: Økt vannføring i elva
gir økt erosjon blant annet i elvebredden, noe som fører til

at fosforrike partikler transporteres ned til Storefjorden. I
2010 ble dette forverret av flere anleggsarbeider i og langs
vassdraget. Vi ser derfor at tilførslene av fosfor i denne delen
av vassdraget ikke gikk ned.
Vannkvaliteten i innsjøene i nedbørfeltet varierer, med
god tilstand i Sætertjernet og Vågvannet, moderat tilstand
i Bindingsvannet, Langen, Mjær, Storefjorden og Vanemfjorden, og dårlig tilstand i Sæbyvannet og Grepperødfjorden.
Overvåkingen av vassdraget utføres av Bioforsk
(elver, bekker) og NIVA (innsjøer) i oppdrag for
Vannområdeutvalget Morsa. Undersøkelsene er
finansiert av Klima og forurensingsdirektoratet (Klif).
Resultatene er i sin helhet rapportert i Skarbøvik, E.,
Bechmann, M., Rohrlack, T. & Haande, S. 2011. Bioforsk Rapport Vol. 6. Nr. 31.
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ELVER OG BEKKER
Konsentrasjon av næringsstoffer
Stasjon

Tangenelva

SS

Tot-P

Tot-N

PO4-P

E-koli
90%

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Ant/100ml

3

15

482

3

33

Hobølelva ved Mjær

5

19

805

5

90

Kråkstadelva

58

123

4070

22

4300

Hobølelva v/Kure

56

93

1967

16

3000

Veidalselva

34

74

1232

13

1400

Mørkelva

21

40

755

6

1100

Svinna oppstrøms

24

61

1431

13

2400

Svinna v/ Klypen

8

39

914

10

400

Boslangen

4

24

577

6

60

Sundet

6

25

1986

9

1

Mosseelva

5

25

923

6

110

Til sammen er det 20 elve- og bekkestasjoner som overvåkes i Vansjø-Hobølvassdraget (se tabell til venstre). På de
fleste stasjonene tas det prøver hver 14. dag og ekstraprøver
under flomepisoder. I Hobølelva ved Kure tas det prøver
hver uke og ekstraprøver ved flom.
Når vannkvaliteten i elver og bekker vurderes brukes ofte
gjennomsnittlige konsentrasjoner av for eksempel totalfosfor.
Vi gjør dette med varsomhet da konsentrasjoner kan variere
kraftig over tid, ofte knyttet til variasjoner i vannføring.
De høyeste konsentrasjonene av totalfosfor (Tot-P) ble
funnet i bekkene Støa og Vaskeberget. I elvene er det særlig
Kråkstadelva, Hobølelva ved Kure og Veidalselva som har de
høyeste konsentrasjonene av totalfosfor og partikler (SS).
Total nitrogen (Tot-N) og ortofosfat (PO4-P) følger omtrent
samme mønster.
Tarmbakterier (e-koli) var det flest av i bekkene Årvold,
Sperrebotn og Ørejordet. I stasjonene rundt Storefjorden er
det i Kråkstadelva, Hobølelva ved Kure og Svinna vi finner de
høyeste verdiene av tarmbakterier.
Bekkene Boslangen og Dalen representerer upåvirkede
nedbørfelt og har derfor relativt lave verdier av alle målte
stoffer.

Bekker til vestre
Vansjø:
Guthus

21

75

1300

21

1300

Sperrebotn

25

95

1030

22

8500

Augerød

34

80

1100

16

500

Ørejordet

7

33

2000

9

4200

Årvold

13

38

2300

8

9000

Støa

16

157

2500

71

900

Vaskeberget

18

112

5200

22

400

Huggenes

16

83

5800

26

300

Dalen

2

13

580

3

28

Tabellen til venstre viser snittkonsentrasjoner i elver og bekker i overvåkningsperioden.

Tilførsler til Vansjø
Som kartet til høyre illustrerer ble det totalt tilført 21 tonn fosfor
til Storefjorden fra de fire største elvene. Hobølelva tilførte ca
16,4 tonn hvorav 4,6 tonn kom fra Kråkstadelva, 1,6 tonn fra Mjær
og 10,2 tonn fra nedbørfeltet til Hobølelva mellom Mjær og Kure.
Til vestre Vansjø ble det tilført 2,5 tonn fra det lokale bekkefeltet,
og 7,9 tonn fra Storefjorden. Mosseelva førte 8,4 tonn fosfor til
Mossesundet.

Hobølelva ved Kure. Foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk
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INNSJØENE
Økologisk tilstand i innsjøene
Klorofyll-a

I tillegg til Vansjø er det seks innsjøer som inngår i overvåkningsprogrammet til Morsa. Kartoversikten på side 1 viser
innsjøene og målestasjonene. Alle vannforekomstene har
blitt klassifisert iht. Vannforskriften og for hver målestasjon
er tilstanden for klorofyll-a (mål for algevekst), total fosfor
og total nitrogen vist i et kakediagram (se side 1). Figuren til
høyre viser økologisk tilstand for klorofyll-a sommeren 2010.
En totalvurdering av resultatene fra innsjøene gir følgende økologiske tilstand:
• Sætertjernet: God økologisk tilstand
• Bindingsvannet: Moderat økologisk tilstand
• Langen: Moderat økologisk tilstand
• Våg: God økologisk tilstand
• Mjær: Moderat økologisk tilstand
• Sæbyvannet: Dårlig økologisk tilstand
• Grepperødfjorden: Dårlig økologisk tilstand
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Økologisk tilstand basert på klorofyll-a (µg/L) i innsjøer oppstrøms Vansjø og
innsjøbassenger i Vansjø i 2010 (Sætertjernet har data fra 2009). Den svarte
linjen viser grensen mellom god og moderat økologisk tilstand (miljømålet).
Innsjøene har ulik vanntype og derfor ulike miljømål.

med en topp rundt 2000. Innsjøen har dårlig tilstand for alle
disse tre parametrene til tross for at det har vært utført en
rekke tiltak i nedbørfeltet, og det har derfor vært nødvendig
å intensivere overvåkningen av tilførslene.

I Sæbyvannet er det dårlig økologisk tilstand basert på
klorofyll-a, total fosfor og total nitrogen. Innholdet av total
fosfor og klorofyll viser en svakt økende tendens siden 1982

Utvikling og tilstand i Storefjorden

Figuren viser innholdet av totalfosfor i Storefjorden siden 1976 i perioden juni
- september, sort kurve. Siden 2005 har innsjøen blitt overvåket fra apriloktober, brun kurve. Linjene viser grensene mellom tilstandsklassene: Blå er
svært god tilstand, grønn er god, gul moderat og oransje er dårlig. Gul linje angir
miljømålet.

Ras i Hobølelva. Det er gått flere ras her, blant annet høsten 2007 og vinteren
2008. Sårene etter disse rasene avgir fortsatt mye materiale og påvirker tilstanden til elv og innsjø. Foto: Morsa

Figuren øverst til høyre viser at Storefjorden oppnådde god
økologisk tilstand for klorofyll-a (algevekst) sommeren 2010.
Den økologiske tilstanden for totalfosfor var imidlertid moderat.
I henhold til Vanndirektivets regler for klassifisering har Storefjorden derfor moderat økologisk tilstand.
Figuren ovenfor viser utviklingen av totalfosfor i Storefjorden
1976-2010. Utviklingen er blant annet styrt av mengden erosjonspartikler fra nedbørfeltet. Dermed har nedbør og vannføring
i Hobølelva stor betydning. Det har vært relativt høye konsentrasjoner i Storefjorden de siste fire årene. En uvanlig stor

sommerflom i 2007 ga store tilførsler av totalfosfor til innsjøen.
Det har også gått en rekke ras i nedbørfeltet til Hobølelva de
siste årene, blant annet høsten 2007 og vinteren 2008 – og
sårene etter disse rasene fortsetter å avgi mye materiale til elv
og innsjø. I 2010 foregikk det dessuten mye anleggsarbeid i
Storefjordens nedbørfelt.
Summen av alle disse hendelsene har ført til at mengden
erosjonspartikler har økt, noe som igjen har hatt innvirkning på
mengden totalfosfor i Storefjorden.
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VESTRE VANSJØ
Utvikling og tilstand i vestre Vansjø
Vestre Vansjø overvåkes i Vanemfjorden og vannkvaliteten her har blitt bedre de siste årene. Innsjøen hadde sommeren 2010 moderat økologisk tilstand for klorofyll-a (algevekst), fosfor og nitrogen (se kart side 1). Det er gjennomført en
rekke tiltak i denne delen av nedbørfeltet og mye tyder på at disse har hatt en god effekt for innsjøen.

Figurene viser utvikling av totalfosfor og klorofyll (mål for algemengde) i Vanemfjorden. Målingene er tatt i perioden juni til september hvert år (sort kurve). Siden
2005 har det blitt tatt prøver fra april-oktober, brun kurve. De fargdede linjene viser grensen mellom tilstandsklassene hvor blå er svært god tilstand, grønn er god, gul
moderat og oransje er dårlig tilstand. Gul linje angir miljømålet.

Flommen i 2000 førte til en kraftig forverring av
vannkvaliteten. De siste ni årene har imidlertid fosforinnholdet i innsjøen vist en nedadgående trend.
Resultatene fra overvåking av bekker til vestre Vansjø tyder på at tilførsler av fosfor til innsjøen fra det lokale bekkefeltet har blitt redusert. I 2010 ble det målt konsentrasjoner
i Vanemfjorden på samme nivå som målinger fra 1989. Mye
tilsier at tilbakegangen i fosforkonsentrasjon etter 2001 dels
skyldes selvrensing etter flommen, og dels tiltak i områdene
rundt vestre Vansjø.
Utviklingen i vestre Vansjø har vist oss at flomhendelser
kan føre til meget næringsrike forhold med oppblomstring

av giftige alger i innsjøen. Flommer som dette kan motvirke
effekten av kostbare tiltak i flere år etter flomhendelsen.
Algeverdiene i vestre Vansjø viser også en nedadgående
trend, og vi må tilbake til 1993 for å finne like lave verdier
som sommeren 2010. Dette er positivt, men det er allikevel
et stykke igjen til målet er nådd. Det er fortsatt for mye fosfor
i vannet og det kan derfor forekomme algeoppblomstringer
også i fremtiden. Den positive trenden i vannkvaliteten med
lavere fosforverdier gjør at sannsynligheten for algeoppblomstring er mindre nå enn før flommen i 2000.
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