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 Forord 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for ”Vannområdeutvalget Morsa”. I 2008 ble det 

gjennomført en ny tiltaksanalyse for Morsa der status for tiltaksgjennomføring for landbruk, 
spredt avløp og kommunalt avløp til og med 2006  ble rapportert. Resultatene er gitt i  
Bioforsk rapport nr 86, 2008 (Buseth Blankenberg et al. 2008 ) og  Bioforsk rapport 91, 2008 

(Skarbøvik et al. 2008). Denne rapporten er en oppfølging av dette arbeidet. 

I denne rapporten er det gjort nye beregninger av tilførsler fra jordbruksområder (ny modell 
Agricat, men basert på de samme driftsdata), beregninger av ytterligere tiltaksgjennomføring 
(flere ulike scenarier) i jordbruket samt vurdert forskjeller mellom teoretisk beregnete 
tilførsler og de faktiske overvåkingsresultatene de siste år. Det er også gjort en spesiell 
vurdering av enkelte jordbrukstiltak. 

Håkon Borch har gjort de nye beregninger av tilførsler med modellen Agricat og beregnet  
effekter ved ulike scenarier for ytterligere tiltaksgjennomføring.  

Marianne Bechmann har gjort sammenligninger mellom utviklingen i Skuterudfeltet og 
Kråkstadelvas nedbørfelt. Hun har også vurdert effektene av redusert fosforgjødsling på 
fosforinnhold i jord og risiko for avrenning for de ulike delnedbørfelt.  

Anne Falk Øgaard har bistått ved vurderingene av sammenheng mellom jordtap og fosfortap 
for de ulike jordtyper i Morsa og effekter av redusert fosforgjødsling. 

Eva Skarbøvik har vurdert effekt av ulike beregningsmetoder for overvåkingsresultatene på  
transport av fosfor, diskutert forskjeller mellom teoretiske tilførsels beregninger og 
overvåkingsresultater, fosforbudsjett for vassdraget samt  vurdert andre kilder til partikkel og 
fosfortransport i vassdraget. 

Lillian Øygarden har administrert oppdraget, hatt kontakt til oppdragsgiver og redigert 
rapporten. 

Resultatene fra oppdraget er diskutert på flere møter med oppdragsgiver.  

Oppdraget er er gjort i nært  og godt samarbeid med daglig leder for Vannområdeutvalget 
Morsa Helga Gunnarsdottir.      

 

 

Ås 02.11. 2010 
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1. Utvidet sammendrag 

I 2008 ble det på oppdrag for ”Vannområdeutvalget  Morsa” gjennomført en tiltaksanalyse for 
Morsa der status for tiltaksgjennomføring for landbruk, spredt avløp og kommunalt avløp til 
og med 2006 ble rapportert. Resultatene er gitt i Buseth Blankenberg et al.(2008 ) og  
Skarbøvik et al.( 2008).  

I denne rapporten er det gjort nye beregninger av tilførsler fra jordbruksområder (ved bruk av  
modellen Agricat, men med de samme driftsdata), beregninger av ytterligere 
tiltaksgjennomføring (flere ulike scenarier) i jordbruket samt vurdert forskjeller mellom 
teoretisk beregnete tilførsler og de faktiske overvåkingsresultatene de siste år. Det er også 
gjort en spesiell vurdering av enkelte jordbrukstiltak.     

Bakgrunnsavrenning  

Ny metodikk er benyttet for beregning av bakgrunnsavrenning brukt på hele nedbørfeltet og 
for bidrag fra jordbruksarealene. Nedbørfeltgrensene  er justert og nytt arealgrunnlag er 
benyttet. Med den nye metodikken blir bakgrunnsavrenningen for hele nedbørfeltet fordoblet 
og bidraget fra jordbruksarealer økt ca 3 ganger sammenlignet med beregninger i 2001. For 
hele nedbørfeltet gir dette en samlet bakgrunnsavrenning inkludert atmosfærisk deposisjon 
på mellom 9,5 og 12,4 tonn pr. år eller 14-18 g/daa. Bakgrunnsavrenning fra 
jordbruksarealene er beregnet til 3,05 tonn (1,1 tonn ved tidligere analyser) som kan virke 
noe høyt ved sammenligning med målte verdier i overvåkingsprogrammet JOVA. Det mangler 
dokumentasjon av bakgrunnsavrenning fra denne type arealer lokalisert på marine 
leirsedimenter. Dersom en endring i klima gir mer nedbør og avrenning vil også 
bakgrunnsavrenningen øke. Det er behov for å gjøre et grundigere forskningsarbeid på 
bakgrunnsavrenning fra ulike typer jordbruks- og utmarksarealer særlig når en tar i 
betraktning hvor stor betydning disse verdiene har for vurdering av jordbrukets bidrag og  
prioritering  av tiltak i arbeidet med vannforskirften. 

 

Beregning av scenarier for fosforreduksjon ved ytterligere tiltaksgjenomføring 

Effekter av ytterligere tiltaksgjennomføring for jordbruket er beregnet ved bruk av modellen 
Agricat og utvalgte scenarier for tiltaksgjennomføring. Det er tatt utgangspunkt i den 
arealbruk (vekster, jordarbeiding og tiltakgjennomføring ) som var i 2006. I tillegg er Agricat-
modellen brukt til nye beregninger også med driftsdata for år 2000 for å kunne sammenligne 
effekt av gjennomførte tiltak siden Morsa-samarbeidet startet,ved bruk av den nye modellen. 

For 12 ulike scenarier  er det beregnet reduksjon av jordpartikler (erosjon) og 
fosfor.Tiltakene omfatter  endret jordarbeiding og kombinasjoner med ingen endring i 

fosforgjødsling eller redusert fosforgjødsling. Dette er gjort for de enkelte delnedbørfelt. 
Totaleffekten er både avhengig av hvilket tiltak som gjennomføres og hvor mye av arealet 
tiltaket gjennomføres på. Resultatene er sammenlignet med tiltaksanalysen i 2000 og 

gjennomføring for 2006. 

Tiltaket hvor det beregnes  effekt av å ikke tillate lett høstharving  gir liten effekt – bare ≈ 3% 
reduksjon i fosfortap. Dette skyldes at det ikke er store arealer med bare lett høstharving fra 
2006. Scenarier  hvor bonden gis en valgfri drift  på 20 % eller 40 %  av arealet er beregnet å 
gi en begrenset effekt med henholdsvis ytterligere ≈ 10 % og ≈ 11 % reduksjon i fosfortap. (Det 
var 31 % av arealet som tilgjengelig  for fristilling og er beregnet effekt av.Det var ikke nok 
areal til å beregne for 40 % da over 60% av arealene lå i stubb og eng . Scenariene med 
fristilling vil ikke gi tilstrekkelige fosforreduksjoner til å oppfylle miljømålet for vassdraget.  

Størst effekt er beregnet for alternativene med alt kornareal i stubb  eller alt kornareal i 
stubb, samt gras på svært erosjonsutsatt areal. Disse alternativene  er basert på en kraftig 
begrensning av høstkornareal med jordarbeiding, og utstrakt bruk av stubb og økning av 
grasarealer. Med disse alternativene kan en oppnå  mellom 36-38 % reduksjon av fosfor 
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sammenlignet med 2006. Dersom en i tillegg også reduserer fosforgjødslinga ned til P- AL nivå 
7 kan en få en samlet effekt mellom 38 % og 42 % reduksjon av fosfor sammenlignet med 
2006.   

Effekt av redusert fosforgjødsling på fosforinnhold i jord  (P- AL tall ) og risikoen for 
avrenningstap er vurdert spesielt for hvert delnedbørfelt. 25 % av arealene i Morsas 
nedbørfelt har P-AL tall på 8-10. En kan forvente en reduksjon på om lag 20 % i P tap på disse 
arealene ved å redusere P-AL-tallet til 7. 25 % av arealene i Morsas nedbørfelt har P-AL tall på 
over 10. En kan avhengig av utgangspunktet  (P-Al nivå ) forvente en reduksjon på mer enn 20 
% i P tap på disse arealene  ved å redusere P-AL-tallet til 7. Effekten av redusert 
fosforgjødsling er er størst i delnedbørfeltene til Kråkstadelva og lokalt bekkefelt til 
Storefjorden. 

Den strengeste tiltaksgjennomføring er sannsynligvis nødvendig for å komme ned på ønsket 
miljømål for vassdraget. Dette vil innebære endringer for høstkorndyrkingen dersom 

alternativet med alt kornareal i stubb om høsten velges uten scenariene som gir bonden en 
viss valgfrihet. 

I tillegg til de tiltak som her er effektberegnet for fosfortransport til Storefjorden 

(jordarbeiding og redusert gjødsling) er det flere andre tiltak i jordbrukslandskapet som kan 
redusere fosforbidragene. Jordbruket har dermed et større tiltakspotensiale. Slike tiltak er:  
Fangdammer og vegetasjonssoner kan sedimentere ut partikler og  holde tilbake fosfor. I 2008 

ble det totalt registrert 45 fangdammer og 370 vegetasjonssoner. 18 % av jordbruksarealene 
drenerte  gjennom vegetasjonssoner, mens 19 % av jordbruksarealer drenerte gjennom 
fangdammer. Etter dette er det gjennomført systematisk kartlegging, planlegging og bygging 

av nye fangdammer i Vestre Vansjøs nedbørfelt. Også for Storefjorden er det potensialet for å 
anlegge flere fangdammer. 

Erosjon rundt hydrotekniske anlegg kan  bidra til økt partikkel- og fosfortransport. Det er ikke 

foretatt feltbefaring for kartlegging av omfang til denne rapport, men innhentet erfaringer 
fra bl.a Leira som viser slike erosjonsproblemer.Ved økt forekomst av ekstremvær forventes 
det  å kunne bli mer skader på slike anlegg og behov for utbedring. 

Fosfor transporteres også gjennom grøftesystemer. Det er også mulig å rense slik avrenning og 
det er under utprøving løsninger som for eksempel bruk av filtermaterialer rundt grøfterør, 
ved utløp av fangdammer og rensing gjennom vegetasjonssoner. 

Erosjon i bekkeskråninger kan bidra til partikkel- og fosfortransport uavhengig av om bonden 
har gjort tiltak på jordbruksarealene. Ved endrete nedbør- og avrenningsforhold kan 
betydningen av bekkeløpserosjon øke og likeså behovet for tiltak. Dette kan kreve sikring av 

bekkeskråninger, økt betydning av vegetasjonssoner og erosjonssikring av grøfteutløp.    

Nytt sektorvis teoretisk tilførselsbudsjett for Storefjorden 

Det er utarbeidet nye sektorvis fosforbudsjett over bidraget fra de ulike kildene i 

nedbørfeltet. Dette er gjort ved bruk av ny modell, Agricat for 2000, tiltaksgjennomføring for 
2006 og  2008 og for scenariet  med mest mulig tiltaksgjennomføring angitt som år 2015. 
Beregningene med ny modell gir høyere utgangverdier for jordbruksarealene. 

Bakgrunnsavrenning fra jordbruksareler med bidrag fra bekkeløpserosjon er økt fra 1,1 til 
3,05 tonn ved nye beregninger. 

Ny beregning av jordbrukets bidrag, inkludert bakgrunnsavrenning jordbruk/bekkeløp er 

beregnet til 18,9 tonn  for 2000. Ved gjennomføring av tiltak i 2006 hadde jordbruket 
redusert fosfortilførselen med 42,5 % ved jordarbeidingstiltak. Når effekt av fangdammer og 
vegetasjonssoner blir inkludert er reduksjonene på 51,5 %. Ved maksimal (og streng) 

gjennomføringsgrad kan jordbruket ytterligere redusere fosfortilførsel til 67,2 % (inkludert 
bakgrunnsavrenning) sammenlignet med 2000. Resultatene understreker at jordbruket 
fremdeles kan gjennomføre ytterligere tiltak, men at bakgrunnsavrenningens betydning 

trenger bedre dokumentasjon. Dersom en bare ser på jordbrukets bidrag fratrukket 
bakgrunnsavrenning viser de teoretiske beregninger  at jordbruket kan redusere sine bidrag 
med inntil 80 % av beregnet nivå fra 2000. Dette forutsetter meget streng 
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tiltaksgjennomføring. I denne rapporten er det ikke vurdert virkemidler for å få til en slik 

tiltaksgjennomføring eller kostnader med det.    

Beregningene for Morsa er også sammenlignet med målt avrenning og fosfortap i 
Skuterudbekken, Ås. Ved tidligere beregninger er antatt at Skuterudbekken er representativ 

for Kråkstadelvas nedbørfelt.  Det er målt 30 % større avrenning fra Skuterudfeltet i perioden 
2001-2008 sammenlignet med perioden 1993-2000.  Det har vært mer nedbør i perioden 2001-
2008 enn normalt. En samlet vurdering tyder på at en ved samme jordarbeiding 

(tiltaksgjennomføring) må forvente høyere fosfortap de siste årene sammenlignet med det 
som var utgangspunkt for tiltaksanalysen i 2000. Det ser også ut til at fosfortapene fra 
Kråkstadelvas nedbørfelt kan forventes å være litt høyere enn fra Skuterudbekkens nedbørfelt 

på grunn av høyere naturgitt erosjonsrisiko, mer jordarbeiding og høyere fosfortall i jorda. 
Dersom en forventer at det blir mer nedbør vil det antakelig også fosfortapene øke og 
behovet for tiltak fremover øke. 

 

Sammenligning av teoretiske tilførsler med overvåkingsdata 

Det er gjort en analyse av hvorfor den første tiltaksanalysen beregnet en fosfortransport på 
bare 12 tonn i Hobølelva (data fra perioden 1997-99)  mens den i det beregnede 
fosforbudsjett for Hobølelva (måleperioden 2005-2007) er på ca. 16,7 tonn.  En viktig årsak til 
dette kan være beregningsmetoden som er benyttet for å finne tilførslene av fosfor og det er 
derfor gjort en sammenligning av ulike beregningsmetoder. Analysen viser at for de to 
treårsperioder med omtrent samme snittvannføring for alle tre år sammenlagt, gir to av tre 
beregningsmetoder lik fosfortransport, mens den tredje gir en høyere transport i den første 
perioden. Den tredje metodikken som er benyttet er lineær interpolasjon. Denne metoden gir 
et resultat som er ca. 3 tonn høyere for perioden 1997-99 enn for den siste perioden og viser 
at det ikke er slik at fosfortransporten har økt siden den første perioden. 

Overvåkingsdata har vist at særlig Hobølelvas (og Kråkstadelvas) transport av sediment og 
fosfor er følsomt overfor endringer i vannføring. De to 3-årsperiodene (1997-1999 og 2005- 
2007) som ligger til grunn for de to fosforbudsjettene har omlag lik middelvannføring, men en 
nærmere studie av  vannføringsforholdene i de to periodene og i de foregående årene i  
Hobølelva, målt ved Høgfoss viser; 

- Før perioden 1997-1999 var det et tiår med relativt lave vannføringer, hvor det i 
gjennomsnitt bare var 8 dager per år med en vannføring over 20 m3/s, og hvor 3 år ikke 
oppnådde denne døgnvannføringen i det hele tatt.  

- Før perioden 2005-2007 må man 10 år tilbake i tid for å finne et år hvor det ikke oppstod 
en døgnvannføring over 20 m3/s.  

Selv om det ikke er store forskjeller mellom vannføringstoppene i de to periodene det er 
beregnet fosforbudsjetter for, er det derimot store forskjeller i mengden vann som har gått i 
de foregående årene. Dette kan ha betydning for fosfortransporten;  

- I år med mye nedbør og høye vannføringer vil mye partikulært (og potensielt fosforrikt) 
materiale erodere både på åkrene og langs med elva; dette materialet vil kunne avsettes 
midlertidig langs med vassdraget og kan resuspenderes i påfølgende år.  

- I år med særlig høye vannføringer og flommer kan elveløpet bli ustabilt. Dette kan 
resultere i økt elveløpserosjon i kommende år før en ny likevekt er opprettet i elveløpet.  

- Mangel på tørkeepisoder kan medføre en destabilisering av elvebreddene ved at 
grunnvannsspeilet øker. Kohesjonen mellom partiklene reduseres som følge av økt 
vanninnhold i jorda, noe som igjen kan føre til grunnvannserosjon og økt rasfare.  
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Elveløpserosjon 

I tillegg til erosjon fra jordbruksarealene bidrar elveløpserosjon og andre kilder til 
partikkeltransport i vassdaget. Fosforinnholdet i sedimentene er undersøkt langs med 
elveløpet og små tilførselsbekker til Hobølelva. Disse resultatene tyder på at det er  

undergrunnsjord og ikke toppjorda (jordbruksjord) som dominerer elvesedimentene. Elve- og 
bekkeerosjon kan resultere i at fosforrike partikler fra undergrunnsjorda kommer ut i 
vassdraget, i tillegg til den matjorda som tilføres gjennom erosjon fra åkrene. Sedimentene 
inneholdt mye totalt reaktivt fosfor som regnes som en algetilgjengelig fraksjon (Krogstad og 
Løvstad, 1991), dog var P-AL-tallet lavere enn matjorda. P-Al er en fraksjon som er svært 
tilgjengelig for planter. 

lavt. Jorda i dette området er også naturlig rik på apatittfosfor.  Apatittfosfor regnes som lite 
tilgjengelig for blågrønnalger når det kommer ut i innsjøen, med mindre forholdene tilsier at 
ortofosfat løses fra sedimentene.  Dersom apatitt-fosfor gir et vesentlig bidrag til økt 
algevekst er det viktig å avklare om elveerosjonen har økt i senere tid. Det er flere 
værmessige faktorer som kan føre til slike endringer i erosjon, herunder kraftigere flommer, 
færre tørkeepisoder som kan gi høyere vanninnhold og dermed mer ustabile og eroderbare 
elvebredder, noe som vil kunne forsterkes hvis elvebreddene ikke er dekket av vegetasjon. En 
klimaindusert økning i erosjonen vil kunne føre til økt fosfortransport både som følge av økt 
erosjon av sedimenter langs med elveløpet og økte tilførsler fra åkrene. Undersøkelsen av 
sedimenter viser at dette vil kunne gi en økning av algetilgjengelig fosfor i vassdraget. 

Det  har også gått flere ras langs med elveløpene til Storefjorden. Det er beregnet at disse 
rasene kan ha utgjort ca. 5-15.000 tonn suspendert stoff tilført Storefjorden i 2008  og at  

mengden totalfosfor er estimert med økning på 5-25 tonn. Bruk av fosforbudsjettet gir 
derimot et mer beskjedent estimat på 4-8 tonn. Det understrekes at disse anslagene må 
ansees som meget usikre.  Rasene vil medføre en kraftig økning i transport av næringssalter 

og partikler i det de går, men de vil også i lang tid fremover bidra til økte konsentrasjons- og 
transportverdier i elva.I tillegg har enkelte av rasene tvunget elva over mot motsatt side, og 
her kan det forventes kraftig erosjon i lang tid fremover til elva får stabilisert seg i et nytt 

løp.  

I tillegg til ras og en eventuell økning av erosjonen langs med elveløpet kan  andre aktiviteter 
enn jordbruk forårsake partikler og fosfor i vassdraget. I 2008 ble det f.eks. lagt ned 
kloakkledning og gang-/sykkelvei langs med Hobølelva oppstrøms samløpet med Kråkstadelva.   
I utsatte områder hvor jorda er naturlig rik på fosfor bør slike anleggsarbeid utføres med 
særlige tiltak mot erosjon. Disse eksempler viser at det er viktig å også fokusere på alle 
prosesser i vassdragene som kan bidra til partikkeltransport. Prosesser som kan gi store bidrag 
som erosjon i elveløp og ras og utsklidninger er hittil  lite dokumentert, men det anbefales  
nærmere oppfølging.  
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2. Innledning 

2.1 Bakgrunn 

I 2008 ble det  på oppdrag for ”Vannområdeutvalget  Morsa”  gjennomført en evaluering av 
tiltaksgjennomføring for Morsa der status for tiltaksgjennomføring for landbruk, spredt avløp 
og kommunalt avløp til og med 2006  ble rapportert. Resultatene er gitt i  Bioforsk rapport nr 
86, 2008 (Buseth Blankenberg et al. 2008 ) og  Bioforsk rapport 91, 2008 (Skarbøvik et al. 
2008). De siste år er det også satt i verk mer detaljert overvåking i Vansjø-Hobølvassdraget 
(Morsa) og resultater herfra er gitt i årlige rapporter (f.eks Skarbøvik et al. 2008a, 2009a). 
Dette har gitt ny dokumentasjon  både av  vannkvalitet, status på gjennomføringsgrad av 
tiltak  og tilførselsberegninger. Resultatene fra vannovervåkingen har vist forskjeller fra det 
teoretisk beregnete tilførselsregnskapet. Dette har gitt behov for å vurdere metodene  og 
diskutere årsaker til forskjellene.   

I tillegg har det  vært et ønske om å  beregne potensialet for videre fosforreduksjoner ved 
ytterligere tiltaksgjennomføring for jordbrukssektoren. 

Ved tiltaksanalysen basert på data fra 2006 (Buseth Blankenberg et al. 2008 ) ble det brukt 
den samme metodikken som ved tiltaksanalysen i 2001 for å kunne sammenligne effekter. I 
perioden etter 2000 er det fremkommet nye forskningsresultater og det har vært en  
videreutvikling av modeller og data-analyseverktøy for beregning av avrenning fra 
jordbruksarealer. Dette har gitt  grunnlag for å revidere og oppdatere tilførselberegninger fra 
jordbruksarealene og bakgrunnsavrenning. 

I denne rapporten er det gjort nye beregninger av tilførsler fra jordbruksområder (ny modell 
men med de samme driftsdata),  beregninger av ytterligere tiltaksgjennomføring (flere ulike 
scenarier) i jordbruket, samt vurdert forskjeller mellom teoretisk beregnete tilførsler og de 
faktiske overvåkingsresultatene de siste år. Det er også gjort en spesiell vurdering av enkelte 
jordbrukstiltak.     

2.2 Formål  

 Utarbeide nye sektorbaserte teoretiske tilførselsberegninger for fosfor (fosforbudsjett) 
basert på ny kunnskap og modellutvikling (etter 2000). 

 Sammenligne og  vurdere resultatene fra tilførselsberegningene (2006 data) med de  
nye vannovervåkingsresultater.  

 Sammenligne utviklingen i avrenning og fosfortap for Kråkstadelvas nedbørfelt med 
Skuterudfeltet i Ås (kalibreringsfelt for Morsa i 2001). 

 Beregne fremtidig tiltakspotensiale for ulike jordbrukstiltak. Det er utarbeidet 
alternative scenarier som er tiltaksberegnet for de enkelte delnedbørfelt.  

 Spesiell vurdering av enkelte jordbrukstiltak ut fra dagens kunnskapsstatus.       



 

10 

 

3. Metoder  

3.1  Inndeling av nedbørfelt 

Da den første tiltaksanalysen ble laget i 2000/2001 ble det foretatt en avgrensning av 
nedbørfeltet og gjort en oppdeling i delnedbørfelt. Disse avgrensningene er brukt ved flere 
beregninger og rapporter etter den tid, også ved tiltaksanalyse for Morsa i 2006 (Buseth 
Blankenberg et al. 2008). 

I ettertid har NIVA gått gjennom kartgrunnlaget for Morsa på nytt og noen avgrensninger  av 
nedbørfelt er endret. Dette oppdaterte kartgrunnlaget er brukt i denne rapporten. 

Oppdragsgiver har også ønsket å slå sammen/dele noen av delnedbørfeltene som tidligere var 
rapportert separat . I denne rapporten er det derfor benyttet nytt oppdatert kartgrunnlag og 
foretatt en ny oppdeling av delnedbørfelt. Beregninger av tilførsler for tidligere perioder 
2000-2006  er også  gjort på nytt, og dette kan gi noen endringer i beregnete resultater ved 
sammenligning med tidligere rapporter. 

3.2 Sammenligning av teoretiske tilførselsberegninger  med 
vannovervåking 

Det er tidligere utarbeidet en rapport om tiltakseffekter  (Blankenberg et  al. 2008 ) og flere 
rapporter om vannovervåking (Skarbøvik et al. 2008). I denne rapporten gjøres det en 
sammenligning og nærmere vurderinger av disse resultater. I tillegg  er det trukket inn 
sammenligninger til utvikling av avrenning og vannkvalitet i Skuterudfeltet, Ås. Dette feltet er 
et overvåkingsfelt i JOVA programmet og ble brukt ved kalibrering av resultater ved den 
første tiltaksanalysen. Det ble da antatt at Kråkstadelvas nedbørfelt kunne sammenlignes 
med Skuterudfeltet. I denne rapporten er det gjort en sammenligning av utviklingen i 
avrenning og fosfortap sammenholdt med tiltaksgjennomføring for Skuterud, Kråkstadelva  og 
Morsa.  

3.3 Beregning av nye verdier for bakgrunnsavrenning  

Bakgrunnsavrenningen fra arealene skal omfatte alt næringsstofftap, både 
overflateavrenning, grunnvannsutlekking samt elve- og bekkeerosjon som ville kommet til 
vassdraget i en naturtilstand uten menneskelig aktivitet. I tidligere beregninger av 
bakgrunnsavrenning er det ofte brukt anbefalte koeffisienter (Bratli, 1997). Man har 
imidlertid i lang tid vært klar over at basis for valget av disse koeffisientene var relativt 
svakt, og at det var større variasjon som ikke ble fanget opp. I tiltaksanalysen for Morsa som 
ble gjort i 2001 ble bakgrunnsavrenningen beregnet på grunnlag av målte konsentrasjoner og 
spesifikk avrenning (NVE 1960-1990) for nedbørfeltet. Middelkonsentrasjonen av 16 
vannanalyser fra 7 bekker i utmarksområder varierte fra 9-15 µg P/l med et snitt på 13 µg P/l. 
Tall for tilførsler fra atmosfærisk deposisjon på åpne vannflater ble hentet fra Oredalen og 
Aas (2000). Ut fra dette ble bakgrunnsavrenningen av totalfosfor fra skog/utmark satt til 6 g 
tot P/daa/år og deposisjon på fri vannflate satt til 16 g P/daa/år. Bakgrunnsavrenning fra 
jordbruksarealene ble etter en faglig vurdering satt til 15 g P/daa for nedbørfeltene til 
Hobølelva og Kråkstadelva, og 10 g P/daa i de øvrige delnedbørfeltene.  

Naturlige P-tilførsler som skyldes naturlig erosjon i selve vassdragsstrengen ble ikke 
medregnet i 2001 beregningene. Dette ble antatt å være betydelig lavere i en naturtilstand 
enn idag. Dette bidraget bør imidlertid med i estimatet for bakgrunnsavrenning for å kunne 
prioritere tiltak bedre. I en undersøkelse i lavlandsvassdrag i Danmark var det mellom 50-75% 
av totalt suspendert partikkeltransport som skyldtes erosjon i bekkeskråninger (Laubel et al. 
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1999).Vassdragene vil med et stabilt klima nå en likevektstilstand hvor graving er relativt 
liten.Ved økt avrenning vil det begynne å grave mer til ny likevekt mellom elvens profil og 
vannføring oppnås. En vil derfor forvente at naturlig bekkeløpserosjon har et ikke ubetydelig 
bidrag de årene hvor det oppstår episoder med store vannmengder i vassdraget. Dette er 
imidlertid svært vanskelig å kvantifisere og krever målinger over flere år og slik 
dokumentasjon mangler. 

I forbindelse med implementering av EUs rammedirektiv for vann (Vannforskriften) ble det 
behov for bedre dokumentasjon av  nivået på bakgrunnsavrenningen. Dette kan få stor 
betydning for beregning av nødvendig tiltaksomfang, og følgelig stor økonomisk betydning. I 
2008 ble det derfor  utarbeidet ny metodikk for karakterisering av vanntyper og beregning av 
forventet naturtilstand (Lyche Solheim et al. 2008). Det ble foretatt innsamling og ny 
gjennomgang av tilgjengelige data fra skog- og utmarksavrenning.  Ved den nye metodikken 
blir det anbefalt å ta hensyn til dekningsprosenten av marin leire i vassdrag som er preget av 
stor partikkeltransport (”leirelver”).” Leirelv-metoden”  gir et grovt estimat for den naturlige 
bakgrunnskonsentrasjonen til delnedbørfelt og samlet for hele nedbørfeltet. Resultatet angis 
som konsentrasjonsverdier som kan skaleres opp til mengder ved å multiplisere  med 
årsmiddelavrenningen (NVE 1960-1990) for nedbørfeltet. Datasettet som er basis for 
leirelvmodellen er basert på stikkprøver. Elveløpserosjon  skal være  inkludert  i tallene, men 
antakelig er denne prosessen  underestimert siden en sjelden fanger opp disse episodene med 
store nedbørsepisoder med sporadisk prøvetaking. I nedbørfelt der denne prosessen kan være 
av betydning kreves det spesielle analyser.   

Leirelvmetoden  (Lyche Solheim et al. 2008 ) gir ikke noen oppskrift på hvordan en skal 
beregne bakgrunnsavrenningen fra jordbruksarealet separat. Metoden er beregnet på 
totalberegninger for større felt der jordbruk utgjør en del av arealet. I denne rapporten er 
likevel denne metoden brukt på hele nedbørfeltet for Morsa. I tillegg er det gjort egne 
beregninger for jordbruksarealene.  For å kvantifisere det antropogene bidraget separat fra 
jordbruksarealene er det gjort estimater basert på følgende forutsetninger: Hvert 
delnedbørfelt ble delt i to virtuelle nedbørfelt; 1) arealet med dyrket mark, og 2) annet 
areal. Til slutt er det lagt til atmosfærisk deposisjon (Oredalen, 2000) fra vannflatene i hvert 
delnedbørfelt. Summen av disse tre utgjør den naturlige bakgrunnskonsentrasjonen.  

Usikkerhet ved bakgrunnsberegningene 

Modellen for beregning av bakgrunnsavrenning fra partikulært belastede elver (”leirelver”) er 
basert på et datasett fra 5 ulike leirvassdrag (Lyche Solheim et al. 2008 ). Ingen av disse  
lokalitetene har mer enn 29,2% dekning av marine leirsedimenter. Modellen får derfor økende 
usikkerhet når den brukes på områder med høy dekningsgrad av leire. Usikkerheten ved 
modellen er visualisert i figur 1. Når en tar hensyn til denne usikkerheten for 
jordbruksarealenes  bakgrunnsavrenning  i videre beregninger vil de beregnede resultater 
også ha relativt  stor usikkerhet. 

Modellen er basert på datasett som strekker seg fra 80-tallet til 2008 med noe ulik dekning på 
de fem lokalitetene. Dette må derfor ansees som verdi for et gjennomsnittlig nedbørsår. 2007 
var et slikt år med gjennomsnittsnedbør. Dette året ble det målt 15 tonn tilførsler av fosfor 
ved utløpet av Hobølelva (lineær interpolasjon). Bakgrunnstransporten  ved utløpet av 
Hobølelva er ved denne nye metoden beregnet til å være i størrelsesorden 5 tonn, eller en 
tredel  når en tar i betraktning retensjon i Langen og Mjær.  
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Figur  1. Grafisk presentasjon av modellen for bakgrunnsavrenning fra leirelver og datasettet den er 
utledet fra; Tot-P naturlig bakgrunn = 8,647532 + 0,66821* dekningsgrad av marine leirsedimenter i 
prosent (Leirprosent). Den grønne linjen viser ligningen for leirprosenttillegget med 
modellusikkerheten (det grønne feltet = 0,95 konfidensintervall) i modellen. Konturlinjene viser ikke-
parametriske tetthetskonturlinjer for datasettet. De stiplede linjene viser nivåene for Morsa for 
henholdsvis jordbruksarealer og andre arealer (utmark). 

3.4 Beregning av ytterligere tiltakspotensiale  i jordbruket 

Det er beregnet effekter av ytterligere tiltaksgjennomføring for jordbruket ved bruk av 
modellen Agricat (Borch et al. 2010 ) og utvalgte scenarier for tiltaksgjennomføring. Det er 
tatt utgangspunkt i den arealbruk (vekster, jordarbeiding og tiltakgjennomføring ) som var i 
2006 og rapportert i Buseth Blankenberg et al. (2008). I tillegg er Agricat-modellen brukt til 
nye beregninger også med driftsdata for år 2000 for å kunne sammenligne effekt av 
gjennomførte tiltak med den nye modellen. 

I samarbeid med oppdragsgiver er det valgt ut 12 ulike scenarier der det er beregnet 
reduksjon av jordpartikler (erosjon) og reduksjon av fosfor. Tiltakene omfatter forskjellig 
omfang av endret jordarbeiding og gras og kombinasjoner med ingen endring eller redusert 
fosforgjødsling. Dette er gjort for de enkelte delnedbørfelt. De detaljerte resultatene for 
hvert delnedbørfelt er gitt i vedlegg 1. Hovedresultatene som her omtales fokuserer på 
beregningene for nedbørfeltet til Storefjorden. Det er en egen Handlingsplan for nedbørfeltet 
til Vestre Vansjø som ikke omtales i denne rapport. 
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Kort skjematisk oversikt av scenariene: 
Scenario1-3 : Alt kornareal i stubb + ingen endring P-AL og P-AL reduksjon til 10 og 7. 

Scenario 4-6 : Alt kornareal i stubb + gras i erosjonsklasse 4 +  ingen endring P-Al og  P-AL  
           reduksjon til 10  og 7. 

Scenarie 7 : Høstharvet areal i stubb. 

Scenarie 8 : Stubb på erosjonsutsatt + stubb på utvidet flomutsatt og vassdragsnært areal. 

Scenarie 9-11: 20 % av kornarealet fristilt (valgfri drift) + ingen endring P-AL og P-AL  

  reduksjon til 10  og 7. 

Scenarie 12 : 40 % av kornarealet fristilt (valgfri drift). 

 

Detaljert beskrivelse av de enkelte scenariene: 

1. Alt kornareal legges i stubb, gras/beite som 2006, potet/grønnsak som 2006, ingen 
P-AL endring 

2. Som 1 + alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10. 

3. Som 1 + alt areal med P-AL over 7 reduseres til  7. 

4. Alt kornareal legges i stubb, gras/beite økes til å dekke alle arealer med 
erosjonsrisikoklasse 4 og flomutsatt som i dag har korndrift, potet/grønnsaker som 
2006, ingen P-AL endring. 

5. Som 4 +  alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10. 

6. Som 4 +  alt areal med P-AL over 7 reduseres til 7. 

7. Dagens høstharvede areal legges i stubb. 

8. Alt kornareal i erosjonsrisikoklasse 3 og 4  og kornareal som er vassdragsnært og 
flomutsatt (streng tolkning) legges i stubb. «Streng tolkning» av vassdragsnært og 
flomutsatt er; vassdragsnært er satt til <50 m fra alt åpent vann (innsjø, elver, 
bekker og åpne grøfter), og flomutsatt er satt til alt areal <100m fra innsjø- og 
elvekanter i delnedbørfeltene «Hobølelva», «Mørkelva”, ”Veidalselva», 
«Storefjorden», «Nedre Vansjø» og «Mosseelva», legges i stubb. 

9. 20 % av kornarealet fristilles for bonden til valgfri drift. Dette arealet må ligge i 
erosjonsrisikoklasse 1 eller 2 og ikke være vassdragsnært eller flomutsatt (streng 
tolkning som i scenario 8). Det  antas at bonden velger å legge alt det fristilte 
arealet i høstkorn og at det etableres med både høstharving og høstpløying før 
høstsåing. Fordelingen mellom høstharving og høstpløying før høstsåing settes i 
scenarioet slik fordelingen var i driften 2006. Resten av kornarealet i stubb. Ingen 
P-AL endring. 

10. Som 9 + alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10. 

11. Som 9 + alt areal med P-AL over 7 reduseres til 7. 

12. 40 % av kornarealet fristilles for bonden til valgfri drift. Fristilt areal ligger i 
erosjonsrisikoklasse 1 eller 2 og skal ikke være vassdragsnært (<20m fra vassdrag) 
eller flomutsatt <50 m fra vassdrag i de samme nedre deler av Morsa som scenario 
8. Det antas at det fristilte arealet drives med en fordeling stort sett i samsvar 
med driften på ”ikke stubb og engarealer” i 2006, men med noe mer høstkorn der 
høstharving og høstpløying før høstsåing er fordelt slik driften var i 2006. 
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3.5 Beskrivelse av  modellen Agricat  

Agricat er en nyutviklet modell (Borch et al. 2010) for beregning av  jord- og fosfortap fra 
jordbruksarealer. Modellen er særlig egnet til å beregne forventet effekt av endret 
jordbruksdrift og gjennomføring av tiltak. Agricat er brukt i forbindelse med Vannforskriften i 
vannområdene Lysakerelva, Haldenvassdraget, PURA, samt i Halden og Fredrikstad kommune.  

I tidligere tiltaksanalyser i Morsa er det brukt modellen ”GIS avrenning” for beregning av 
erosjon ved ulike driftsformer. Det er deretter koplet til spesielle fosforvurderinger. Behovet 
for modellering av mer detaljerte tiltakseffekter har ført til at Bioforsk har nyutviklet 
modellen Agricat. Denne  modellen har større fleksibilitet til å beregne effekter av ulike 
tiltaksstrategier (tiltak støttet gjennom regionale miljøprogram ( RMP)), vekstvalg, 
jordarbeiding, rensetiltak. Det er innarbeidet en rekke forbedringer av forholdet mellom 
jordtap og fosfortap, mellom grøftetap og overflateavrenning og effekter av redusert 
fosforinnhold (P-AL tall) i jord.  

3.5.1  Datagrunnlag og beregningsmetoder  

Agricat-modellen  (Borch et al. 2010) tar utgangspunkt i jordsmonnskart for et nedbørfelt og 
supplerer med informasjon om fangdammer, vegetasjonssoner, flomsoner og buffersoner mot 
vassdrag og evt. koding av den faktiske landbruksdriften. Hvis man ikke kartfester den 
faktiske driften, kan Agricat bruke data fra landbruksregisteret og fordele informasjon om 
drift og gjennomførte miljøtiltak ut over nedbørfeltet. Det er gjort antakelser om at bonden 
optimaliserer driften med tanke på erosjonsrisiko. Agricat antar at hvis det er grasproduksjon 
på driftsenheten så ligger disse arealene på de mest erosjonsutsatte arealene på gården osv. 

Det året som er valgt å bruke som modellår (dagens drift) er 2006. Å få riktig arealfordeling i 
Morsa er noe mer komplisert enn i andre områder da det er spesielle miljøtilpasninger og 
RMP-ordninger for Morsa. Driften på disse arealene er derfor annerledes fordelt enn på de 
arealene som er utenfor innen samme driftsenhet. Vanligvis tar en med jordleie når en skal 
fordele driften i modellen, men for Morsa ga dette betydelige avvik. Det ble oppnådd et godt 
samsvar med forventet drift ved å kombinere SSB data med egne regneark for RMP-ordninger 
som landbrukskontorene hadde laget for Morsaarealet. I tillegg ble det tatt hensyn til 
tidsforsinkelsen på innrapportering av høstkorn ved at en brukte data for 2007 på disse 
driftsformene.  

Agricat bruker tre parametre fra jordsmonnskartet – potensiell erosjonsrisiko, tekstur 
(kornfordeling) og angivelse av om arealet er bakkeplanert. Modellen henter data om 
fosforstatus i jorda (P-AL) fra Jorddatabanken hvis ikke dette er lagt inn i kartet. 
Erosjonsrisikoverdien i jordsmonnskartet er basert på  kalibrering med klimaet og  
erosjonsmålinger fra et område på Romerike. I Agricat er det lagt inn en klimatisk 
korreksjonsfaktor som er basert på de tre mest representative klimastasjonene til 
Meteorologisk institutt i hver kommune. Denne klimakorreksjonsfaktoren er videre kalibrert 
med avrenningsdata fra overvåkingsfeltene i JOVA programmet. Agricat beregner jordtap der 
en tar hensyn til følgende faktorer: 

Erosjonsrisiko fra jordsmonnskartet (ved høstpløying) 

Lokalklimatisk tilpasningsfaktor 

Areal med ulike driftsfaktorer (vekster, jordarbeiding) 

Faktor for bakkeplanering 

Tap ved overflateavrenning,  

Tap gjennom grøfter 

Retensjon i vegetasjonssone 

Retensjon i fangdam 
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Retensjon i terreng 

Naturlig bakgrunnsavrenning 

Jordtapet blir deretter omregnet til fosfortap ved hjelp av en anrikningsformel og fem ulike 
regresjonsligninger som Bioforsk har utviklet for sammenhengen mellom jordtap og Tot-P. 
Ligningene dekker 6 jordtyper: Siltig sand, sandig silt, lettleire med moreneopphav, marin 
lettleire, mellomleire, og organisk jord. Ved disse beregningene er det antatt at endret 
jordarbeiding har samme effekt på redusert erosjon- partikkeltap for alle 
erosjonsrisokoklasser og også lik fosforreduksjon. Det er liten dokumentasjon fra norske 
forsøk på effekt av endret jordarbeiding på areal med liten erosjonsrisiko. Målinger ved IPM 
(H. Lundekvam ) har vist at på areal med liten erosjonsrisiko har endret jordarbeiding i noen 
tilfeller ikke redusert fosforavrenning. Fosfortap er avhengig både av partikkelmengde og 
forsforinnhold, men også av avrenningsmengden. Det er eksempler på at på jord med liten 
erosjonsrisiko har avrenning på overflaten økt i år med  stubb og tele. Dette kan skyldes at en 
ikke har hatt en pløgsle til å magasinere vann og at overflateavrenningen dermed har økt.Vi  
har imidlertid for denne rapport ikke hatt noe grunnlag for å differensiere ulik fosforeffek på 
de ulike erosjonrisikoklasser.  

 Beregningene gjøres for dagens drift og for ulike scenarioer og summeres opp for hvert 
delnedbørfelt. Alle scenarier kan kombineres med effekten av redusert fosfornivå i jord, ulike  
P-AL nivå.  

Naturlig bakgrunnsavrenning er inkludert i resultatet. Effekter av fangdammer og 
vegetasjonssoner er med i beregningene.  

Arealfordeling av driften i de ulike delnedbørfeltene ved de ulike scenariene er presentert i 
tabell 1. Dette viser hvor mye areal som er omfattet av omlegginger/endringer ved de ulike 
scenariene. Det er sammenlignet med status /tiltaksgjennomføring i 2006 for å vise hvor 
gjenstående potensiale er for de ulike tiltakene.Tabellen viser f.eks at stubbarealet i 2006 
var 44 %. Ved scenario 1 : ”Alt kornareal i stubb” var det i 2006 allerede stubb på 44 % av 
arealet. Potensialet for å legge om ytterligere areal er 15,5 % areal som har høstpløying, 6 % 
som har lett høstharving og 13,1+ 9,5 % med høstkorn, til sammen ytterligere 28,6 % av 
arealet. Det forutsettes ingen endring på areal med eng og areal med potet og grønnsaker. 
Dersom man velger scenarie 7 med omlegging fra lett høstharving til stubb vil det bare 
omfatte ytterligere 6 % av arealet.        

Tabell 1. Tabellen viser hvor mye areal som endrer arealbruk/gjennomfører tiltak ved de ulike 

scenariene. Endringene er gitt i % av arealbruken for 2006.  i.e = ingen endring i arealbruk.     

 Drift 2006 S 1 S 4 S 7 S 8 S 9 S 12 

Drift Daa % Endring Endring Endring Endring Endring Endring 

 
Eng 
 

7 420 7,2% -0,3% 3,6% i.e i.e -0,6% i.e 

Permanent beite/gras 796 0,8%      i.e 0,5% i.e i.e i.e i.e 

 
Høstkorn direktesådd  

156 0,2% i.e -0,2% i.e -0,1% -0,0% i.e 

Høstkorn m/ lett høstharving 9 744 9,5% -9,5% -9,5% i.e -9,1% -3,2% -3,0% 

Høstkorn med pløying 13 461 13,1% -13,1% -13,1% i.e -11,7% 8,6% -2,9% 

Høstpløyd 15 896 15,5% -15,5% -15,5% i.e -14,1% -15,5% -3,7% 

Lett høstharving 6 144 6,0% -6,0% -3,3% -6,0% -5,4% -6,0% -6,0% 

Løk og rotgrønnsaker 2 781 2,7% -0,1% -2,4% i.e i.e i.e -0,3% 

Potet 1 286 1,3% -0,3% i.e i.e i.e i.e -0,2% 

 
Stubb + vårpløying 45 155 43,9% 44,7% 41,0% 6,0% 40,4% 16,7% 16,1% 

 



 

16 

 

3.5.2   Ny beregningsmodell brukt for data fra 2000 

I denne rapporten er det ved scenarieberegningene brukt modellen Agricat som delvis er 
basert på nyere forskningsresultater. I tillegg er det gjort endringer i inndeling av nedbørfelt 

og nyere beregninger av bakgrunnsavrenning. Ved tilførselsberegningene i 2001 ble det blant 
annet benyttet modellen GIS avrenning for beregning av erosjonsrisiko i de enkelte 
delnedbørfelt. For å kunne sammenligne beregninger av gjennomførte tiltak med tidligere 

perioder er det også gjort en ny beregning med bruk av modellen Agricat med data fra 2000. 
Tabell 2 viser den driftsfordelingen som er benyttet ved beregningene for 2000.    

Tabell 2.Driftsfordelingen i 2000 slik det er lagt til grunn i Tiltaksanalysen (Lyche Solheim et al. 

2001). Denne driftsfordelingen er brukt ved  ny modellberegning med bruk av Agricat modellen.  
Faktisk drift Areal (daa)  Andel av totalareal 

Eng 5 254 5,11% 

Grønnsaker med jordopptak (løk og 

rotgrønnsaker)  

2 473 2,40% 

Høstpløyd 69 105 67,20% 

Lett høstharving 1 128 1,10% 

Permanent beiteeng/vegetasjonsdekke eller 

ute av drift 

7 494 7,29% 

Potet 1 547 1,50% 

Stubb + vårpløying 15 839 15,40% 

 

3.6 Effekt av  å redusere fosforinnhold i jord (P-AL verdier) 

Det er gjort en spesiell vurdering av effekten av å redusere gjødsling på arealer som har et 
høyt fosforinnhold i jorda, høye P-AL verdier. Effekten av redusert gjødsling er vurdert ut fra 
effekten på reduksjon i jordas fosforstatus (P-AL). Jordanalyse-tall (P-AL) er innhentet fra 
bøndene i nedbørfeltet for å beskrive fosforinnholdet i jordbruksjorda. Verdiene 
representerer fosforinnhold i de øverste jordlag (om lag 0-20 cm). Der det ikke er 
tilgjengelige data fra jordanalyser på det aktuelle skiftet er det brukt en gjennomsnittsverdi 
for P-AL nivå på driftsenheten de siste 7 årene. Det  er også innhentet data fra 
Jorddatabanken (Bioforsk). På noen få driftsenheter mangler det informasjon i 
Jorddatabanken, og her er det brukt gjennomsnitt for alle driftsenheter i delnedbørfeltet.  

 I Handlingsplanen for Vestre Vansjø  anbefales det å redusere fosforgjødslingen til under 
norm på kornarealer med fosfortall (P-AL) høyere enn 7. På grønnsaksarealer er det behov for 
noe høyere fosforinnhold. I beregningene for denne rapporten er det valgt å beregne effekten 

av en reduksjon i jordas P-AL til 7 og til 10 for flere av scenariene.  For å oppnå dette målet 
om reduksjon til P-AL nivå 7 og 10 må fosforgjødslingen reduseres til under norm.  

3.7 Andre tiltak; grasdekte vannveier, hydrotekniske tiltak, erosjon i 
bekkeskråninger  

For noen tiltak mot arealavrenning i jordbrukslandskapet, som endnet jordarbeiding, 
fangdammer og vegetasjonssoner finnes det modeller og  metoder for effektberegning. Noen 
tiltak er vanskeligere å effektberegne, som erosjon rundt hydrotekniske anlegg, erosjon i 
bekkeskråninger, erosjon gjennom drenssystem etc. Slike ”punktkilder ” krever kartlegging i 
felt for å påvise problemområdet og omfang av problemet. Ofte mangler også 
effektberegninger og kostnader for utbedringer.  En del slike punktproblemer i landskapet er 
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likevel så synlige at det ikke er tvil om problem og at tiltak vil ha effekt. Slike punktproblem  
krever andre tiltak enn bare endret jordarbeiding.  

I denne  rapporten er det ikke foretatt feltbefaringer for å kartlegge omfanget av slike 
problemområder. Bioforsk har i 2008 foretatt detaljert feltkartlegging av nedbørfeltet til 
Leira for å dokumentere slike punktproblemer. Erfaringer fra det prosjektet er referert i 
denne rapporten (Borch et al. 2009).   

3.8 Nytt teoretisk beregnet fosforbudsjett   

Det er utarbeidet et nytt sektorbasert fosforbudsjett for nedbørfeltet basert på resultatene 
fra forbedret overvåking og ny kunnskap/beregninger av tilførseler fra  ulike kilder: 

*  Nye beregninger av bakgrunnsavrenning  med fordeling på avrenning fra skog og avrenning 
fra jordbruksarealer/bekkeløpserosjon. 

*  Bidrag fra jordbruksarealene til Storefjorden beregnet med modellen Agricat  og med 
dagens tiltaksgjennomføring. Modellen er kalibret for Skuterudfeltet og deretter benyttet for 
de ulike delnedbørfelt i Morsa. Det er foretatt en sammenligning av utviklingen i 
Skuterudfeltet og nedbørfeltet til Kråkstadelva.  

*  Elveløpserosjon, ras, utsklidninger er vurdert ved beregninger/oppmålinger av spesielle 
problemområder rapportert i Skarbøvik et al. 2009b. 

*  Verdier for kommunalt avløp og  spredt avløp beregnet med data for 2006 og rapportert i 
Buseth Blankenberg  et al. 2008.  

*  Det har vært ytterligere tiltakgjennomføring for jordbruket  i perioden 2006- 2008 og ny 
status i 2008 er også presentert.  

*  Fosforreduksjoner er beregnet ved ytterligere tiltaksgjennomføring.  Noen utvalgte 
scenarier er valgt ut og presentert i nye sektorvise fosforbudsjett.  Det gjelder status for 
tiltaksgjennomføring 2006, stipulert  status for tiltak i 2008 og maksimal tiltaksgjennomføring  
presentert som mulig mål for 2015.  

   

 



 

18 

 

4. Resultater og diskusjon 

4.1 Nedbørfeltinndeling, arealer 

Høsten 2008 laget NIVA en høydemodell som ble lagt til grunn for automatisk definering av 
2080 små delnedbørfelt. Disse autogenererte små nedbørfeltene ble slått sammen til 10 
delnedbørfelt som avviker noe fra den tidligere inndelingen som er brukt frem til 2008. Dette 
har også gjort at nedbørfeltene til fangdammer og vegetasjonssoner har blitt justert. Totalt 
har endringene medført at 3331 daa jordbruksareal som ikke tidligere har vært regnet med 
som Morsa-areal har kommet inn, og 6942 daa jordbruksareal har gått ut. Areal for  ny 
nedbørfeltinndeling er gitt i tabell 3 og avgrensingen er vist i figur 2. 

Tabell 3. Oversikt over nedbørfelt, total areal og jordbruksareal brukt ved ny inndeling gitt som areal 

i  2009  og areal brukt ved tidligere rapportering i perioden 2001- 2008.   

Nr Delnedbørfelt Areal 

2009 (daa) 

Jordbruksareal 

2009 (daa) 
Areal  

2001-2008 

(daa) 

Jordbruksareal 

2001-2008  

(daa) 

1 Langen 105 361 2 571 66 260 1908 

2 Våg / Mjær 41 212 4 627 63 874 5813 

3 Kråkstadelva 51 310 21 856 56 378 23 135 

4 Hobølelva 135 079 36 231   

 Hobølelva – øvre   90 795 24 640 

 Hobølelva – nedre   52 190 11 178 

5 Veidalselva 33 325 4 105   

6 Mørkelva 61 178 5 621   

 Mørkelva og Veidalselva   88 434 9 753 

7 Sæbyvannet – Svinna 103 089 12 013 106 269 12 348 

8 Storefjorden 73 829 4 324 81 604 7 103 

9 Vestre Vansjø 67616 11 008 74 819 10 451 

10 Mosseelva 16 263 483 11 403 0 

 Hele Morsa 688 262 102839 692 026 106 329 
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Figur 2. Kartet viser endringer av avgrensing og inndeling i Morsa nedbørfelt slik det ble brukt i 
beregninger fra  2001 til 2008 (rød linje), og slik det er definert fra 2009 (blå linje). 
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4.2 Bakgrunnsavrenning 

Totalt terrestrisk areal i Morsa er 640,8 km2  hvorav jordbruksarealet utgjør 102,8 km2. 
Jordbruksarealene har en dekning med marine leirsedimenter på 89 %, og fra disse arealene 
er det ved den nye metoden beregnet en bakgrunnsavrenning på mellom 3,0 – 4,2 tonn P pr 
år. Utmark og andre arealer har en leirdekningsprosent på 22 %, og her er det beregnet en 
bakgrunnsavrenning på 5,7 – 6,5 tonn P pr år. For hele Morsa gir dette en samlet 
bakgrunnsavrenning inkludert atmosfærisk deposisjon  mellom 9,5 og 12,4 tonn pr. år. Det 
meste vil være partikulært og ha relativt lav biotilgjenglighet. Resultatet for beregningene er 
presentert i tabell 4.  

For hele Morsa gir de nye beregningene  en bakgrunnsavrenning mellom 14-18 g/daa. 
Avrenning fra utmarksarealene er beregnet mellom 11-14 g /daa. Det er tidligere brukt 11 
g/daa som verdi for bakgrunnsverdien fra utmarksarealer i Vestre Vansjø (Bechmann et al., 
2006) noe som passer med beregningene med ”leirelvmetoden”.  

Bakgrunnsavrenning fra jordbruksarealer kan virke noe høye når vi sammenligner med målte 
verdier i JOVA, men på den annen side har man ikke JOVA-felt som ligner på Morsa med f.eks 
permanent gras el.l lokalisert på marine sedimenter. På grunn av den store usikkerheten om 
avrenningen er så høy fra jordbruksarealene har vi valgt å bruke de laveste estimatene  i de 
videre beregningene. Disse er presentert i egen linje i tabell 4. Bakgrunnsavrenningen på 3,0 
tonn er vesentlig høyere enn  verdien brukt i tiltaksanalysen fra 2000 som var på 1,1 tonn. 
Selv om disse tallene er usikre har vi likevel valgt å bruke dem i denne rapporten. Det er bl.a. 
basert på metodikken til Lyche Solheim et al. (2008) som generelt  har gitt økte verdier for 
bakgrunnsavrenning i marine leirområder. Brukt på hele Morsa sitt nedbørfelt blir 
bakgrunnsavrenningen doblet med denne metoden og bidraget fra utmark/skog og 
jordbruksareler er økt  2-3,5 ganger sammenlignet med beregninger i 2001. 

For bidraget til Storefjorden blir total bakgrunnsavrenning 9,3 tonn og bidraget fra 
jordbruksarealet 2,79 tonn.   

Det er satt i gang målinger av  skogs - og utmarksavrenning  i bekkene Boslangen i 
nedbørfeltet til Svinna og Dalen i Vestre Vansjøs nedbørfelt. Resultater for perioden 2007 – 
2009 har vist gjennomsnittsverdier på henholdsvis 12 og 26 µg /l som for Dalen er høyere enn 
de tidligere refererte middelkonsentrasjoner mellom 9- 15 µg/l. Dette er kun målinger over 
to år. Samtidig viser disse målingene med mer systematisk prøvetaking også at utmark 
/skogsavrenningen er sterkt påvirket av episoder. Figur 3 viser at at det for skogsfeltet  
Boslangen er registrert verdier på 20 µg /l og i utmarksfeltet Dalen flere episoder med 
mellom 100- 160 µg/l. Avrenning etter perioder med hogst kan gi økte avrenningverdier.       

Dersom en endring i klima  gir mer nedbør og avrenning vil også bakgrunnsavrenningen øke. 
Det  er derfor også et behov for å dokumentere/overvåke  denne type avrenning bedre 
fremover.   

Det er et behov for å gjøre et grundigere forskningsarbeid på bakgrunnsavrenning fra ulike 
typer jordbruks og utmarksarealer særlig når en tar i betraktning hvor stor betydning disse 
verdiene har for vurdering av jordbrukets bidrag og  prioritering  av tiltak i arbeidet med 
vanndirektivet. Ved den nye metoden er det benyttet kart utarbeidet av NGU. Det ser ut til 
at NGU vurderer en større andel av jordbruksarealet som leirjord enn jordsmonnskart fra Skog 
og landskap. Dette vil også kunne gi høyere estimerte fosfortap.   
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Tabell 4. Naturlig bakgrunnsavrenningen fra henholdsvis jordbruksarealene og andre arealer og atmosfærisk deposisjon for hele Morsa og for hvert delnedbørfelt, og 

samlet for hele Morsa. Beregningene tar ikke hensyn til sedimentasjon i Langen, Mjær, Sæbyvannet og Vansjø. 

 Morsa samlet Langen Våg og Mjær 
Kråkstad-

elva Hobølelva Veidalselva Mørkelva 
Sæbyvannet 

Svinna 
Lokalt-Store-

fjorden 

Lokale-
Vestre 
Vansjø Mosseelva 

Jordbruks-arealer km2 

102,9 2,6 4,7 22,5 35,2 4,4 5,3 12,0 4,7 11,1 0,5 

Leirdeknings-prosent jordbruk 

89 % 91 % 89 % 92 % 93 % 91 % 90 % 95 % 62 % 73 % 88 % 

1. Fosfor fra jordbruks-
arealer (kg) 

3631  
(3050 - 4240) 

105  
(90 - 120) 

181 
 (150 - 210) 

868 
(730 - 1020) 

1333  
(1120 - 1560) 

157  
(130 - 180) 

202 
(170 - 240) 

437  
(360 - 510) 

95  
(80 - 110) 

293  
(250 - 340) 

15  
(10 - 20) 

         Bakgrunns-avrenning  
         g/daa jordbruksareal 

30 – 35 34 – 41 32 - 38 32 – 39 32 - 38 30 – 36 32 - 38 30 – 36 18 - 20 23 - 26 27 - 32 

Areal ikke jordbruk km2 

537,9 98,4 34,3 28,7 98,8 28,6 55,5 88,9 45,4 44,6 14,8 

Leirdeknings-prosent  
          annet areal 

22 % 16 % 22 % 49 % 33 % 17 % 12 % 23 % 12 % 21 % 12 % 

2. Fosfor fra annet areal 
(kg) 

6540  
(5700 - 7400) 

1120  
(970 - 1270) 

450  
(390 - 510) 

650  
(570 - 750) 

1630  
(1420 - 1850) 

290  
(250 - 330) 

510  
(430 - 580) 

1090  
(950 - 1230) 

300  
(260 - 350) 

460 
 (400 - 520) 

120  
(100 - 130) 

         Bakgrunns-avrenning 
         annet areal g/daa  

11 – 14 10 – 13 11 - 15 20 – 26 14 - 19 9 – 12 8 - 10 11 – 14 6 - 8 9 - 12 7 - 9 

3. Atmosfærisk deposisjon 
(kg) 760 71 36 2 18 5 7 36 381 190 16 

          Bakgrunns-avrenning  
          samlet g/daa 

14 – 18 11 – 14 14 - 18 26 – 34 19 - 25 12 – 15 10 - 13 13 – 17 7 - 9 12 - 15 8 - 10 

1 + 2+ 3. Samlet bakgrunns 
           avrenning ( kg) 
  

10930  
(9510 - 12400) 

1300  
(1130 - 1470) 

670  
(580 - 760) 

1520 
 (1300 - 1770) 

2980 
 (2560 - 3420) 

460 
 (390 - 520) 

710  
(610 - 820) 

1560 (1350 - 
1780) 

780  
(720 - 840) 

950 
 (840 - 1050) 

150  
(130 - 170) 

Valgt bakgrunnsverdi i videre 
beregninger jordbruk 3050 90 150 727 1120 130 170 360 80 250 10 

Valgt bakgrunnsverdi i videre 
beregninger annet areal 6550 1120 450 650 1630 290 510 1090 300 460 120 

Total verdi Morsa 
 (Brukt i videre beregninger ) 

10360 1280 640 1380 2770 420 690 1490 760 900 150 
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Figur 3. Avrenning av Total P (µg/l) for skogsfeltet Boslangen og Dalen bekkefelt i Morsa. (Skarbøvik et 

al. 2010). De høye verdiene for fosfor i noen topper kan muligens skyldes avrenning etter hogst. 
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4.3 Sammenligning teoretiske tilførselsberegninger med 
vannovervåking. 

Kildebasert tilførselsberegninger fra Bioforsk rapport 86/2008  (Buseth Blankenberg et al. 
2008) er sammenlignet med vannkvalitetsovervåking, Bioforsk rapport 91/ 2008 (Skarbøvik et 
al. 2008).  

Hensikten med denne delen av oppgaven har vært å:    

1. Kvantifisere fosfortransporten  per delnedbørfelt i Vansjø-Hobølvassdraget i 2006. 

2. Forklare bakgrunn for ulikheter mellom det fosforbudsjettet som ble utarbeidet i den 
første tiltaksanalysen, basert på overvåkingsdata fra perioden 1997-99 (Lyche Solheim 
et al. 2001) og det budsjettet som ble utarbeidet basert på overvåkingsdata fra 
perioden 2005-2007 (Skarbøvik et al. 2008a). 

3. Vurdere andre bidrag enn fra jordbruket til partikkel og fosfortransport i elva.  

4.3.1 Fosforbudsjett for vassdraget 

Det er tidligere utarbeidet to ulike fosforbudsjett for vassdraget. Det første (figur 4 ) er 
basert på data fra perioden 1997-99 (Lyche Solheim et al. 2001) mens et nyere (figur 5) er 
basert på måleperioden 2005-2007 (Skarbøvik et al. 2008a). Totalt er det i budsjettet for siste 
periode beregnet 23 tonn fosfor inn i Storefjorden, noe som er 5,7 tonn mer enn 
beregningene utført for slutten av 90-tallet.   
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Figur 4. Fosforbudsjettet for hele Vansjø, i tonn. Basert på tall fra tiltaksanalysen for Vansjø-
Hobølvassdraget (Lyche Solheim et al. 2001) 1997-1999.  

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

7,9 t 

0,5 t
Retensjon i 

innsjøen

11,3 t

3,9 tLokale 
tilførsler

1,9 t
Bekkefelt

15,2 t
Retensjon i 

innsjøen

1 t
Mørk

1,2t
Veid

16,7 t

Hobøl

2,3 tSvin

(Samla tilførsler 

Storefjn = 23 tonn)
(Samla tilførsler 

Vanemfjn = 11,8 tonn)

Fosforbudsjett i tonn 

Gjennomsnitt for 3 år

 
Figur 5. Fosforbudsjettet for hele Vansjø, i tonn. Basert på et beregnet gjennomsnitt for årene 2005, 
2006 og 2007. (Kartgrunnlag NVE).  

 

I Skarbøvik et al. (2008a) ble det også forsøkt å beregne fosforbudsjettet i et typisk normalår, 
eller med andre ord – hva som er gjennomsnittlig forventet tilførsel gitt samme værforhold 
hvert år. Det må påpekes at det av ressursmessige hensyn ble valgt å gjøre dette på en 
forenklet måte:  De beregnede transportverdiene for 2005, 2006 og 2007 ble beregnet på nytt 
basert på årsverdier for vannføring for det gjeldende året sett i forhold til årsvannføringen i 
perioden 1977-2007 (Hobølelva ved Høgfoss; nedskalert for Svinna, Veidalselva og Mørkelva); 
samt i perioden 1967-2007 (avrenning Vansjø ved Mossefossen; samt nedskalert for Sunda). I 
bekkefeltene til Storefjorden ble normalverdien beregnet ut fra forholdet mellom det 
gjeldende året og et normalår for de andre tilførselselvene. For bekkefeltene til 
Vanemfjorden har det blitt stipulert at et normalår i gjennomsnitt gir 3,3 tonn totalfosfor.  
Tabell 5 gir resultatet av disse beregningene. Som ventet avviker ikke dette mye fra 
beregningen for snittet av de tre årene 2005-2007, siden disse representerer år med lav, høy 
og middels årsmiddelsvannføringer. Som ofte er vanlig ved slike ”normaliserende” 
beregninger vil ”normaltransporten” i et vått år gjerne være høyere enn ”normaltransporten” 
i et tørt. Dette skyldes beregningsmetodikken, som beskrevet over.  
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Tabell 5. Beregnet ”normalisert” fosforbudsjett for Vansjø. Verdiene er baserte på beregnede 

transportverdier for 2005-2007, som så er justert i forhold til årsvannføringen gjeldende år samt 

gjennomsnittlig årsvannføring i Hobølelva ved Høgfoss (1977-2007) og i Mosseelva ved Moss (1967-

2007).  

    2005 2006 2007 Snitt 05-07 

  Q mid TP norm TP norm TP norm TP norm 

Hobølelva 140 10,6 19,7 15,0 15,1 

Svinna 49 2,3 2,0 2,5 2,3 

Mørkelva 28 0,9 0,9 1,0 0,9 

Veidalselva 15 1,1 1,1 1,1 1,1 

Storefjn bekkefelt   2,0 1,7 1,8 1,8 

SUM til Storefj   16,9 25,4 21,4 21,2 

Retensjon Storefj   10,9 18,8 13,4 14,3 

Sundkjeften 269 6,0 6,6 8,1 6,9 

Vanemfj bekkefelt   3,3 3,3 3,3 3,3 

Retensjon Vanemfj*   -0,2 0,5 0,5 0,2 

Mossefossen 307 9,6 9,4 10,9 10,0 

* Når retensjon er negativ betyr dette at mer ble ført ut av innsjøen enn inn – altså resuspensjon av 

sediment.  
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Figur 6. Fosforbudsjettet beregnet som for et ”normalår”, dvs. basert på perioden 1977-2007 (for 
Hobølelva ved Høgfoss) og 1967-2007 (for Mossefossen).  
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4.3.2  Ulike fosforbudsjett – et resultat av metodikk og valg av 
datamateriale (dataperiode) 

Det er viktig å få belyst hvorfor ulike analyser gir ulikt resultat mht vassdragets 
fosforbudsjett. Det er derfor gjort en gjennomgang av hvorfor den første tiltaksanalysen 
beregnet en fosfortransport på bare 12 tonn Hobølelva (basert på data fra perioden 1997-99; 
Lyche Solheim et al. 2001) mens den i det beregnede fosforbudsjett for Hobølelva 
(måleperioden 2005-2007; Skarbøvik et al. 2008a) er vist som ca. 16,7 tonn. En viktig årsak til 
dette kan være beregningsmetoden som er benyttet for å finne tilførslene av fosfor.  

Tabell 6 viser at gjennomsnittlig vannføring i de to treårsperiodene var omtrent lik. Tabellen 
viser også at en ny beregning av transporten ved hjelp av årsmiddel-metoden gir nå 13 tonn 
for perioden 1997-99, som er det samme resultatet som for perioden 2005-2007 med denne 
metoden. Alle data er hentet fra (Skarbøvik et al 2008b) – denne rapporten benyttet samtlige 
data innsamlet i overvåkingsperioden 1985-2006, med andre ord er flomprøver ikke fjernet. 
Beregningene av stofftransportkurven viser, som for årsmiddelmetoden, et likt resultat for de 
to periodene, men med en økning på ett tonn i forhold til årsmiddelmetoden. Det må 
bemerkes at i Skarbøvik et al. (2008b) ble fosfortransporten beregnet ved stofftransport-
kurver basert på data for 5 år av gangen, dette gir en annen stofftransportkurve enn når det 
benyttes data for ett og ett år av gangen, noe som forklarer endringene fra det opprinnelige 
fosforbudsjettet for perioden 2005-07. Den tredje metodikken som er benyttet er lineær 
interpolasjon. Denne metoden gir et resultat som er ca. 3 tonn høyere for perioden 1997-99 
enn for den siste perioden.  

Tabell 6. Ny beregning av transporten i Hobølelva ved Kure, basert på datamateriale fra hhv. perioden 

1997-99 og 2005-07, med tre ulike beregningsmetoder.  

      År 

       Snitt  
vannføring 

106 m3/s 

             Lineær  

      interpolasjon 

                                         
Stofftransport                

kurve 

          Årsmiddel 

           metode 

 

1997-1999 145 19 14 13 

2005-2007 146 16 14 13 

 

Denne analysen viser altså at for to treårsperioder med omtrent samme snittvannføring for 
alle tre år sammenlagt, gir to av tre beregningsmetoder lik fosfortransport, mens den tredje 
gir en høyere transport i den første perioden. Det er med andre ord ikke slik at 
fosfortransporten har økt siden den første perioden. 

 

4.3.3 Vannføringsendringer – en analyse  

Overvåkingsdata (f.eks. Skarbøvik m.fl. 2008a, 2009a) har vist at særlig Hobølelvas (inkludert 
Kråkstadelva) transport av sediment og fosfor er følsomt overfor endringer i vannføring. Med 
andre ord reagerer dette vassdraget med en kraftigere økning i gjennomsnittskonsentrasjoner 
når vannføringen øker, enn de øvrige. Hovedårsaken til dette antas å være topografi, da 
dette vassdraget har brattere helninger og mer ravinering enn de øvrige småvassdragene som 
ligger i slakere terreng. Vannføring er med andre ord en viktig faktor for å forstå endringer i 
stofftransport i vassdrag. Selv om de to 3-årsperiodene som ligger til grunn for de to 
fosforbudsjettene har omlag lik middelvannføring, er det viktig å se nærmere på 
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vannføringsforholdene disse tre årene og i de foregående årene. Under følger derfor en 
analyse av vannføringen i Hobølelva, som målt ved vannføringsstasjonen ved Høgfoss.  
Datamaterialet til denne analysen av vannføring er basert på vannføringsmålinger fra Høgfoss 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) estimerer middelflom for Høgfoss til 36,6 m3/s og 
10-årsflom til 52,8 m3/s.  

Figur 7 viser døgnvannføring (øverst) og total vannmengde (nederst) for hvert år siden 1977 i 
Hobølelva ved Høgfoss, de to tre-årsperiodene er uthevet med røde rammer. De høyeste 
målte døgnvannføringene inntrådte i oktober 1987 (86,4 m3/s) og i januar 2008 (87,4 m3/s). 
År 2000 har den høyeste årsvannføringen, mens år 1997 har den laveste. Figuren antyder også 
at vannføringen på 90-tallet ser ut til å ligge under årsgjennomsnittet, mens det etter 2000 
varierer mellom noen år med svært høye vannføringer og noen med lave vannføringer. På 
åttitallet ser det ut til at vannføringene varierer nærmere snittverdien. For å undersøke disse 
visuelle betrakningene nærmere, er det foretatt en analyse av både flom- og 
tørkeforekomster. Datamaterialet er verdier for gjennomsnittlig døgnvannføring i perioden 
1977-2007.  
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Figur 7. Døgnvannføring (øverst) og total vannmengde (nederst) for hvert år siden 1977 i Hobølelva 
ved Høgfoss, de to tre-årsperiodene er uthevet med røde rammer.  
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4.3.4 Flomvannføringer  

I Skarbøvik m.fl. (2008b) er det gjennomført en flomfrekvensanalyse som viser at det ikke kan 
sees noen trend i flomvannføringer for observasjonsperioden. Dette gjaldt flomtopper på 10, 
20 og 30 m3/s.  

Figur 8 viser en oversikt over antall dager med en døgnvannføring på eller over 20 m3/s. En 
slik vannføring oppstår i gjennomsnitt 10 dager per år for perioden 1977-2007. Fra år til år er 
imidlertid variasjonene kraftige, med alt fra 0 dager (f.eks. 1995, 1997) til 43 dager (2000). I 
gjennomsnitt for perioden 1980-89 var det ca. 10 dager i året som hadde en så høy 
vannføring. På 90-tallet, derimot, var det tre år hvor ingen dager hadde en vannføring over 20 
m3/s, og snittverdien for tiåret er på 8 dager. I perioden 2000-2007 er gjennomsnittet i 
overkant av 13 dager; det er særlig året 2000 som trekker opp i denne perioden, men det skal 
samtidig påpekes at det i denne siste perioden ikke var noen år hvor elva ikke oppnådde 
vannføringer på over 20 m3/s .  
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Figur 8. Antall dager med vannføring over 20 m3/s, samt gjennomsnittsverdier for 1980-, 1990- og 
2000-tallet.  

En praktisk betydning av dette for beregningen av de to fosforbudsjettene er som følger:  

- Før perioden 1997-1999 var det et tiår med relativt lave vannføringer, hvor det i 
gjennomsnitt bare var 8 dager per år med en vannføring over 20 m3/s, og hvor 3 år 
ikke oppnådde denne døgnvannføringen i det hele tatt.  

- Før perioden 2005-2007 må man 10 år tilbake i tid for å finne et år hvor det ikke 
oppstod en døgnvannføring over 20 m3/s.  

Tabell 7  viser antall dager med en vannføring over hhv 10 og 20 m3/s for periodene det er 
beregnet fosforbudsjetter for, og for fem år i forveien av hver periode.  

Tabell 7. Antall dager med en vannføring(Q) over hhv 10 og 20 m3/s for periodene 1997-99 og 2005-07 

(periodene det er beregnet fosforbudsjetter for), og for de fem foregående år av hver periode. 

Periode Forklaring Antall dager 
med Q >20 m3/s 

Antall dager 
med Q > 10 
m3/s 

1992-1996 5 årsperiode før beregningen 23 124 

1997-1999 Beregnet budsjett1 32 113 

2000-2004 5 årsperiode før beregningen 70 214 

2005-2007 Beregnet budsjett2 36 122 

1 Lyche Solheim m.fl. 2001 2 Skarbøvik m.fl. 2008a 
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Som tabellen viser, er det ikke så store forskjeller mellom vannføringstoppene i de to 
perioder det er beregnet fosforbudsjetter for, men det er derimot store forskjeller i mengden 
vann som har gått i de foregående årene. Dette kan ha betydning for fosfortransporten av 
følgende årsaker:  

- I år med mye nedbør og høye vannføringer vil mye partikulært (og potensielt 
fosforrikt) materiale erodere både fra åkrene og langs med elva. Dette materialet vil 
kunne avsettes midlertidig langs med vassdraget og kan resuspenderes i påfølgende år.  

- I år med særlig høye vannføringer og flommer (f.eks. 1999, 2000) kan elveløpet 
(inkludert elvebunn og banker) bli ustabilt. Dette kan resultere i økt elveløpserosjon i 
kommende år før en ny likevekt er opprettet i elveløpet.  

- Mangel på tørkeepisoder (se under) kan medføre en destabilisering av elvebreddene 
ved at grunnvannsspeilet øker. Kohesjonen mellom partiklene reduseres som følge av 
økt vanninnhold i jorda, noe som igjen kan føre til grunnvannserosjon og økt rasfare.  

4.3.5 Variasjoner i forekomst av tørke 

Det  er ikke  påvist noen endring av antall flomforekomster i perioden 1977-2007, men det  
kan vises til en sannsynlig nedgang i forekomst av tørkeepisoder (Skarbøvik m.fl. 2009b). 
Varigheten av visse lavvannføringer  brukes ofte som indikasjoner på tørkehendelser. For 
eksempel vil en lavvannføring på 0,39 m3/s bare oppstå i gjennomsnitt 10% av tiden, mens en 
vannføring på 0,65 m3/s oppstår i 20% av tiden, og en vannføring på 1,22 m3/s oppstår i 
gjennomsnitt 70% av tiden. Det ble undersøkt lavvannføringer som opptrer i 10 % av tiden, 20 
% og 30 % av tiden  og resultatene viser at det  er en synkende tendens  i antall tørkeepisoder 
for alle disse vannføringer. Det  må påpekes at nedgangen  ikke er signifikant.  

4.3.6 Betydningen av elveløpserosjon, ras og ulike inngrep langs  
vassdraget 

Kvantifisering av naturlig bekkeløpserosjon, og kvantifisering av endringer i slik erosjon som 
følge av klimaendringer, er ikke utført for vassdraget. Imidlertid er det utført en 
undersøkelse av fosforinnhold i sedimentene langs med elveløp og små tilførselsbekker til 
Hobølelva (Aakerøy et al. 2009). Figur 11 viser prøvetakingsstedene.  

Total-P (TP) konsentrasjonen i disse sedimentprøvene varierte fra 476 – 965 mg P/kg, med en 
middelkonsentrasjon på 751 mg P/kg. En sammenligning med fosforinnhold i undergrunnsjord 
i områdene rundt Ås og på Romerike viser at disse er i samme størrelsesorden som 
sedimentprøvene fra Hobølelva (Krogstad og Løvstad, 1991; Krogstad og Øgaard, 2008; 
upubliserte data fra Ås). Prøver fra matjordlaget ved Ås hadde adskillig høyere 
totalfosforverdier, varierende fra ca 1000 – 1800 mg P/kg.  Under forutsetning av at det er 
leirsedimenter som er prøvetatt (kornfordelingsanalyser er ikke utført), tyder disse 
resultatene på at det er undergrunnsjord og ikke toppjorda (jordbruksjord) som dominerer 
elvesedimentene. Prøver tatt fra innersvingsbanker hadde ikke høyere TP verdier enn prøver 
tatt i ikke-erodert materiale i yttersvingene.  

To fosforfraksjoner ble også undersøkt, totalt reaktivt fosfor (TRP) og P-AL-verdier. Totalt 
reaktivt P (TRP) i jord er en fraksjon som ifølge Krogstad og Løvstad (1991) samsvarer med 
algetilgjengelig fosfor. Algetilgjengelighet av fosfor som følger partikler er imidlertid en 
dynamisk prosess som inkluderer overgangen fra lett-tilgjengelig til ikke-tilgjengelig fosfor. 
Hver av fraksjonene TRP og P-AL omfatter flere grader av tilgjengelighet for algene samtidig 
som tilgjengeligheten er avhengig av en rekke faktorer i resipienten (for eksempel lys og 
sedimentasjonshastighet). 

Jorda i dette området er naturlig rik på apatitt fosfor. Tilgjengeligheten av apatittfosfor for 
blågrønnalger er imidlertid generelt ansett som liten (Tom Andersen, pers. komm.), bl.a. 
fordi blågrønnalger ikke kan ”beite” på partiklene,  men er avhengig av at fosforet er i løst 
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form (ortofosfat). Hvis mengden ortofosfat minker i vannmassene (f.eks. som følge av opptak 
i blågrønnalger), kan mer partikkelbundet fosfor løses ut fra apatitten, men spørsmålet er om 
dette vil rekke å skje før sedimentene synker ned til dypere vannlag. I gjennomsnitt utgjorde 
TRP i elvesedimentene 42 % av TP. Dette er en høy andel sammenlignet med tidligere 
analyser av matjordlaget på leirjord i Ås og Tune (Øgaard, 1995), hvor TRP utgjorde 6-19 % av 
TP. 

Imidlertid var P-AL verdiene i elvesedimentet lave, i gjennomsnitt 2,6 mg P/100 g. P-AL-
andelen utgjorde bare 3,4 % av TP. I gjødslingsplanlegging karakteriseres P-AL verdier < 5 
mg/100 g som lavt. Elvesedimentene hadde med andre ord høyere TRP-andel enn matjorda, 
men samtidig var P-AL verdiene lavere enn matjorda. P-AL er en fraksjon som er svært 
tilgjengelig for planter.  

Den viktigste konklusjonen fra denne undersøkelsen er at elve- og bekkeerosjon kan resultere 
i at fosforrike partikler fra undergrunnsjorda kommer ut i vassdraget, i tillegg til den 
matjorda som tilføres gjennom erosjon og avrenning fra åkrene. Sedimentene inneholdt mye 
totalt reaktivt fosfor som regnes som en algetilgjengelig fraksjon (Krogstad og Løvstad, 1991), 
dog var P-AL-tallet lavt. I tillegg må det tas med at jorda i dette området er naturlig rik på 
apatitittfosfor.Apatittfosfor regnes som lite tilgjengelig for blågrønnalger når det kommer ut i 
innsjøen, med mindre forholdene tilsier at ortofosfat løses fra sedimentene.  

I fall apatitt-fosforet gir et vesentlig bidrag til økt algevekst vil det være et viktig spørsmål 
om elveerosjonen har økt i senere tid. Det er flere værmessige faktorer som kan føre til slike 
endringer i erosjon, herunder kraftigere flommer, færre tørkeepisoder som kan gi høyere 
vanninnhold og dermed mer ustabile og eroderbare elvebredder, noe som vil kunne forsterkes 
hvis elvebreddene ikke er dekket av vegetasjon. En slik klimaindusert økning i erosjonen vil 
imidlertid ikke bare forekomme i elveløpet, men også på åkrene, slik at fosfortransporten i 
vassdragene vil kunne øke både som følge av økt sedimenterosjon langs med elveløpet og 
økte tilførsler fra åkrene.  
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Figur 9. Kartet viser sedimentprøver tatt langs elveløpet i Hobølelva.  
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I den senere tid har det gått flere ras langs med elveløpene til Storefjorden. Som 
undersøkelsen av elvesedimenter viser, vil dette gi en økning av algetilgjengelig fosfor i 
vassdraget. Kvantifisering av dette er ikke enkelt, men et forsøk ble gjort i Skarbøvik m.fl. 
2009a. Disse rasene omfatter bl.a. (antatt mengde jord som er sklidd ut er satt i parentes bak 
hver beskrivelse1):  

 Kvikkleireskred ved Hobølelva nedstrøms Kure, ikke langt fra Bjørnerødvannet (ved 
Sanderød), inntraff 27. september 2007 (1.000 m3);  

 Et større kvikkleireskred ved Hobølelva nedstrøms Kure, ved Løken gård rett sør for 
Kirkebygda i Våler, første gang registrert 16.10 2007, men utrasningene fortsatte, 
bl.a. våren 2008.(35.800 m3).  

 Sommeren 2007 var det også en utrasing ved Folkestad, rett oppstrøms Løken gård. 
(2.000-3.000 m3) 

 Kvikkleireskred ved Nordby i Mørkelvas nedbørfelt ca 14.12 2007.  (ikke taksert) 

 Skred i morenejord rett nedstrøms utløpet av innsjøen Mjær 16. januar 2008, 
rasmassene gikk rett i Hobølelvas hovedløp. Skredet kom i forbindelse med den 
kraftige nedbøren i januar måned. Skredet var altså oppstrøms Kure, og bør derfor ha 
blitt registrert ved målestasjonen der. (Skredet er ikke taksert, men kan anslås til ca 
1.000-3.000 m3). 

Basert på mengde utsklidd jord og enkelte vannprøver tatt opp- og nedstrøms raset ved Løken 
gård i Våler er det beregnet at disse rasene kan ha utgjort ca. 5-15.000 tonn suspendert stoff 
tilført Storefjorden i 2008. Økt mengde totalfosfor estimert ut fra forholdet mellom 
partikkeltransport og fosfortransport gir en økning på 5-25 tonn. Bruk av fosforbudsjettet gir 
derimot et mer beskjedent estimat på 4-8 tonn. Det understrekes at disse anslagene må 
ansees som meget usikre.  Rasene vil selvsagt medføre en kraftig økning i transport av 
næringssalter og partikler i det de går, men de vil også i lang tid fremover bidra til økte 
konsentrasjons- og transportverdier i elva, da rasjorda som ligger igjen er lite beskyttet mot 
erosjon. I tillegg har enkelte av rasene tvunget elva over mot motsatt side, og her kan det 
forventes kraftig erosjon i lang tid fremover, til elva får stabilisert seg i et nytt løp.  

I tillegg til ras og en evt. økning av erosjonen langs med elveløpet kan selvsagt andre 
aktiviteter enn jordbruk forårsake partikler og fosfor i vassdraget. I 2008 ble det f.eks. lagt 
ned kloakkledning og gang-/sykkelvei langs med Hobølelva oppstrøms samløpet med 
Kråkstadelva. Hvor mye dette kan ha tilført av ekstra erosjonsmateriale (og derved 
algetilgjengelig fosfor) er ikke kjent. Imidlertid er det klart at i slike utsatte områder hvor 
jorda er naturlig rik på fosfor så bør slike anleggsarbeid utføres med særlige tiltak mot 
erosjon.  

 

                                            
1 Jordmengden er basert på at rasene ble takserte i forhold til naturskadeerstatning.  
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4.4 Sammenligning Skuterudfeltet  med Kråkstadelva’s nedbørfelt.  

I tiltaksanalysen for Morsa som ble gjennomført i 2000 ble beregningene av fosfortilførsler for 
de enkelte delnedbørfelt basert på relative tall i forhold til målinger gjennomført i 
Skuterudbekken. Det ble brukt en gjennomsnittsverdi for fosfortap fra Skuterudfeltet på 170 g 
TP/daa jordbruksareal basert på vurderinger av målte verdier i Skuterudbekkens nedbørfelt. 
En antok at dette fosfortapet tilsvarte fosfortapet fra jordbruksarealet i Kråkstadelvas 
nedbørfelt og at jordbruksdriften og jordarbeidingen var sammenlignbar i de to nedbørfelt. 
Målingene i Skuterudbekken har fortsatt etter dette  og gjennomsnitt for de siste 7 årene har 
vist et gjennomsnittlig fosfortap på 220 g TP/daa jordbruksareal. Det er en økning på 30 % i 
forhold til den verdi som ble brukt i år 2001 og det er derfor av interesse å  sammenligne 
disse felter. 

Det er i denne rapporten vurdert om Skuterudfeltet er representativt for Kråkstadelva og om 
de to feltene fortsatt i 2006 (som er grunnlaget for nye beregninger og sammenligninger) har 
samme tiltaksgjennomføring, samme jordarbeiding og fosforinnhold i jord. Agricat modellen 
som er brukt for de nye tilførselsberegningene og for scenarieberegninger er kalibrert for 
JOVA felt  og det har derfor også interesse å se på i hvilken grad disse feltene kan 
sammenlignes.   

Registreringer av jordarbeidingen i de to feltene i 2006 viser at den gjennomsnittlige 
erosjonsrisiko for jordarbeiding, C-faktor (Høstpløying med høyest risiko  har C- faktor 1) var 
litt høyere i Kråkstadelvas nedbørfelt (0,62) sammenlignet med Skuterudfeltet (0,55) i 2006. 
Dessuten var det noe forskjell mellom nivåene for fosfortall i jorda i de to feltene. 
Gjennomsnittlig fosfortall for Skuterudfeltet er 8 mg P-AL/100 g og tilsvarende for 
Kråkstadelva 11. På grunnlag av erosjonsrisiko og jordas fosforinnhold kan en derfor forvente 
litt høyere fosfortap fra Kråkstadelvas nedbørfelt sammenlignet med Skuterudbekkens 
nedbørfelt. 

Det har skjedd endringer i jordarbeidingen de siste to tiår. I Skuterudfeltet har det skjedd en 
overgang fra høstpløying til vårpløying (stubb), men de siste årene har arealet med 
høstharving økt. Endringene i jordarbeiding har gitt litt lavere erosjonsrisiko de senere årene 
(fra C-faktor 0,59 til 0,57 for 6-7 års gjennomsnitt).  

Endringene i jordarbeiding står i motsetning til de målte resultater som viser en økning i 
fosfortapet. Endringer i været har stor betydning for erosjon og fosfortap. Mye nedbør og 
intens nedbør i utsatte perioder kan bidra til større fosfortap. 

En samlet vurdering tyder på at en ved samme jordarbeiding (tiltaksgjennomføring) må 
forvente høyere fosfortap de siste årene sammenlignet med det som var utgangspunkt for 
tiltaksanalysen i 2000. Det ser ut til at fosfortapene fra Kråkstadelvas nedbørfelt kan 
forventes å være litt høyere enn fra Skuterudbekkens nedbørfelt på grunn av høyere naturgitt 
erosjonsrisiko, mer jordarbeiding og høyere fosfortall i jorda.  

Fosfortap fra Skuterudfeltet er derfor ikke direkte representativt for fosfortap fra 
Kråkstadelvas nedbørfelt, men i Agricat-modellen kan vi ta hensyn til naturgitt erosjonsrisiko, 
jordarbeiding og jordas fosfortall og kalibrere modellen i forhold til nivået for fosfortap i 
Skuterudfeltet. 

Det er også av interesse å se utviklingen av fosfortap for de to felt som følge av endringer i 
nedbør, temperatur, vær og klima for å se om de har samme utvikling.  

4.4.1 Fosfortap fra Skuterudfeltet  

Skuterudfeltet er en del av Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og  det 
måles vannføring og konsentrasjoner kontinuerlig i Skuterudbekken. Målingene startet i 
september 1993. Ut fra målingene blir tap av suspendert stoff og fosfor fra arealene 
beregnet. For å kunne vurdere effekten av jordarbeidingstiltak alene, er det brukt tall for 
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innløp til fangdam.Tapene fra jordbruksarealene blir beregnet ved å trekke fra anslåtte tap 
fra skog og annet areal (11 g TP/dekar). Tapene fra jordbruksarealene blir beregnet som det 
resterende tap fra feltet.  

 

 
 

Figur 10.  Fosfortap fra jordbruksareal i Skuterudfeltet (g/daa jordbruksareal) målt  før innløp til  
fangdam samt gjennomsnittsverdier for ulike perioder. 

Tabell 8  Ulike gjennomsnittsverdier for fosfortap fra Skuterudfeltet ved innløp til fangdam. 

Periode for gjennomsnitt Fosfortap (g/daa 
jordbruksareal) 

Merknader 

Estimert verdi før 2000 170 Brukt i tiltaksanalysen 2000 

1993-2008 234 Hele overvåkingsperioden 

1993-2008 (uten 2000/01) 210 Hele overvåkingsperioden utenom året der det 
bygges fangdam 

1993-2000 200 De 7 første årene 

2001-2008 220 De 7 siste årene 

 

Fosfortapet fra jordbruksarealet i Skuterudfeltet har variert gjennom overvåkingsperioden fra 
1993-2008 med maksimum i år 2000/01 der fosfortapet var om lag 560 g TP/daa 
jordbruksareal. Det laveste fosfortap ble målt i tørkeåret 1995/96, om lag 60 g TP/daa 
jordbruksareal. Beregning av fosfortap fra jordbruksarealer i Morsa baserer seg på 
oppskalering fra målte verdier i Skuterudfeltet. Tiltaksanalysen i 2000 baserte seg på 
målingen frem til år 2000. Gjennomsnittsverdien for perioden fra 1993 til 2000 var om lag 180 
g TP/daa jordbruksareal, men det ble gjort en vurdering av at fosfortapet sannsynligvis i 
gjennomsnitt over år ville ligge rundt 170 g TP/daa. Gjennomsnittlig P-tap for hele 
overvåkingsperioden 1993-2008 er 234 g TP/daa jordbruksareal. Det ble i 2000-2001 bygget en 
fangdam  og samtidig var det svært mye nedbør som førte til mye graving og stor transport av 
sediment og fosfor i perioden rundt graving. Derfor må en regne år 2000/01 og delvis 2001/02 
som et spesielt år, som ikke bør inngå i gjennomsnittet for forventet fosfortap fra 
jordbruksarealer. Uten år 2000/01 er gjennomsnittlig fosfortap fra Skuterudfeltet i hele 
overvåkingsperioden om lag 210 g TP/daa jordbruksareal. De siste årene (01-08) har 
fosfortapet i gjennomsnitt vært høyere (220 g TP/daa) i innløpet til fangdammen 
sammenlignet med perioden på begynnelsen av 1990-tallet. Tallene er målt i innløpet til 
fangdammen fra 2003.  
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Figur 11. Endringer i nedbør og avrenning over tid i Skuterud feltet samt NVE sin spesifikk normal 
avrenning for 1960- 1990. 

Det er målt 30 % større avrenning fra Skuterudfeltet i perioden 2001-2008 sammenlignet med 
perioden 1993-2000 (figur 13). Det er tilsvarende målt større nedbør i perioden 2001-2008 
sammenlignet med 1993-2000. År 2000/01 er ikke tatt med i gjennomsnitt for periodene siden 
det er et ekstremår som vil bidra til å øke gjennomsnittet betydelig i den av periodene der 
det tas med.For å kunne si hvordan den målte avrenningen forholder seg til normalavrenning 
er det sammenlignet med spesifikk avrenning fra NVE’s avrenningskart. Normalavrenningen på 
kartene er om lag som gjennomsnittlig avrenning i perioden 2001-2008. Det vil si at 
avrenningen som er målt i perioden 1993-2000 er lavere enn normalt. Sammenligning av 
nedbørmengder for de to perioder viser tilsvarende at det i perioden 2001-2003 var mer 
nedbør enn i perioden 1993-2000. Nedbørnormalen for 1961-1990 ligger derimot på nivå med 
nedbørmengdene i perioden 1993-2000, hvilket betyr at det har vært mer nedbør i perioden 
2001-2008 enn normalt. Fosfortapene har også vært høyere i perioden 2001-2008 
sammenlignet med 1993-2000. Dersom en forventer at det blir mer nedbør vil  antakelig også 
fosfortapene og behovet for tiltak fremover øke.  

Forskjellen som er vist mellom nedbør og NVE ’s avrenning i normalperioden er større enn den 
tilsvarende forskjellen for målingene i Skuterudfeltet. For normalperioden er den modellerte 
avrenningen kalibrert på store elver og dette gir andre forhold med hensyn til avrenning (bla. 
annen arealbruk) enn i Skuterudfeltet. Dessuten kan nedbørens fordeling gjennom året ha 
betydning for fordampningen. Mer sommernedbør gir større fordampning og lavere avrenning, 
mens mer nedbør om høsten og vinteren kan gi større andel avrenning på grunn av lavere 
fordampning.  

4.4.2 Jordbruksdrift i Skuterud og Kråkstadelva 

Basis for bruk av målinger fra Skuterudfeltet til oppskalering for Morsa avhenger av om 
jordbruksdriften i Skuterudfeltet representerer driften i Morsa eller i en del av Morsa. Det er 
tidligere antatt at Skuterudfeltet var representativt for nedbørfeltet til Kråkstadelva. Det var 
tidligere omtrent samme drift og tilskuddsordninger i de to områdene. Det er her gjort en 
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sammenligning av drift og jordarbeiding i 2006 for å vurdere om de driftsmessige faktorer er 
såpass like at en kan bruke Skuterudfeltet som representant for Kråkstadelva. 

 

 
Figur 12. Sammenligning av jordarbeiding i nedbørfeltene til Kråkstadelva og Skuterudbekken i 2006. 

 

Den prosentvise fordelingen av jordarbeidet areal i Skuterudfeltet og Kråkstadelvas 
nedbørfelt i 2006 viser at mellom 30 og 40 % av arealet ligger i stubb i de to feltene (figur 
12). Det er opp til 5 % eng i de to feltene og lite direktesåing av høstkorn. Om lag 60 % av 
arealet i de to feltene ble jordarbeidet høsten 2006. Det er noe mer høstharvet i 
Skuterudfeltet sammenlignet med Kråkstadelva. I Skuterudfeltet er det nesten ingen 
høstpløying der det ikke er høstkorn, mens det i Kråkstadelvas nedbørfelt fortsatt er en del 
høstpløying før vårkorn. Høstpløyingen i Kråkstadelvas nedbørfelt er dog kun på areal med 
erosjonsrisiko 1 og 2. Høstkorn i både Skuterud og Kråkstadelva såes etter jordarbeiding, 
enten pløying eller harving. I Kråkstadelvas nedbørfelt blir 20 % pløyd før såing av høstkorn og 
7 % harvet før såing. I Skuterudfeltet ble 14 % av arealet pløyd før såing av høsthvete, de 
øvrige 27 % av høstkornarealet ble harvet før såing i 2006.  

Gjennomsnittlig erosjonsrisiko ved ulike jordarbeidingsmetoder kan beregnes ved hjelp av 
erosjonsfaktorer (tabell 9). Gjennomsnittlig erosjonsfaktor for 2006 i nedbørfeltet til 
Kråkstadelva er 0,62 og for Skuterudfeltet 0,55. Det vil si at det er litt lavere erosjonsrisiko 
totalt for Skuterudfeltet sammenliknet med Kråkstadelva i 2006.  

Tabell 9. Erosjonsfaktorer for jordarbeiding 

Jordarbeiding eng Stubb Pløyd harvet sådd 
(direkte) 

sådd 
(harvet) 

sådd 
(pløyd) 

Erosjonsfaktor 0,13 0,28 0,97 0,63 0,34 0,64 0,97 

 

Gjennomsnitt for jordas fosfortall er for Skuterud feltet beregnet til 8 mg P-AL/100 g jord. 
Tilsvarende for jordbruksarealet i Kråkstadelvas nedbørfelt er gjennomsnittet på 11 mg P-
AL/100 g jord. 

I 2006 er derfor den samlede risiko for fosfortap (erosjon og fosfornivå) større fra 
Kråkstadelvas nedbørfelt sammenlignet med Skuterudfeltet. 
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4.4.3 Variasjon i jordbruksdrift over tid i Skuterudfeltet  

I løpet av de siste to tiår har det skjedd en del endringer i jordarbeidingen i Skuterudfeltet. 
Tidlig på 90-tallet ble 30-40 % av arealet høstpløyd (figur 13). Fra 1995 har det vært lite 
høstpløying, men fra 2002 har arealet med høstharving økt og har i perioden 2002-2007 
utgjort 20-40 % av jordbruksarealet. 

 
Figur 13. Variasjon i jordarbeiding i Skuterudfeltet. 

Variasjon i jordarbeidingen i Skuterudfeltet gir en variasjon i forventet erosjonsrisiko. I figur 
14 er det vist en estimert variasjon i relativ erosjonsrisiko  (erosjonsfaktor) basert på 
jordarbeiding. En verdi på 1 i figur 16 svarer til høstpløying. Erosjonsfaktorer for de ulike 
jordarbeidinger  er basert på Lundekvam (2002) og modellering av P tap for oveflate- og 
grøftevann ved ulik jordarbeiding (tabell 8b, pers. medd Lundekvam 2007). Den 
gjennomsnittlige erosjonsfaktoren varierer fra 0,44 til 0,74, med den høyeste erosjonsfaktor i 
1993. Gjennomsnittlig erosjonsfaktor for de første 7 årene er 0,59 og gjennomsnittlig 
erosjonsfaktor for de siste 7 årene er 0,57. Dermed er erosjonsfaktoren høyere den første 
perioden sammenlignet med den siste perioden. Om en ser bort fra de første to årene, der 
det er forholdsvis mye høstpløying, blir erosjonsfaktoren 0,55 for perioden 1995-1999. Det 
viser en økning i erosjonsfaktor de senere årene på grunn av økt areal med høstharving.   
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Figur 14. Variasjon i erosjonsrisikofaktor pga jordarbeiding  i Skuterudfeltet 

4.4.4 Samlet vurdering  

En samlet vurdering tyder på at en ved samme jordarbeiding (tiltaksgjennomføring ) må 
forvente høyere fosfortap de siste årene sammenlignet med det som var utgangspunkt for 
tiltaksanalysen i 2000. Det ser ut til at fosfortapene fra Kråkstadelvas nedbørfelt kan 
forventes å være litt høyere enn fra Skuterudbekkens nedbørfelt på grunn av høyere naturgitt 
erosjonsrisiko, mer jordarbeiding og høyere fosfortall i jorda.  

Fosfortap fra Skuterudfeltet er derfor ikke direkte representativt for fosfortap fra 
Kråkstadelvas nedbørfelt, men i Agricat-modellen kan vi ta hensyn til naturgitt erosjonsrisiko, 
jordarbeiding og jordas fosfortall og kalibrere modellen i forhold til nivået for fosfortap i 
Skuterudfeltet. 

Elveløpserosjon, ras og utsklidninger er ikke observert i Skuterud, men er dokumentert i 
Hobølelva. Agricat kan ikke modellere slike prosesser og slike vurderinger må derfor komme i 

tillegg. 

4.5 Beregnete effekter av ytterligere tiltaks gjennomføring i 
jordbruket.  

4.5.1 Scenarier for tiltaksgjennomføring. 

Det er gjort beregninger ved bruk av modellen Agricat av ytterligere tiltaksgjennomføring for  
utvalgte scenarier i forhold til status fra 2006. Tiltakene er en kombinasjon av endret 
jordarbeiding kombinert med ingen eller reduksjoner i fosforgjødsling. Effekter av redusert 

fosforgjødsling er nærmere omtalt i kapittel 4.5.2.  For å kunne sammenligne effekt av 
gjennomførte tiltak med tidligere beregninger er modellen også brukt til nye beregninger med 
data tilbake for 2000. Se nærmere omtale under og i kapittel 5. 

Her kommenteres effekt av tiltak i forhold til status for 2006. Scenariene er beskrevet fra de 
som gir liten effekt og til stor effekt.  Tabell 1 ga en oversikt over hvor mye areal som ble 
omfattet av tiltak ved de ulike scenarier. Arealomfanget har stor betydning for vurdering av 

effekten av tiltaket i hele nedbørfeltet.  

Scenario 7 hvor det ikke lenger tillates lett høstharving  gir relativt liten effekt med bare ≈ 3% 
reduksjon i fosfortap. Dette skyldes at det ikke er store arealer med bare lett høstharving.  
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Scenarioene 9 og 12 hvor bonden gis en valgfri drift  på 20 % eller 40 %  av arealet har gitt en  
begrenset effekt med henholdsvis ≈ 10% og ≈ 11% reduksjon i fosfortap. Scenario 12 med 40 % 
av arealet fristilt tilsvarer i stor grad de minimums krav i juridiske virkemidler som ble innført 
i 2008 ved siste revisjon av RMP (Regionale miljøprogram). Oppslutningen blant bøndene er 
mye høyere og vinteren 2009-10 lå 75 % av kornarealene i stubb. Scenarioene med en andel av 
arealet fristilt er gunstige med tanke på at de gir bonden en agronomisk frihet til å tilpasse 
driften med noe jordarbeiding for å håndtere eks. sykdom og rotugras. Disse alternativene har 
i beregningene gitt relativt beskjeden effekt. Det skyldes:  

Ved scenariet med 40 % fristilt og mindre streng tolking var det 31932 daa som potensielt var 
tilgjengelig og oppfylte kriteriet for fristilt areal. Dette utgjør 31 % av arealet, det vil si at 
det ikke var nok areal tilgjengelig til å fylle kriteriet med 40 %. Vi har også antatt at ved 
fristilling av arealer vil disse primært bli brukt til høstkorn. Når en øker til 40 % fristilt antas 
det at de siste arealandeler som fristilles i større grad høstpløyes. 

Ved  20 % fristilt areal  endres det til mer areal med høstkorn med høstpløying.Totalt sett  gir 
det ikke store utslag om det er 20 eller 40 % (reelt sett 31,5 %)  som fristilles for i begge 
tilfeller blir det jordarbeiding- med og uten høstkorn.   

En kan oppnå bedre effekt ved scenariene 1 (alt kornareal i stubb) og scenarie 4 (alt 
kornareal i stubb og gras på erosjonsutsatt areal). Disse alternativene  er basert på en sterk 
begrensning av høstkornareal med jordarbeiding i tillegg til  utstrakt bruk av stubb og økning 
av grasarealer. Med disse alternativene kan en oppnå ≈ 34% (S1) og ≈ 36% (S4) reduksjon av 
fosfor. 

For scenario 1 og 4 (stubbalternativene)  og 9 (20 % valgfritt ) er det  også beregnet effekt av 
redusert gjødsling for å redusere P-AL nivået til henholdsvis maks 10 og maks 7. Med en 
reduksjon til P-AL 10  kan en få en samlet effekt på fosfortapet på i underkant av 2-3 %. Dette 
berører ca 36 000 daa som i dag har et arealveid gjennomsnitt på P-AL 13,4. I delnedbørfeltet 
”Lokalt Vestre Vansjø” er det ≈ 10 000 daa med P-AL over 10, og dette arealet har et 
arealveid P-AL gjennomsnitt på 15,4. Effektene av å redusere P-AL  til 10 blir her større 
nærmere 20% reduksjon av fosfortapet. Dette skyldes at sammenhengen mellom P-AL og 
fosfortap ikke er lineær, men øker sterkt ved økende P-AL. En får dermed relativt stor effekt  
å få ned nivået på de arealene med høyest verdi. Fosforprosjektet i Vestre Vansjø 
gjennomfører tiltak for redusert gjødsling ved høye P- AL tall.  

Ved  å redusere P-AL ned til  7 oppnår en ytterligere ≈4% reduksjon av fosfor ved scenario 3,  
≈7% ved scenario 6, og ≈8% ved scenario 11.  For stubbalternativene vil en kombinasjon av 
stubb og redusert fosforgjødsling (S3) gi en effekt på 38 % for alt kornareal i stubb og en 
samlet effekt på 42 % for alt kornareal i stubb og gras på areal i erosjonsklasse 4 (S6).   

Resultatene av modelleringene er presentert i figur 15  og tabell 10 der det gis en oversikt 
over endringer i fosfor og jordtap ved de ulike scenariene. I Vedlegg 1 er resultatene  fra 
alle scenariene presentert med detaljer for alle delnedbørfeltene. 

Når en vurderer kombinasjonene av endret jordarbeiding og redusert fosforgjødsling kan en 
oppnå størst reduksjon av fosfor ved scenarie 6. Det omfatter alt kornareal i stubb og gras på 
areal med erosjonsrisikoklasse 4 (se detaljert beskrivelse ). Ved dette scenariet vil 
fosforavrenningen redusere fra 105 g/daa til 60 g/daa. Denne reduksjon på 45 g/daa tilsvarer  
42 % i forhold til status på 105 g/daa i 2006..    

De nye nivå en kan oppnå ved ulik tiltaksgjennomføring er gitt i tabell 11.  
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Figur 15. Grafen viser fosfortap og jordtap ved de ulike scenarier som er beregnet. Den røde linjen 
viser prosentvis reduksjon/endring i forhold til driften i 2006. 

Kort skjematisk oversikt av scenariene: 
Scenarie1-3 : Alt kornareal i stubb,ingen endring P-Al og og P-AL reduksjon til 10 og 7. 

Scenarie 4-6 :Alt kornareal i stubb + gras i erosjonsklasse 4, ingen endring P-Al og og P-AL            

reduksjon til 10 og 7. 

Scenario 7 : Høstharvet areal i stubb. 

Scenario 8 : Stubb på erosjonsutsatt, utvidet areal med flomutsatt og vassdragsnært 

Scenarie 9-11: 20 % av kornarealet fristilt (valgfri drift), ingen endring P-Al og og P-AL  

  reduksjon til 10  og 7. 

Scenario 12 : 40 % av kornarealet fristilt (valgfri drift). 

 

Tabell 10. Forventede effekter av ulike driftsomlegginger og reduksjon av fosfornivået i jorda relatert 

til driften i 2006. 

Driftsvalg 
P-tap 

g/daa/år 
% reduksjon 

fosfortap 
Jordtap 

kg/daa/år 
% reduksjon 

jordtap 

Drift 2006 105 0 46 0,0% 

Scenario 1 71 32 28 38,7% 

Scenario 2 70 34 28 38,7% 

Scenario 3 65 38 28 38,7% 

Scenario 4 67 36 25 44,9% 

Scenario 5 65 38 25 44,9% 

Scenario 6 60 42 25 44,9% 

Scenario 7 101 3 44 3,9% 

Scenario 8 65 38 25 44,9% 

Scenario 9 94 10 40 12,1% 

Scenario 10 92 12 40 12,1% 

Scenario 11 86 18 40 12,1% 

Scenario 12 94 11 40 13,4% 
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Detaljert beskrivelse av de enkelte scenariene: 

1. Alt kornareal legges i stubb, gras/beite som 2006, potet/grønnsak som 2006, ingen P-AL 
endring 

2. Som 1 + alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10. 

3. Som 1+ alt areal med P-AL over 7 reduseres til  7. 

4. Alt kornareal legges i stubb, gras/beite økes til å dekke alle arealer med 
erosjonsrisikoklasse 4 og flomutsatt som i dag har korndrift, potet/grønnsaker som 
2006, ingen P-AL endring. 

5. Som 4 +  alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10. 

6. Som 4 +  alt areal med P-AL over 7 reduseres til 7. 

7. Dagens høstharvede areal legges i stubb. 

8. Alt kornareal i erosjonsrisikoklasse 3 og 4  og kornareal som er vassdragsnært og 
flomutsatt (streng tolkning) legges i stubb. «Streng tolkning» av vassdragsnært og 
flomutsatt er; vassdragsnært er satt til <50m fra alt åpent vann (innsjø, elver, 
bekker og åpne grøfter), og flomutsatt er satt til alt areal <100m fra innsjø- og 
elvekanter i delnedbørfeltene «Hobølelva», «Mørkelva”, ”Veidalselva», 
«Storefjorden», «Nedre Vansjø» og «Mosseelva», legges i stubb. 

9. 20 % av kornarealet fristilles for bonden til valgfri drift. Dette arealet må ligge i 
erosjonsrisikoklasse 1 eller 2 og ikke være vassdragsnært eller flomutsatt (streng 
tolkning som i scenario 8). Det  antas at bonden velger å legge alt det fristilte 
arealet i høstkorn og at det etableres med både høstharving og høstpløying før 
høstsåing. Fordelingen mellom høstharving og høstpløying før høstsåing settes i 
scenarioet slik fordelingen var i driften 2006. Resten av kornarealet i stubb. Ingen 
P-AL endring. 

10. Som 9 + alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10. 

11. Som 9 + alt areal med P-AL over 7 reduseres til 7”. 

12. 40% av kornarealet fristilles for bonden til valgfri drift. Fristilt areal ligger i 
erosjonsrisikoklasse 1 eller 2 og skal ikke være vassdragsnært (<20m fra vassdrag) 
eller flomutsatt <50 m fra vassdrag i de samme nedre deler av Morsa som scenario 
8. Det antas at det fristilte arealet drives med en fordeling stort sett i samsvar 
med driften på ”ikke stubb og engarealer” i 2006, men med noe mer høstkorn der 
høstharving og høstpløying før høstsåing er fordelt slik driften var i 2006. 
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I tabell 11 presenteres nye beregninger tilbake til 2000, status for tiltaksgjenomføring i 2006 

og effektene av de ulike scenariene på fosforreduksjoner. Ny beregning av jordbrukets bidrag, 
inkludert bakgrunnsavrenning jordbruk/bekkeløp er beregnet til 18,9 tonn for 2000 (se omtale 
i kapittel 5). Ved gjennomføring av tiltak i 2006 hadde jordbruket redusert fosfortilførselen 

med 42,5 % ved jordarbeidingstiltak. Når effekt av fangdammer og vegetasjonssoner blir 
inkludert er reduksjonene på 51,5 %. Ved maksimal (og streng) gjennomføringsgrad (under de 
forutsetninger som er gjort) kan jordbruket redusere fosfortilførselen ytterligere, totalt ca  

67 % reduksjon (inkludert bakgrunnsavrenning) sammenlignet med 2000. Dette er illustrert for 
scenario 6 i tabell 11. Det må igjen gjøres oppmerksom på at en i disse vurderinger har 
benyttet verdier for bakgrunnsavrenning fra jordbruksarealer beregnet til 3,05 tonn 

sammenlignet med 1,1 tonn ved tiltaksanalysen i 2001. Bakgrunnsavrenningen har stor  
betydning og her trengs bedre dokumentasjon.  

Tabell 11. Oversikt over beregnet fosforavrenning fra jordbruksarealene, effekter av 

tiltaksgjennomføring (reduksjon i % og som tonn /år) i forhold til 2000 og 2006 samt effetk av ulike 

scenarier. Avrenning fra jordbruksarelene fratrukket bakgrunnsavrenning på 3.05 tonn/år er angitt 

som antropogent tilført fosfor.    

 

Scenario Fosfor-
avrenning fra 
jordbruket  

    (tonn/år) 

Effekt 
redusert 
fosfor i 
forhold 
til 2000 

(%) 

Effekt 
redusert 
fosfor i 

forhold til 
2000  

( tonn/år) 

Antropogent tilført 
fosfor 

( Jordbruksarealer  
fratrukket 

bakgrunnsavrenning) 
( tonn/år) 

     

Effekt redusert 
fosfor av 

antropogene 
kilder i forhold 

til 2000 

(%) 

Effekt redusert 
fosfor av 

antropogene 
kilder i forhold 

til 2006 

(%) 

P tap med 
driftsdata fra 2000  

18,975*     
 

Status P-tap 2006 
med endret 
jordarbeiding 

12,20 35,7 % 6,8 9,15 42,5 %  

Status P-tap 2006 2 
endret jordarb. +  
fangdam og veg. 
sone  

10,78 43,2 % 8,2 7,73 51,5 %  

Scenario 1 7,35 61,3 % 11,6 4,30 73,0 % 44,4 % 

Scenario 2 7,15 62,3 % 11,8 4,10 74,3 % 47,0 % 

Scenario 3 6,65 65,0 % 12,3 3,59 77,4 % 53,5 % 

Scenario 4 6,90 63,6 % 12,1 3,85 75,8 % 50,2 % 

Scenario 5 6,70 64,7 % 12,3 3,65 77,1 % 52,8 % 

Scenario 6 6,22 67,2 % 12,8 3,17 80,1 % 59,0 % 

Scenario 7 10,43 45,0 % 8,5 7,38 53,7 % 4,5 % 

Scenario 8 7,71 59,3 % 11,3 4,66 70,7 % 39,7 % 

Scenario 9 9,70 48,9 % 9,3 6,65 58,2 % 13,9 % 

Scenario 10 9,46 50,2 % 9,5 6,41 59,8 % 17,1 % 

Scenario 11 8,81 53,6 % 10,2 5,76 63,8 % 25,5 % 

Scenario 12 9,63 49,3 % 9,3 6,57 58,7 % 14,9 % 

*Beregningen er her gjort i Agricat og avviker derfor fra tidligere beregninger som er gjort med andre modeller. 
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Resultatene viser også at jordbruket fremdeles kan gjennomføre ytterligere tiltak. Dersom en  

ser på jordbrukets bidrag fratrukket bakgrunnsavrenning viser de teoretiske beregninger at 
jordbruket kan redusere sine bidrag med inntil 80 % av beregnet nivå fra 2000. Dette 
forutsetter en meget streng tiltaksgjennomføring. Det vil bety endringer for høstkorndyrking, 

dersom scenariet  med ingen jordarbeiding om høsten innføres uten at 20-40 % av arealet 
fristilles.  

For jordbruksarealene kan det fremover være behov for å  vurdere bakgrunnsavrenning 

/bekkeløpserosjon og avrenning fra arealene mer under ett. Det er her foretatt en fordeling, 
den er usikker, men kan få betydning for hvilke tiltak som bør prioriteres og er mulig å 
gjennomføre. Endringer i nedbør og avrenningsforhold som fører til økt bekkeløpserosjon vil 

kunne motvirke effekter av tiltak på jordbruksarealene. Dette kan gjøre det vanskeligere å 
oppnå målene, men kan også bidra til at en ved tiltaksplanlegging bør se mer helheter i 
jordbrukslandskapet, både for jordbruksarealene og de bekkenære arealene.   

I  denne rapporten er det ikke gjort vurderinger av virkemidler og kostnader med å 
gjennomføre tiltak i de ulike scenarier. De ulike scenarier illustrerer både effekter ved veldig 
streng tiltakgjennomføring og ved ulike grader av valgfrihet for den enkelte bonde.  

4.5.2 Jordas fosforinnhold (P-AL) og potensiale for reduksjon i 
fosfortap 

Fordelingen av fosforinnholdet i jordbruksjorda i Morsas nedbørfelt er vist i figur 16. 25 % av 
jordbruksarealet har fosforinnhold på 7 mg P-AL/100g eller lavere. Her blir det beregnet null 
effekt av tiltakene som gjelder redusert gjødsling til et fosfortall på 7. For de fleste av 
nedbørfeltene vil tiltaket ”redusert gjødsling” ha meget lav effekt på 50 % av arealet, da det 
for de fleste felt er 50 % av jordbruksarealet som har fosfortall under P-AL 7-8. En reduksjon i 
fosfortallet fra 8 til 7 gir kun liten effekt på P tapet. Ved høyere P-AL-tall vil en endring på en 
P-AL-enhet ha større betydning for P tapet.  

25 % av arealene i Morsas nedbørfelt har P-AL tall på 8-10. På dette arealet kan en forvente 
en reduksjon på om lag 20 % i P tapet ved å redusere P-AL-tallet til 7. 

25 % av arealene i Morsas nedbørfelt har P-AL tall på over 10. På dette arealet kan en 
avhengig av utgangspunktet forvente en reduksjon på mer enn 20 % i P tapet ved å redusere 
P-AL-tallet til 7. 

 
Figur 16. Gjennomsnittlig fosforinnhold (mg P-AL/100g) i jordbruksjorda i Morsas nedbørfelt fordelt 
på delnedbørfelt. 
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Vedlegg 1 viser effekten av redusert fosforstatus (P-AL) i jorda på fosfortap for hvert av 
delnedbørfeltene. I delnedbørfeltene til Langen, Våg og Mjær er det omtrent ingen beregnet 
effekt av redusert P-gjødsling på arealer med P-AL over 10. Det skyldes at det er lite areal 
med høye P-AL-verdier. Det er ikke registrert arealer med løk- og andre rotgrønnsaker og kun 
et lite potetareal i nedbørfeltet til Langen. Jordas fosfortilstand ligger under gjennomsnittet 
for hele Morsa-nedbørfeltet og er om lag 8,3 mg P-AL/100g. Redusert P-gjødsling på arealer 
med P-AL over 7 gir en reduksjon på om lag 6 % i nedbørfeltet til Langen og Våg og Mjær. 
Reduksjonen er stort sett jevnt fordelt på vekster og erosjonsrisikoklasser bortsett fra at 
permanent eng har meget lave P-AL-verdier. 

Delnedbørfeltet til Mørkelva har også lavere verdier for fosforinnhold i jorda (gjennomsnittlig 
8 mg P-AL/100g) sammenlignet med gjennomsnitt for hele nedbørfeltet. Effekten av redusert 
P gjødsling på arealer med P-AL over 10 er derfor beregnet til å være om lag null. Redusert P 
gjødsling på arealer med P-AL over 7 er beregnet til om lag 5 %. Arealene (2,3 %) med potet, 
løk og andre rotgrønnsaker har ikke spesielt høyere fosfortall enn kornarealene i dette 
delfeltet. 

Delnedbørfeltene til Hobølelva, Veidalselva og Sæbyvannet/Svinna har gjennomsnittlige 
fosforinnhold på vel 9 mg P-AL/100g. Effekten av å redusere P-gjødslingen på arealer med P-
AL over 10 er lav (<1 %). Redusert P-gjødsling på areal med P-AL over 7 gir en beregnet 
reduksjon i P tap på 7-9 %. I delnedbørfeltene til Veidalselva og Hobølelva er det lite 
variasjon mellom ulike vekster og erosjonsrisikoklasser, bortsett fra litt lavere P-AL på 
permanent beite i Hobølelvas nedbørfelt. I feltet til Sæbyvannet/Svinna er det derimot stor 
variasjon og arealene med permanent beite på erosjonsrisikoklasse 2 og 3 har meget høye 
gjennomsnittlige P-AL-verdier (16-17) og lavere verdier for en del kornarealer. 

I nedbørfeltet til Kråkstadelva er det om lag 5 % areal med potet, løk og andre rotgrønnsaker. 
Her er det beregnet 2 % effekt av redusert P-gjødsling på arealer med P-AL over 10, mens det 
ved redusert P-gjødsling på arealer med P-AL over 7 er beregnet en effekt på 11 %. Jordas 
fosforinnhold varierer lite mellom vekster og erosjonsrisikoklasser, men fosforinnholdet er 
generelt høyere her sammenlignet med jordbruksarealene i delnedbørfeltene Hobølelva, 
Veidalselva og Svinna. 

Jordas fosfortilstand i det lokale nedbørfeltet til Storefjorden er høyere enn for alle de øvrige 
nedbørfeltene. Effekten av redusert P-gjødsling er derfor også større. Ved redusert P-
gjødsling på arealer med P-AL over 10 er det beregnet en effekt på 21 % av P-tapet. 
Tilsvarende ved redusert P-gjødsling på arealer med P-AL over 7 er det beregnet en effekt på 
32 %. Innenfor nedbørfeltet er det om lag 10 % areal med potet, løk og andre rot grønnsaker 
og gjennomsnittlig fosforinnhold på om lag 15,4 mg P-AL/100g. Arealer med potet, løk og 
andre rotgrønnsaker har fosforinnhold på mellom 17 og 20 mg P-AL/100 g. Eng og beite-
arealene har P-AL-verdier på 16-19 mg/100 g. Kornarealene har litt lavere fosforinnhold og 
utgjør den største delen av arealet.  

Jordas fosfortall i vestre Vansjøs nedbørfelt er i gjennomsnit 14,6 mg P-AL/100g. Effekten av 
redusert P-gjødsling på arealer med P-AL over 10 er beregnet til 17 % og tilsvarende for 
redusert P-gjødsling på arealer med P-AL over 7 er det en effekt på 27 %. Det er forholdvis 
stor arealandel (25 %) med potet, løk og andre rotgrønnsaker. Jordas fosforinnhold  på disse 
arealene ligger i gjennomsnitt på om lag 15, mens gjennomsnittet for kornarealene i dette 
området er litt over 14. P-AL er over 8 for 75 % av arealet. 

Nedbørfeltet til Mosseelva er dominert av korndyrking og gjennomsnittet for jordas 
fosfortilstand er på om lag 13 mg P-AL/100 g. Redusert P-gjødsling har en beregnet effekt på 
9 % når den gjennomføres på arealer med P-AL over 10 og 17 % ved redusert P-gjødsling på 
arealer med P-AL over 7. 

Generelt tyder verdiene på at arealet med potet, løk og andre rotgrønnsaker har stor 
betydning for fosforinnholdet i jorda i delnedbørfeltene. Siden potet og grønnsaker inngår i 
vekstskifte er det derimot ikke noen tydelig forskjell på fosforinnholdet i jord med 
forskjellige vekster. Det er stor variasjon i fosforstatus på permanent beite. Husdyrtettheten 
er avgjørende for fosforstatus på disse arealene. Variasjoner mellom delfelt kan skyldes at 
det er få jordprøver som ligger til grunn for gjennomsnittsverdiene. Selv om det er begrenset 
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husdyrhold i Morsa er det viktig for med fokus på hvordan husdyrgjødsel disponeres på de 
eiendommer som har husdyr. Det gjelder ikke minst i forhold til fosfornivå i jorda og hvilke 
arealer som brukes til husdyrgjødselspredning.     

Effekten av redusert P gjødsling (reduksjon til P-AL 7) er størst i delnedbørfeltene til 
Kråkstadelva og lokalt bekkeflet til Storefjorden. 

Beregningene av effekt av redusert P-gjødsling på P tapet er basert på sammenhengen 
mellom P-AL og total fosfor i jorda. Det er ikke tatt hensyn til den eventuelle effekten på 
utvasking direkte i forbindelse med gjødsling. Dermed kan verdiene være noe underestimert, 
men dette er det lite kunnskap om.  

Det er kun en del av jordas fosforinnhold som er biotilgjengelig. Algene kan utnytte den løste 
delen av fosforet pluss en del av det som er partikulært bundet. Andelen som kan utnyttes 
viser stor variasjon og utgjorde i en undersøkelse av 17 prøver på Østlandet fra 6 til 64 % av 
jordas totale innhold av fosfor (Øgaard, 1995). Algetilgjengeligheten øker med økende P-AL-
verdier og ved en P-AL-verdi på rundt 20 på sandjord var 50 % av fosforet algetilgjengelig, 
mens kun 25 % var algetilgjengelig ved en P-AL-verdi på rundt 6 i samme jordtype (Øgaard, 
1995). På leirjord er algetilgjengeligheten lavere ved tilsvarende P-AL-verdier. 

 

4.5.3  Potensialet for nye tiltak /flere tiltak  

I denne rapporten er det gjort effektberegninger fra jordbruksavrenning som omfatter endret 
jordarbeiding og redusert gjødsling. Jordbruket har potensiale for å gjennomføre flere tiltak 
som kan gi fosforreduksjoner. 

Fangdammer og vegetasjonssoner. 

I Blankenberg et al. 2008  ble det beregnet effekt av fangdammer og vegetasjonssoner til 1.1 
tonn fosfor. Det  ble totalt registrert 45 fangdammer og 370 vegetasjonssoner. 18 % av 
jordbruksarealene drenerte i 2006 gjennom vegetasjonssoner, mens 19 % av jordbruksarealer 
drenerte gjennom fangdammer. I forhold til mål satt ved tiltaksanalysen i 2000 ble det angitt 
potensiale for ytterligere tiltak av fangdammer og vegetasjonssoner. Etter dette er det 
gjennomført en omfattende kartlegging, planlegging  av og etablering av nye fangdammer i 
Vestre Vansjøs nedbørfelt. De er ikke  medtatt her siden denne rapporten i hovedsak 
omhandler tilførslene til Storefjorden, men også for nedbørfeltet til Storefjorden er det 
fortsatt stort potensiale for flere fangdammer.      

Hydrotekniske anlegg    

Erosjon rundt hydrotekniske anlegg kan bidra til partikkeltranport og fosfortap til vassdraget. 
Det kan også være erosjon i forsenkninger og det kan tapes fosfor gjennom  grøftesystemer. 
Her kan det være behov for andre typer tiltak, men de er ikke effektberegnet i denne 
rapporten. Det kan være tiltak som permanent gras i vannførende dråg, utbedring av 
hydrotekniske tiltak og rensing av grøftevann. Slike tiltak kan være vanskelig å effektberegne 
og krever ofte feltbefaring. Det vil ofte bli synlig erosjon der tiltak ikke virker slik at behov 
for tiltak er synlig ved feltbefaring. 

Det refereres her til en studie som er gjort på Romerike i Leiravassdraget for å avdekke et 
slikt problemomfang (Borch et al. 2009):    

Våren 2008 ble det gjort en fysisk befaring av alle arealene som sogner til Leira. Det ble 
befart totalt 118 228 daa jordbruksareal. Formålet var å finne lokaliteter hvor hydrotekniske 
anlegg har behov for oppgraderinger, samt å lokalisere steder hvor det vil være egnet å 
iverksette nye tiltak. Lokalitetene ble kartfestet og fotografert. 
For en del skader rundt hydrotekniske anlegg vil det ved feltbefaring være mulig å måle opp 
hvor mye jord som er gravd ut og dermed også kartlegge behovet for utbedring. Dette krever 
imidlertid omfattende tid til befaring og det var det ikke lagt opp til i dette oppdraget. Det 
ble ikke gjort detaljerte effektberegninger for hvert tiltak. Rapporten  fra Leira angir 
lokaliteter som trenger utbedring, gir en beskrivelse av hvilke funksjonsfeil som er registrert 
og anbefalinger om videre utbedringer med bilder. 
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I løpet av feltarbeidet ble det målt opp volum tapt jord ved et visst representativt utvalg av 
kummer med funksjonsfeil. Sammen med overflateavrenningen fra områdene rundt er det å 
anta at minimum 1 m3 jord tapes ved hver lokalitet og år. Antall kummer med et slikt jordtap 
er anslått til ca 400, noe som gir 400m3 jord og med et anslått fosforbidrag til vassdraget på 
mellom 600-1000 kg. 

Beregning av effektene av tiltakene med utbedring av hydrotekniske anlegg er vanskelig å 
kvantifisere da problemomfanget varierer veldig. Der det er store mangler er tapene store, 
mens andre lokaliteter med angitt behov for tiltak kan ha små potensial for mer alvorlige 
hendelser med fare for større utglidninger og kollaps av bakkeplanerings systemer. En del av 
disse tiltakene bør derfor gjennomgås og utbedres grundig. 
 
Vi har ikke måltall eller effektberegninger av grasdekte vannveier i Leira, men effekten er 
antatt god der det er lange helningslengder og der potensialet for graving av forårsaket av 
overflateavrenning er stor. Tiltaket er bare angitt på slike lokaliteter. Samlet  er det antatt 
at  det kan oppnås mellom 2 og 4 tonn fosforreduksjon ved gjennomføring av alle tiltakene  i 
Leira ved dagens drift. Effekten framover vil være avhengig av hvilken driftsform en velger på 
jordene (stubb, gras eller jordarbeiding om høsten). 
 
Det er ikke gjort lignende befaring for Morsa innenfor dette oppdraget, men en antar at også  
i Morsa kan det være behov for utbedringer og dermed et potensialene for ytterligere 
fosforreduksjoner. Det er mindre planering i Morsa nedbørfelt enn i Leira så omfanget av 
erosjonsproblemer antas mindre enn i Leira. Men erosjon rundt hydrotekniske anlegg  kan få 
økende betydning ved endret klima og vil eks være ekstra sårbare ved ekstremværepisoder. 
Det må derfor antas økt oppmerksomhet om dette fremover. 

 

Tiltak for å rense fosforavrenning fra grøftesystemer. 

Fosfor transporteres til vann både ved overflateavrenning og erosjon og gjennom 
grøftesystemer. Det er i Morsa igangsatt utprøving av filtermaterialer for å rense fosfor som 
transporteres gjennom grøfter. Dette kan være filtermaterialer rundt samlegrøfter, samt 
filtermaterialer ved bruk av fangdammer for å sedimentere ut partikler og fosfor. Bruk av 
vegetasjonsoner til rensing av grøfteavrenning er også under utprøving. Selv om slike tiltak 
ikke er effektberegnet i denne rapporten  så må en forvente at rensing av grøfteavrenning 
kan bli aktuelt fremover. Erfaringene med tiltak som nå er under utprøving vil inngå i videre 
anbefalinger.   

       

Bekkeløpserosjon, elveerosjon. 

I denne rapporten er det gitt noen eksempler på oppmåling av erosjon som skyldes utrasinger 
som kan forekomme ved ekstremvær. Det er også dokumentert at erosjon i selve bekkeløpet 
kan være betydelig kilde til partikkel- og fosfortransport. Dersom endret klima gir mer 
ekstremvær eller økende nedbør om høsten slik at skråninger lettere blir ustabile  så kan 
disse erosjonsformer øke og gi behov for tiltak. Dette omfatter tiltak for redusert                                                                                                                                                        
erosjon i selve bekke/elveløp, men også for vegetasjonssoner for å stabilisere skråninger og 
sikring av grøfteutløp i bekkeskråninger. 

 

Bakgrunnsavrenning 

I denne rapporten er bakgrunnsavrenningen beregnet til større bidrag enn ved tidligere 
analyser. Den er inndelt i bidrag fra skog /utmark, bidrag fra jordbruksarealene og bidrag fra 
åpne vannflater. Endrete nedbør og avrenningsforhold (endret klima) vil også påvirke bidraget 
fra bakgrunnsavrenning. Hittil har en ikke gjort tiltak for reduksjoner av bakgrunnsavrenning, 
men fangdammer og bruk av ulike filtermaterialer kan være eksempler på rensesystemer. Ved 
vurdering av bakgrunnsavrenning fra jordbrukarealene ble også erosjon i bekkeskråninger 
trukket frem. Endrete nedbør- og avrenningsforhold kan gi større risiko for for erosjon i 
bekkeskråninger og dermed også økt behov for tiltak.             
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Denne oversikten viser at det ikke bare er ett tiltak som er aktuelt for å redusere 
fosfortilførslene.I denne rapporten er det effektene av endret jordarbeiding og gjødsling som 
er effektberegnet. Dersom en også tar med fangdammer, vegetasjonssoner, hydrotekninske 
anlegg, rensing av grøftevann så er tiltakspotensialet  for jordbruket større. I tillegg kommer 
betydningen av annen elveløpserosjon og bakgrunnsavrenning.       
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5. Sektorbasert fosforregnskap  

Tilførselsbudsjett for fosfor - Hobølelva 

Et av formålene med oppdraget var å kvantifisere fosfortransporten  per delnedbørfelt i 
Vansjø-Hobølvassdraget med data for 2006. Figur 17  viser fordelingen av tilførslene i 
Hobølelva på de ulike delnedbørfelt. Denne fordelingen er basert på overvåkingsresultatene. 
Fordelingen viser at av de 15 tonn P som er beregnet transportert forbi målestasjonen ved 
Kure kommer 1 tonn fra Mjær, 4 tonn fra Kråkstadelva og 10 tonn fra området mellom Mjær 
og Høgfoss/Kure. I kapittel 3  er det også vist til undersøkelsene som dokumenterer at det 
foregår mye sedimenttransport fra bekke- og elveløpssedimentene i Hobølelva. Når en skal 
planlegge tiltak som vil redusere partikkeltransporten til  Storefjorden  er det viktig både 
med tiltak på jordbruksarealene, men også tiltak som kan hindre ytterligere 
sedimenttransport fra selve bekke- og elveløpene. Dersom klimaet endres til flere 
ekstremepisoder eller mer nedbør gjennom høst- og vinterperioden kan en forvente mer 
ustabile forhold og behovet for tiltak i bekke- og elveløp vil øke.     
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Figur 17. Budsjett for tilførsler av fosfor, partikler (STS) og nitrogen i tonn/år fra ulike deler av 
Hobølelva.  

 

Nye tilførselberegninger 

Det er utarbeidet et nytt teoretisk sektorbasert  tilførselsbudsjett for de ulike kildene til 
fosfortransport. Dette er vist i tabell 12. Det er basert på verdier for kommunalt  avløp og 
spredt avløp fra Buseth Blankenberg et al. 2008. Det er gjort nye beregninger av 
bakgrunnsavrenning med metodikken fra Lyche Solheim et al. 2008 og bidraget fra jordbruket 
er beregnet med modellen Agricat (Borch et al. 2010). Bidragene til Storefjorden som er 
hovedfokus i denne rapporten er angitt i tabell 12 og som grafisk fremstilling i figur 18. 
Bidraget for Morsa samlet er gitt i vedlegg 2. 
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Det er i ettertid,ved de nye beregningene avdekket at jordbruksarealet i den første 

tiltaksanalysen er lavere enn nye arealberegninger viser. I tabell 5 i Lyche Solheim et al.       
(2001) er det angitt avrenningskoeffisienter for total fosfor for hvert delnedbørfelt som så er 
multiplisert med  arealet for det enkelte delnedbørfelt. Totalarealet for disse nedbørfelt 

summeres til 92.000 daa og det angis at dette er noe usikkert. Fosfortapet ble beregnet til 
12,2 tonn fra jordbruksarealet og fratrukket bakgrunnsavrenning  beregnes jordbrukets bidrag  
til 11,1 tonn.  Ved nyere beregninger viser det seg at jordbruksarealet varierer mellom ca 

102.000 daa og 106.000 daa. Dersom en legger dette arealet  til grunn ville en i rapporten i 
2001 også fått jordbrukets bidrag (inkludert bakgrunnsavrenning) til mellom 14,2- 15,7 tonn 
for hele Morsa. Jordbrukets bidrag har dermed blitt beregnet for lavt i rapporten fra 2001. 

Disse verdier er mer i samsvar med de nye beregningene med ny modell.      

Tabell 12. Tilførsler til Storefjorden beregnet med ny metodikk for bakgrunnsavrenning og  ny modell 

for jordbruksavrenning- Agricat (Borch et al. 2010)  for 2000 og 2006 sammenlignet med 

tiltaksanalysen i 2001.  

 

Tilførsel P  

Fordelt på ulike 
kilder 

 

P tap i 2006 

(beregnet med ny 
modell)  

 

P tap i 2000 
(beregnet ved 
tiltaksanalysen   i 
2001) 

 

P tap i 2000  
(beregnet med ny 
modell) 

Spredt avløp 0,95 tonn 2,0 tonn 2,0 tonn 

Kommunalt avløp 0,42 tonn  0,58 tonn 0,58 tonn 

Bakgrunnsavrenning: 

   Skog, utmark 

  Jordbruk/elveløp 

9,25 tonn 

         6,20 tonn 

         3,05 tonn 

4,36 tonn 

      3,26 tonn 

      1,1 tonn 

9,25 tonn  

       6,2 tonn 

       3,05 tonn 

Jordbruk, status 2006 

fratrukket bakgrunn 

7,2 tonn 10,5 tonn 15,0 tonn 

Total  18,3 17,5 26,38 tonn 

Bekkeløpserosjon  

 

Ikke kvantifisert- men 

noen episoder 

beregnet 

Ikke kvantifisert Ikke kvantifisert 

Episoder- ras og 

utsklidninger 

Ikke kvantifisert- men 

noen episoder 

beregnet 

Ikke kvantifisert Ikke kvantifisert 

 

Beregningene, (figur 18) og tabell 13 viser høyere verdier ved bruk av ny metodikk for 

beregning av bakgrunnsavrenning og avrenning fra jordbruksarealene (kapittel 4). Ved de nye 
beregningene for fosforavrennning i  Morsa med modellen Agricat og data fra 2000 kommer en 
ut med høyere fosfortap enn ved tidligere beregninger. Dette skyldes en kombinasjon av flere 

forhold: 

 Endring av arealer 

 Høyere bakgrunnsavrenning 

 Endret erosjonsrisiko (klimafaktor for Morsa er brukt og ikke fra Romerike som 
tidligere) 

 Endret metode for P beregninger – ligninger  basert på jordtyper  og P-Al tall  

Se også kommentarer i kapittel 5, tilførselsberegninger. 
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Den totale bakgrunnsavrenningen er doblet med ny metodikk sammenlignet med  
beregningene i 2001. Bakgrunnsavrenningen er nå inndelt i bakgrunn fra skog/utmark og 
bidrag fra jordbruksarealer/bekkeløpserosjon. Bidraget fra jordbruksarealene er beregnet tre 

ganger så høyt sammenlignet med analysen i 2001. Det er angitt stor usikkerhet ved disse 
beregninger fordi det mangler slike  målinger av bakgrunnsavrenning fra jordbruksarealer. 
Beregningene av jordbrukets bidrag for 2006 viser beregnet effekt av gjennomførte tiltak. Det 

inkluderer endret jordarbeiding, redusert fosforgjødsling, etablering av fangdammer og 
vegetasjonssoner. 

Det er gjennomført ytterligere tiltak i Morsa etter 2006. Effekten av tiltaksgjennomføring for 

2008  er stipulert (lignende scenarie 9) og angitt i figuren.  Det  er også angitt hvilket nivå en 
har beregnet  at fosfor kan reduseres til ved ytterligere tiltaksgjennomføring, angitt som 
mulig mål  for 2015 forutsatt en steng tiltaksgjennomføring. Her har vi brukt scenarie 6 med 

maksimal tiltaksgjennomføring på endret jordarbeiding og reduset fosforgjødsling. Figuren  
viser også betydningen av bakgrunnsavrenning. Dersom en skulle lykkes i  maksimal 
gjennomføringsgrad for tiltak i jordbruket så vil bakgrunnsavrenning i nedbørfeltet fremdeles 

gi et betydellig fosforbidrag til Vansjø. Det er i beregningene av mulige mål i 2015 også tatt 
inn effekt av tiltak for å redusere  bekke og elveløpserosjon men dette er det behov for mer 
dokumentasjon av . Det gjelder både  omfang og spesielt hva som kan gjennomføres av tiltak 

for å redusere bekke- og elveløpserosjon.     

 

 

 

Figur 18. Tilførselsberegninger til Storefjorden beregnet ved tiltaksanalysen i 2001, beregnet  ved ny 

metodikk og ytterligere tiltakpotensiale. Beregnet for kildene; bakgrunnnsavrenning skog/utmark, 

bakgrunnsavrenning jordbruk/bekkeløp,jordbruksavrenning, spredt avløp og kommunalt avløp. 

Ved maksimal tiltaksgjennomføring forutsettes det at det ikke jordarbeides om høsten og at 
det ikke gis noen fristilling av areal for valgfrihet for bonden. Dette vil få konsekvenser for 

høstkorndyrking – både for valg av jordarbeiding og antagelig for omfanget av 
høstkorndyrking. Det er ikke vurdert behovet for virkemidler eller kostnader med tiltakene.  
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Tabell 13. Tilførselsberegninger av fosfor til Storefjorden beregnet ved tiltaksanalysen i 2001, beregnet 
ved ny metodikk (Agricat ) samt beregninger av ytterligere tiltakspotensiale. Beregnet for kildene ; 
bakgrunnsavrenning skog/utmark, bakgrunnsavrenning jordbruksarealer/bekkeløp, jordbruksarealer, 
spredt avløp og kommunalt avløp. (P tap tonn/år)      

  

 P tap 2000 

Tiltaksanalysen 

Ptap 2000 

Ny modell 

P-tap 2006 P tap 2008 -
stipulert 

P tap 2015 ? 

Bakgrunn skog 4,36 6,45 6,45 6,45 6,45 

Bakgrunn 
jordbruk/bekkeløp 

0 2,8 2,8 2,8 1,8 

Jordbruksareal 10,52 15 7,2 6,7 3 

Spredt avløp 2,0 2 0,95 0,7 0,25 

Kommunalt avløp 1,1 0,58 0,42 0,42 0,42 

 

Beregningene av tiltaksscenarier tar utgangspunkt i driften slik den var i 2006. Det er viktig å 
understreke at endringer i for eksempel vekstvalg og jordarbeiding kan føre til endringer av 
disse statusverdiene og dermed også behovet for tiltak. Det er for eksempel en bestemt 

fordeling mellom vårkorn og høstkorn med gitte valg av jordarbeiding. Dersom dette forholdet 
endres eller tilskuddsordninger endres slik at det berører vekstvalg, valg av jordarbeiding, 
eller rensesystemer i landskapet (fangdammer, vegetasjonssoner) vil også 

tilførselsberegninger endres. Slike gjennomførte tiltak er derfor ikke langsiktige og illustrerer 
hvor viktig det er å fortsette med tiltak som  er etablert. Det er også viktig å vedlikeholde 
vegetasjonssoner og fangdammer for at etablert renseeffekt skal beholdes.  

Metodikken som er brukt i denne rapporten, med de ulike scenarier viser at det er mulig med 
en rekke kombinasjoner av driftsvalg  og at effekter av slike endringer nå kan beregnes for 
hele nedbørfeltet og for delnedbørfelt. Dette gjør det også mulig å modellberegne hvor mye 

tiltak som må settes inn for å nå et ønsket avlastningsbehov for fosfor.  

I tillegg til disse beregninger er det også en del kilder til partikkeltransport som ikke 
modellberegnes men der tiltak vil kunne ha positiv effekt. Jordbruket har derfor et større 

tiltakspotensiale. Det gjelder erosjon i punkter og linjer i landskapet, rundt hydrotekniske 
anlegg, erosjon i forsenkninger. Det vil også gjelde erosjon i bekke- og elveløp og ras og 
utsklidninger som kan komme til å få større betydning ved endring i nedbørsforhold og 

forekomst av ekstremvær. Totalplanlegging av tiltak i landskapet er derfor nødvendig for å 
redusere partikkeltransporten og redusere risiko for fosfortransport.  
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6. Konklusjoner og vurderinger  

I denne rapporten med hovedfokus på fosforavrenning til Storefjorden er det gjort nye 

beregninger av tilførslene fra jordbruksarealene. Beregningene er gjort tilbake til 2000, for  
tiltaksgjennomføring i 2006 og 2008 og for mulig nivå ved streng tiltaksgjennomføring i 2015. 

Beregningene er gjort med nyutviklet modell, Agricat, basert på nyere forskningsresultater, 

justerte nedbørfeltgrenser og med ny metodikk for beregning av bakgrunnsavrenning. Dette 
gir endrete resultater sammenlignet med tidligere beregninger.    

Det er gjort beregninger av 12 scenarier for ytterligere tiltaksgjennomføring i jordbruket,  

sammenlignet med status for 2006 og tilbake til 2000. Scenariene er basert på endret 
jordarbeiding og endret fosforgjødsling og omfatter eks  ingen høstharving, alt kornareal i 
stubb, utvidet bruk av grasarealer på flomutsatte og vassdragsnære arealer til scenarier der 

bonden gis mulighet til å fristille 20- 40 % av arealet for valgfri drift (sammenlignet med 
driften i 2006).  

Det er beregnet størst effekt for alternativene med alt kornareal i stubb  eller alt kornareal i 

stubb og gras på svært erosjonsutsatt areal. Disse alternativene er basert på en kraftig 
begrensning av høstkornareal med jordarbeiding, og utstrakt bruk av stubb og økning av 
grasarealer. Med disse alternativene kan en oppnå ytterligere mellom 36-38 % reduksjon av 

fosfor sammenlignet med 2006. Dersom en i tillegg også reduserer fosforgjødslinga ned til P- 
AL nivå 7 kan en få en samlet effekt mellom 38 % og 42 % reduksjon av fosfor sammenlignet 
med 2006.  Tiltaket hvor det beregnes  effekt av ikke å tillate lett høstharving  gir relativt 

liten effekt – bare ≈ 3% reduksjon i fosfortap. Dette skyldes at det ikke er store arealer med 
bare lett høstharving fra 2006. Scenarier hvor bonden gis en valgfri drift  på (20 % - 40 %)  av 
arealet er beregnet å gi en begrenset effekt (≈ 10% -≈ 11% reduksjon)  i fosfortap og dette vil 

ikke være tilstrekkelig til  oppnå miljømål for vassdraget. Virkemidler og gjennomførbarhet er 
ikke vurdert i dette oppdraget. 

Dette iIlustrerer at det er flere valgmulighter og  at det ikke bare er ett tiltak som er aktuelt 

for å redusere fosfortilførslene. I denne rapporten er det effektene av endret jordarbeiding 
og gjødsling som er effektberegnet. Dersom en også tar med fangdammer, vegetasjonssoner, 
hydrotekninske anlegg, samt rensing av grøftevann så er tiltakspotensialet for jordbruket 

enda større. I tillegg kommer betydningen av begrensning av elveløpserosjon og 
bakgrunnsavrenning.       

Det er laget et nytt sektorbasert fosforbudsjett der en sammenligner tidligere beregninger 

med status for 2006, ytterligere tiltaksgjennomføringi 2008 samt mulig nivå ved streng 
tiltaksgjennomføring frem mot 2015. Her inngår også spredt avløp, kommunalt avløp og 
bakgrunnsavrenning som her er inndelt i bidrag fra skog/utmark og jordbruksarealer 

/bekkeløpserosjon. 

Ny metodikk for beregning av bakgrunnsavrenning har doblet verdiene for hele Morsa 
sammenlignet med analysen i 2000, for jordbruksarealene er verdien økt fra 1,1 til 3,05 

tonn/år. Det mangler imidlertid gode måledata fra bakgrunnsavrenning fra jordbruksarealer 
på marine sediementer. Ved  endring i klima (endrete nedbør og avrenningsforhold) kan 
betydning av bakgrunnsavrenning og bekkeløpserosjon endres og det  er derfor behov for å se 

tiltak på jordbruksarealene og tiltak mot bekkeløpserosjon i sammenheng ved prioritering av 
tiltak.         

Det er gjort spesiell undersøkelse av andre kilder til sediment og fosfortransport i vassdraget 

og resultatene tyder på at det er undergrunnsjord og ikke toppjorda (jordbruksjord) som 
dominerer elvesedimentene. Elve- og bekkeerosjon kan resultere i at fosforrike partikler fra 
undergrunnsjorda kommer ut i vassdraget, i tillegg til den matjorda som tilføres gjennom 

erosjon og avrenning fra åkrene. Elvesedimentene inneholdt mye totalt reaktivt fosfor som 
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regnes som en algetilgjengelig fraksjon, dog var P-AL-tallet lavt. I tillegg må det tas med at 

jorda i dette området er naturlig rik på apatitittfosfor. Apatittfosfor regnes som lite 
tilgjengelig for blågrønnalger når det kommer ut i innsjøen, med mindre forholdene tilsier at 
ortofosfat løses fra sedimentene. Dersom endret klima vil øke denne typen erosjon er det 

behov for å avklare betydningen av elveløpserosjon og algetilgjengelighet av fosfor i 
sedimentene  nærmere. 

Rapporten dokumentere også ras i området og eksempler på  anleggsarbeid og andre 

aktiviterer utenom jordbruket som kan bidra til sediment- og fosfortransport. Ras kan lokalt 
være en stor kilde til partikkeltransport og effekten kan vare i flere år.    

Det er gjort en analyse av effekt av 3 ulike beregningemetoder for fosfortransport i 

Hobølelva. Perioden 1997- 99 er sammenlignet med perioden 2005- 2007. To av tre 
beregningsmetoder viser at fosfortransporten er lik, den tredje metoden gir høyere 
fosfortransport for første periode. Fosfortransporten  i Hobølelva har dermed ikke økt fra 

første periode. 

Det er imidlertid store forskjeller i vannmengder som har passert gjennom vassdraget  før 
disse to sammenlignbare perioder og dette kan ha betydning for sedimentransporten.I år med 

høye vannføringer og store flommer kan elveløpet bli ustabilt og resultere i økt 
elveløpserosjon. Mangel på tørkeperioder kan også bidra til høyere vanninnhold og mer 
ustabile skråninger. Selv om det er gjennomført erosjonshindrende tiltak på jordbrukarealene 

kan slike prosesser i elveløpet være med å kamuflere effektene av tiltak. Det  er derfor behov 
for også å studere prosesser i elveløpene. 

Rapporten gir også en sammenligning med overvåkingsresultater fra Skuterudfeltet i Ås. Ved 

tidligere beregninger er Skuterudfeltet brukt som referansefelt for Kråkstadelvas nedbørfelt.  
Det er målt 30 % større avrenning fra Skuterudfeltet i perioden 2001-2008 sammenlignet med 
perioden 1993-2000.  Det har vært mer nedbør i perioden 2001-2008 enn normalt. En samlet 

vurdering tyder på at en ved samme jordarbeiding (tiltaksgjennomføring) må forvente høyere 
fosfortap de siste årene sammenlignet med det som var utgangspunkt for tiltaksanalysen i 
2000. Det ser også ut til at fosfortapene fra Kråkstadelvas nedbørfelt kan forventes å være 

litt høyere enn fra Skuterudbekkens nedbørfelt på grunn av høyere naturgitt erosjonsrisiko, 
mer jordarbeiding og høyere fosfortall i jorda. Dersom en forventer at det blir mer nedbør vil 
det antakelig også fosfortapene og behovet for tiltak fremover øke. 

Se også utvidet sammendrag foran i rapporten. 
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8. Vedlegg 

Oversikt over vedlegg 

Nr Emne 

1. 1

 

Vedlegg 1. Scenarieberegninger av potensiale for tiltaksgjennomføring 

Vedlegg 2. Tabell. Tilførsler avv fosfor for Morsa samlet og til Storefjorden 
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8.1 Vedlegg 1. Scenarieberegninger 

Scenario 1 

Tabell scenario1: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Dagens drift og Scenario 1; “Alt kornareal 

legges i stubb, gras/beite som 2006, potet/grønnsak som 2006, ingen P-AL endring”. 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 
(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 
(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 215 83,8 212 127 64% 

Våg og Mjær 504 108,9 375 81,2 128 224 39% 

Kråkstadelva 2603 119,1 1572 71,9 1030 845 56% 

Hobølelva 3893 107,5 2972 82 921 1 857 35% 

Veidalselva 362 88,2 262 63,9 100 131 47% 

Mørkelva 632 112,5 356 63,4 276 187 62% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 780 64,9 359 
415 50% 

Lokal 
Storefjorden 

333 77 228 52,7 105 
146 42% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 563 51,1 259 
312 46% 

Mosseelva 64 133,3 27 55,7 37 14 74% 

Hele Morsa 10779 104,8 7351 71,5 3428 4 257 46% 

 

Scenario 2 

Tabell scenario 2: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Dagens drift og Scenario 2; “Alt kornareal 

legges i stubb, gras/beite som 2006, potet/grønnsak som 2006, P-AL endring alt areal med P-AL over 

10 reduseres til 10”. 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 
(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 
(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 215 83,5 212 127 63% 

Våg og Mjær 504 108,9 375 81 129 223 37% 

Kråkstadelva 2603 119,1 1535 70,2 1068 808 57% 

Hobølelva 3893 107,5 2954 81,5 939 1 838 34% 

Veidalselva 362 88,2 262 63,8 100 130 44% 

Mørkelva 632 112,5 356 63,3 276 187 60% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 775 64,5 365 
410 47% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 182 42 151 
99 60% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 471 42,7 351 
220 61% 

Mosseelva 64 133,3 25 51,9 39 12 77% 

Hele Morsa 10779 104,8 7148 69,5 3631 4 054 47% 
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Scenario 3 

Tabell scenario 3: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Dagens drift og Scenario 3; “Alt kornareal 

legges i stubb, gras/beite som 2006, potet/grønnsak som 2006, P-AL endring alt areal med P-AL over 7 

reduseres til 7”. 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 203 78,9 224 115 66% 

Våg og Mjær 504 108,9 356 76,9 148 204 42% 

Kråkstadelva 2603 119,1 1404 64,2 1199 677 64% 

Hobølelva 3893 107,5 2787 76,9 1106 1 671 40% 

Veidalselva 362 88,2 242 58,9 120 110 52% 

Mørkelva 632 112,5 340 60,4 293 170 63% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 721 60 418 
356 54% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 159 36,8 174 
77 69% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 414 37,6 408 
163 71% 

Mosseelva 64 133,3 23 47,4 41 10 81% 

Hele Morsa 10779 104,8 6647 64,6 4132 3 553 54% 

 

Scenario 4 

Tabell Scenario 4: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Scenario 4; “Alt kornareal legges i stubb, 

gras/beite økes til å dekke alle arealer med Ekl. 4 og flomutsatt som i dag har korndrift, 

potet/grønnsak som 2006, ingen P-AL endring”. 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. Daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. Daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 222 86,3 205 134 61% 

Våg og Mjær 504 108,9 371 80,2 132 219 38% 

Kråkstadelva 2603 119,1 1514 69,3 1089 787 58% 

Hobølelva 3893 107,5 2598 71,7 1295 1 483 47% 

Veidalselva 362 88,2 254 61,9 108 123 47% 

Mørkelva 632 112,5 355 63,1 278 185 60% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 763 63,5 377 

398 49% 

Lokale 

Storefjorden 

333 77 228 52,8 105 

146 42% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 567 51,5 254 

317 45% 

Mosseelva 64 133,3 27 55,7 37 14 73% 

Hele Morsa 10779 104,8 6899 67,1 3880 3 805 50% 
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Scenario 5 

Tabell scenario 5: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Scenario 5; “Alt kornareal legges i stubb, 

gras/beite økes til å dekke alle arealer med Ekl. 4 og flomutsatt som i dag har korndrift, 

potet/grønnsak som 2006, P-AL endring alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10”.  

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 
(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 
(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 221 86 206 133 61% 

Våg og Mjær 504 108,9 371 80,1 133 219 38% 

Kråkstadelva 2603 119,1 1477 67,6 1125 750 60% 

Hobølelva 3893 107,5 2582 71,3 1311 1 466 47% 

Veidalselva 362 88,2 254 61,9 108 122 47% 

Mørkelva 632 112,5 354 63 278 185 60% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 757 63,1 382 

393 49% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 182 42,1 151 

100 60% 

Lokale V. 
Vansjø 

822 74,6 475 43,1 347 

224 61% 

Mosseelva 64 133,3 25 51,9 39 12 77% 

Hele Morsa 10779 104,8 6699 65,1 4080 3 605 53% 

 

Scenario 6 

Tabell scenario 6. Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Scenario 6; “Alt kornareal legges i stubb, 

gras/beite økes til å dekke alle arealer med Ekl. 4 og flomutsatt som i dag har korndrift, 

potet/grønnsak som 2006, P-AL endring alt areal med P-AL over 7 reduseres til 7”.  

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 
(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 
(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 209 81,4 218 121 64% 

Våg og Mjær 504 108,9 352 76 152 200 43% 

Kråkstadelva 2603 119,1 1350 61,8 1252 623 67% 

Hobølelva 3893 107,5 2433 67,1 1460 1 317 53% 

Veidalselva 362 88,2 234 57,1 128 103 56% 

Mørkelva 632 112,5 338 60,1 294 169 64% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 705 58,7 434 

340 56% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 159 36,9 174 

77 69% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 418 37,9 404 

167 71% 

Mosseelva 64 133,3 23 47,4 41 10 81% 

Hele Morsa 10779 104,8 6221 60,5 4558 3 127 59% 
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Scenario 7 

Tabell scenario 7: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Scenario 7; “Dagens høstharvede areal legges 

i stubb”. 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 380 147,7 47 292 14% 

Våg og Mjær 504 108,9 482 104,2 22 330 6% 

Kråkstadelva 2603 119,1 2481 113,5 121 1 754 6% 

Hobølelva 3893 107,5 3792 104,7 101 2 677 4% 

Veidalselva 362 88,2 351 85,4 12 219 5% 

Mørkelva 632 112,5 629 111,9 3 460 1% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 1128 93,9 12 

763 2% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 331 76,6 2 

249 1% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 793 72,1 29 

543 5% 

Mosseelva 64 133,3 64 133,3 0 51 0% 

Hele Morsa 10779 104,8 10432 101,4 347 7 338 5% 

 

 
Scenario 8  

Tabell scenario 8: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Scenario 8; “Alt kornareal i Ekl. 3 & 4  og 

kornareal som er vassdragsnært og flomutsatt (streng tolkning). «Streng tolkning» av vassdragsnært og 

flomutsatt er; vassdragsnært er satt til <50m fra alt åpent vann (innsjø, elver, bekker og grøfter), og 

flomutsatt er satt til alt areal <100m fra innsjø- og elvekanter i delnedbørfeltene «Hobølelva», 

«Mørkelva”, ”Veidalselva», «Storefjorden», («Vestre Vansjø» og «Mosseelva»), legges i stubb .”  

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 259 100,9 167 171 49% 

Våg og Mjær 504 108,9 398 86,1 105 246 30% 

Kråkstadelva 2603 119,1 1770 81 832 1 043 44% 

Hobølelva 3893 107,5 2969 81,9 924 1 853 33% 

Veidalselva 362 88,2 262 63,9 100 130 43% 

Mørkelva 632 112,5 359 63,9 273 190 59% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 875 72,8 265 

510 34% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 228 52,8 105 

146 42% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 567 51,5 254 

317 45% 

Mosseelva 64 133,3 27 55,7 37 14 73% 

Hele Morsa 10779 104,8 7715 75 3064 4 621 40% 
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Scenario 9 
Tabell scenario 9: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Scenario 9; “20% av kornarealet fristilles for bonden til 
valgfri drift. Dette arealet må ligge i Ekl. 1 eller 2 og ikke være vassdragsnært eller flomutsatt (streng tolkning 
som i scenario 8). Det  antas at bonden velger å legge alt det fristilte arealet i høstkornproduksjon og at det 
etableres med både høstharving og høstpløying før høstsåing. Fordelingen mellom høstharving og høstpløying før 
høstsåing settes i scenarioet slik fordelingen var i driften 2006. Resten av kornarealet I stubb. Ingen P-AL endring.” 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. Daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. Daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 345 134 82 256 24% 

Våg og Mjær 504 108,9 501 108,3 2 349 1% 

Kråkstadelva 2603 119,1 2269 103,8 334 1 542 18% 

Hobølelva 3893 107,5 3761 103,8 132 2 645 5% 

Veidalselva 362 88,2 340 82,9 22 209 10% 

Mørkelva 632 112,5 504 89,7 128 335 28% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 1003 83,5 136 

638 18% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 287 66,4 46 

205 18% 

Lokalt 
V.Vansjø 

822 74,6 632 57,5 189 

382 33% 

Mosseelva 64 133,3 59 122,1 5 46 10% 

Hele Morsa  10779 104,8 9702 94,3 1078 6 608 14% 

 

 
Scenario 10 
 
Tabell scenario10: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Scenario 10; “20% av kornarealet fristilles 
for bonden til valgfri drift. Dette arealet må ligge i Ekl. 1 eller 2 og ikke være vassdragsnært eller 
flomutsatt (streng tolkning som i scenario 8). Det  antas at bonden velger å legge alt det fristilte 
arealet i høstkornproduksjon og at det etableres med både høstharving og høstpløying før høstsåing. 
Fordelingen mellom høstharving og høstpløying før høstsåing settes i scenarioet slik fordelingen var i 
driften 2006. Resten av kornarealet I stubb. P-AL endring alt areal med P-AL over 10 reduseres til 10”. 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 344 133,7 83 256 25% 

Våg og Mjær 504 108,9 500 108,2 3 349 1% 

Kråkstadelva 2603 119,1 2214 101,3 389 1 487 21% 

Hobølelva 3893 107,5 3738 103,2 155 2 622 6% 

Veidalselva 362 88,2 340 82,8 22 208 10% 

Mørkelva 632 112,5 504 89,7 128 335 28% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 996 82,9 143 

632 18% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 233 54 99 

151 40% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 533 48,5 288 

283 50% 

Mosseelva 64 133,3 55 113,8 9 42 18% 

Hele Morsa 10779 104,8 9458 92 1321 6 364 17% 
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Scenario 11 

Tabell scenario11: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Dagens drift og scenario 9; “20% av 
kornarealet fristilles for bonden til valgfri drift. Dette arealet må ligge i Ekl. 1 eller 2 og ikke være 
vassdragsnært eller flomutsatt (streng tolkning som i scenario 8). Det  antas at bonden velger å legge 
alt det fristilte arealet i høstkornproduksjon og at det etableres med både høstharving og høstpløying 
før høstsåing. Fordelingen mellom høstharving og høstpløying før høstsåing settes i scenarioet slik  
fordelingen var i driften 2006. Resten av kornarealet I stubb. P-AL endring alt areal med P-AL over 7 
reduseres til 7”.  
Nedbørfelt Fosfortap 

dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder 

Langen 427 166 327 127,1 100 239 30% 

Våg og Mjær 504 108,9 475 102,7 28 323 8% 

Kråkstadelva 2603 119,1 2030 92,9 573 1 303 31% 

Hobølelva 3893 107,5 3524 97,3 369 2 409 13% 

Veidalselva 362 88,2 314 76,5 48 182 21% 

Mørkelva 632 112,5 483 85,9 149 314 32% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 929 77,3 210 

564 27% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 206 47,7 127 

124 50% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 471 42,8 350 

221 61% 

Mosseelva 64 133,3 50 104 14 37 28% 

Hele Morsa 10779 104,8 8810 85,7 1969 5 716 26% 
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Scenario 12 

Tabell scenario 12: Fosfortap i de ulike delnedbørfeltene. Dagens drift og scenario 12; 40% av 
kornarealet fristilles for bonden til valgfri drift. Fristilt areal ligger i Ekl. 1 eller 2 og skal ikke være 
vassdragsnært (<20m fra vassdrag) eller flomutsatt <50 m fra vassdrag i de samme nedre deler av 
Morsa som scenario 8 (mindre streng tolkning enn i scenario 8). Deti antas at det fristilte arealet 
drives med en fordeling stort sett i samsvar med driften på ikke stubb og engarealer i 2006, men med 
noe mer høstkorn etablert med høstharving og høstpløying før høstsåing fordelt slik driften var i 
2006.” 

Nedbørfelt Fosfortap 
dagens 

drift (kg) 

Fosfortap 
pr. daa 
dagens 
drift 

(g/daa) 

Fosfortap 
simulering 

(kg) 

Fosfortap 
pr. daa 

simulering 

(g/daa) 

Reduksjon 
fosfortap 

ved 
simulering 

(kg) 

Antropogent 
P-tap  

simulert 

(kg) 

Effekt 
redusert P-

tap av 
antropogene 

kilder  

Langen 427 166 303 118 124 215 36% 

Våg og Mjær 504 108,9 442 95,5 62 290 18% 

Kråkstadelva 2603 119,1 2261 103,4 342 1 534 18% 

Hobølelva 3893 107,5 3631 100,2 262 2 516 9% 

Veidalselva 362 88,2 324 79 38 192 17% 

Mørkelva 632 112,5 548 97,5 84 379 18% 

Sæbyvannet, 
Svinna 

1139 94,8 1048 87,3 91 

683 12% 

Lokale 
Storefjorden 

333 77 283 65,5 50 

201 20% 

Lokalt V. 
Vansjø 

822 74,6 737 66,9 85 

486 15% 

Mosseelva 64 133,3 50 102,5 15 36 29% 

Hele Morsa 10779 104,8 9627 93,6 1152 6 533 15% 
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Tabell 1. Tilførsler avv fosfor for Morsa samlet og til Storefjorden (uthevet i parentes). Tilførsler 

beregnet  med ny  metodikk for bakgrunnsavrenning og  ny modell for jordbruksavrenning- Agricat 

(Borch et al. 2010)  for 2000 og 2006 sammenlignet med tiltaksanalysen i 2001.  

 

 

Tilførsel P  

Fordelt på ulike 
kilder 

 

P tap i 2006 

(status beregnet 
med ny modell) 

 

P tap i 2000 
(beregnet ved 
tiltaksanalysen i 
2001) 

 

P tap i 2000  
beregnet med ny 
modell) 

Spredt avløp 1, 0 tonn (0.95 tonn) 2,3 tonn (2,0) 2,3 tonn (2,0) tonn 

Kommunalt avløp 0, 6 tonn  (0,42 tonn ) 1,1 tonn (0.58)  

Bakgrunnsavrenning 

 

10, 3 tonn (9,25 tonn)  5,1 tonn (4.36) 10,3 tonn (9,25 tonn)  

Jordbruk, status 2006 

(ny modell med 

fratrukket 

bakgrunnsavrenning 

10, 8 tonn -3,05 = 7,75 

 (9,89 tonn -2,79= 

7,2) 

 

11,1 tonn (10,52)xx 18,95  tonn- 3,05 = 

15,9 tonn 

 (17, 8 tonn - 2,79 = 

15,0 tonn ) 

 

Total 19,6  (18,3) tonn 19,7 (17,5) tonn 28,5 (26,38 )tonn 

Bekkeløpserosjon  

 

Ikke kvantifisert- men 

noen episoder 

beregnet 

Ikke kvantifisert Ikke kvantifisert 

Episoder- ras og 

utsklidninger 

Ikke kvantifisert- men 

noen episoder  

beregnet 

Ikke kvantifisert Ikke kvantifisert 

xx Dersom en i rapporten for 2000 hadde brukt riktige arealer 102.000 /106.000 og ikke 92.000 daa ville 

en kommet opp i verdier på 14,2- 15,7 for jordbruksavrenning inkludert bakgrunnsavrenning.    



 

66 

 

 


