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Forord 
 

Dette oppdraget er gitt av Vannområdeutvalget Morsa.  

Hos Faun er det Trond Stabell som har vært prosjektansvarlig. Han og Kristine Våge har stått for 

rapporteringen. Trond har i tillegg analysert bunndyr og begroingsalgene.  

Kristine Våge, Ole Roer og Helge Kiland har vært ansvarlig for feltarbeidet knyttet til begroingsalger og 

bunndyr.  

Kontaktperson for Vannområdeutvalget Morsa har vært Carina Isdahl. Vi ønsker å takke henne for godt 

samarbeid underveis.  

Håper rapporten kan være til hjelp i den videre forvaltningen av Vannområde Morsa.   

 

 

Trond Stabell 

 

Fyresdal, 15.02.2018 
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1 Innledning 
Vannforskriften har bidratt til å sette økt fokus på 

tilstanden i landets elver og innsjøer. Norge 

sluttet seg til vanndirektivet i 2007, da direktivet 

også ble implementert i norsk lovgivning med 

vannforskriften. Målet er å ha minst god 

økologisk status og kjemisk tilstand i alle 

vannforekomster i Norge. Dette skal sikres 

gjennom oppfølging av regionale 

forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer. 

Morsa vannområde ble etablert allerede i 1999 og 

omfattet da kommunene rundt 

Vansjø/Hobølvassdraget. Siden den tid har det 

blitt utvidet ved å inkludere Hølenvassdraget og 

kystområder i kommunene Ås, Vestby og Frogn 

(Figur 1). Vansjø/Hobølvassdraget er leirpåvirket 

og naturlig næringsrikt. Samtidig er noen av 

utfordringene i vassdragene knyttet til tilførsel av 

næringsstoffer (nitrogen og fosfor), organisk 

stoff, jordpartikler og tarmbakterier til 

vassdragene fra eksterne kilder.  

 

Figur 1. Oversiktsbilde over vannområdet Morsa. 
Vansjø/Hølenvassdraget er markert med mørkegrønn, mens 
Hølenvassdraget med kystområder er markert med 
lysegrønt. Kartet er hentet fra vannområdet hjemmeside.  

 

Biologiske kvalitetselement er gode 

målingsparametere da de viser effekten en mulig 

forurensning har hatt på systemet. Dersom 

forurensningsfølsomme organismer forsvinner, 

tyder det på at det finnes en forurensningskilde 

som er såpass betydelig at det vi kaller den 

«økologiske tilstanden» blir dårligere. De aktuelle 

kvalitetselementene vi bruker i overvåkingen av 

bekker og elver er: begroingsalger, bunndyr og 

fisk, med vannkjemi som støtteparameter. I 

denne undersøkelsen er bunndyr og 

begroingsalger benyttet for å vurdere økologisk 

tilstand.  

Begroingsalger er fastsittende bentiske 

primærprodusenter som vokser på elve- eller 

innsjøbunnen. De er bundet til voksestedet 

samtidig som de er sensitive for eutrofiering og 

forsuring, noe som gjør disse algene til gode 

indikatorer på forurensingsbelastning. 

Makroinvertebrater, også kalt bunndyr, består av 

insektlarver, igler, snegler og andre invertebrater 

som lever på eller nær bunnen av bekken eller 

elva. Ulike arter av disse har ulik toleranse for 

forurensning. Dette betyr at vi ved å se hva slags 

bunndyr vi finner i en bekk eller elv kan vurdere 

forurensningsbelastningen i bekken. 

Hovedmålet med rapporten er å presentere 

resultatene fra elve- og bekkeundersøkelsene som 

ble gjennomført sommer og høst 2017. 

Tilstanden til lokalitetene er vurdert i henhold til 

klassifiseringsveilederen av miljøtilstand i vann.  

Årets resultater blir også sammenlignet med 

tidligere undersøkelser gjennomført i 

vannområdet.  
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2 Materiale og metoder  
 

2.1 Feltarbeid og analyser 
 

2.1.1 Begroingsalger  
Feltarbeidet ble gjennomført 21-24 august 2017 
av Kristine Våge og Ole Roer. Det ble tatt prøver 
fra totalt 36 stasjoner. I tillegg undersøkte vi 
stasjonen ved Støabekken, men her var det ikke 
mulig å ta prøver (Tabell 1). Været under 
feltarbeidet var stort sett sol. Vannføringa var 
generelt under gjennomsnittet noe som gjorde 
prøvetakningsforholdene gode.   
 
Prøvetakning ble gjennomført ved hjelp av 
vannkikkert der en strekning på ca. 10 meter ble 
undersøkt. Alle synlige makroskopiske bentiske 
alger samles inn og lagres i hver sine prøveglass 
(dramsglass). Under feltarbeidet ble det notert 
dekningsgrad, tetthet og andre forhold som 
karakteriserer lokaliteten. Prøve av mikroskopiske 
alger tas ved å samle 10 steiner med diameter 10-
20 cm, fra områder av elvebunnen som ligger 
dypere enn laveste vannstandsnivå. Oversiden av 
hver stein børstes (areal på ca. 8 x 8cm) og 
materialet blandes med ca. 1 liter vann og 
overføres til prøveglass. Alle prøver tilsettes så 
konserveringsmiddelet Lugol og oppbevares 
deretter mørkt og kjølig frem til analyse. 
Artsbestemmelsen av begroingsalgene er utført 
av Trond Stabell. Fullstendige artslister er 
presentert i vedlegg 1.  
 

2.1.2 Bunndyr  

Prøvetakningen ble gjennomført 30 oktober til 1 

november 2017 av Helge Kiland og Ole Roer. I 

forkant hadde det kommet store 

nedbørsmengder på Østlandet og vannføringen lå 

generelt litt over gjennomsnittlig vannføring.  

Det ble samlet inn prøver fra 33 stasjoner. I tillegg 

undersøkte vi fire stasjoner til, men her var det 

ikke mulig å ta prøver av bunndyr bl.a. pga. høy 

vannføring (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Lokaliteter hvor det ikke kunne tas prøver av 

bunndyr og begroingsalger 2017.  

 

Bunndyrundersøkelsen ble utført etter 

sparkemetoden, beskrevet i NS EN-ISO 

10870:2012 og NS-EN 16150:2012. Metodikken 

er tilpasses anbefalinger i veilederen for 

vanndirektivet med 9 delprøver fra stasjonen. 

Hver delprøve representerer 1 m lengde av 

elvebunnen og samles inn i løpet av 20 sekunder. 

Etter at 3 slike prøver er samlet inn (samlet tid ca. 

1 minutt) tømmes håven for å hindre tetting av 

maskene og tilbakespyling. Samlet blir det da 3 

prøver á 1 minutt. Prøvene ble tatt på strykpartier, 

der dette var tilstede. Materialet ble fraksjonert 

etter størrelse i felt, og de ulike fraksjonene ble 

overført til tette beholdere og deretter tilsatt 

etanol for konservering. Døgnfluer, steinfluer og 

vårfluer (EPT – arter) ble bestemt til art ved bruk 

av lupe. Øvrige grupper ble bestemt til relevant 

nivå i forhold til aktuelle indekser. 

Artsbestemmelsen av bunndyrene er utført av 

Trond Stabell. Fullstendige artslister er presentert 

i vedlegg 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Navn 
(vannmiljø) 

Koordinater 
(UTM 33) 

Beskrivelse 

Støabekken 
258190/ 
6592098 

Bekken vises 
på kartet, men 
eksisterer ikke i 
virkeligheten. 

Svinna 
273100/ 
6594831 

Høy 
vannføring og 
uegnet substrat 
(leirebunn) 

Nore-bekken 

256949/ 
6597644 

Nylig veiarbeid 
i området 
hadde ført til at 
det ikke lengre 
var egnet 
substrat i 
bekken. 

Langen 270488/ 
6633872 

Høy 
vannføring 
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2.2 Klassifisering 
Den gjeldende klassifiseringsveilederen som gir 

informasjon om aktuelle analyser for å vurdere 

tilstanden i bl.a. i elver ble utgitt i 2013. I denne 

finnes også grenseverdier for inndeling i ulike 

kvalitetsklasser (Direktoratsgruppa, 

Vanndirektivet 2013).  

En viktig forandring mellom denne veilederen og 
tidligere norske klassifiseringssystemer var at det 
her ble tatt hensyn til naturlige karaktertrekk ved 
klasseinndelingen. Områder med ulik geologi vil 
for eksempel naturlig ha ulik bakgrunnstilførsel av 
næringssalter, og selv uten noen menneskelig 
påvirkning ville vannforekomstene framstå 
forskjellig både med hensyn til kjemiske- og 
biologiske parametere. I stedet for å benytte målte 
verdier som utgangspunkt for klassifiseringen, 
benyttes derfor heller avviket fra en definert 
referansetilstand. Dette forholdstallet mellom 
målt verdi og referanseverdi kalles økologisk 
kvalitetskvotient (ecological quality ratio, EQR), 
og varierer fra 0 til 1, der 1 er best. Til slutt 
normaliseres EQR – verdiene (nEQR) for de 
ulike parametere på en slik måte at klassegrensene 
for nEQR alltid blir 0.2, 0.4, 0.6 og 0.8.  For mer 
utdypende forklaring om EQR-verdier og 
normalisering av disse, henvises det til nevnte 
veileder (Direktoratsgruppa, Vanndirektivet 
2013). 
 
I klassifiseringsveilederen benyttes indeksen 

ASPT, som baserer seg på den gjennomsnittlige 

indeksverdien for de gruppene man finner 

(Average Score Per Taxon). Ulike familier eller 

grupper av bunndyr har fått en indeksverdi fra 1 

– 10 ut fra deres toleranse for organisk 

forurensning. Jo høyere verdier, jo mer sensitive 

er dyrene. Klassegrensene er de samme for alle 

elvetyper. 

Klassifisering på bakgrunn av begroingsalger 

gjøres ved å bruke indeksen som kalles PIT 

(Periphyton Index of Trophic status). Prinsippet her er 

det samme som for ASPT, hvor ulike arter er gitt 

indeksverdier etter toleranse, og hvor 

klassifiseringen gjøres på bakgrunn av 

gjennomsnittlig indeksverdi. Denne indeksen 

avdekker primært belastning av næringssalter, og 

her er det lav indeksverdi som indikerer høy 

sensitivitet. For elver med kalsiuminnhold over 1 

mg/l er klassegrensene som angitt i Tabell 2. 

Ved tilførsel av lett nedbrytbart organisk 
materiale kan det utvikles samfunn av nedbrytere 

som sopp og bakterier. Vi kan vurdere 
belastningen av slik organisk forurensning ved å 
se på hvor stor forekomst vi har av heterotrof 
begroing. Dette gjøres ved å estimere 
dekningsgraden denne begroingen har på den 
undersøkte strekningen av elva eller bekken. 
Dersom det ikke er synlig begroing av denne 
typen, men de sees i mikroskop, skal 
dekningsgraden settes til mindre enn 1%. 
 
 
Tabell 2 Klassegrenser for innsjøtype L-N1 som er 
relevante for denne undersøkelsen. 

Tilstands-
klasse 

Bunndyr 
(ASPT) 

Begroings
alger 
(PIT) 

Heterotrof  
begroing 

(%) 

I 
(Svært 
God) 

> 6,8 < 9,69 0 

II 
(God) 

6,8 – 6,0 
9,69 – 
16,18 

< 1 % 

III 
(Moderat) 

6,0 – 5,2 
16,18 – 
31,34 

1 – 10 % 

IV 
(Dårlig) 

5,2 – 4,4 
31,34– 
46,50 

10 – 50 % 

V 
(Svært 
dårlig) 

< 4,4 > 46,50 > 50 % 

 
Det beregnes EQR-verdier og normaliserte 
EQR-verdier (nEQR) for hvert kvalitetselement, 
for at verdien til de ulike indeksene skal kunne 
sammenlignes (Tabell 3). Den endelige 
økologiske tilstanden i bekken/elva blir fastsatt 
ved å kombinere de ulike kvalitetselementene 
(nEQR-verdier) ihht. «det verste styrer prinsippet». 
Dette vil si at kvalitetselementet med den dårligste 
tilstandsklassen bestemmer tilstandsklassen for 
hele vannforekomsten.  
 

Tabell 3. Grenseverdier for alle parametere og indekser 
med normaliserte EQR-verdier (nEQR).  

 

 

 

 

Klassegrenser Normaliserte EQR  

Svært god / God 0,80 

God / Moderat 0,60 

Moderat / Dårlig 0,40 

Dårlig / Svært dårlig 0,20 
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3 Presentasjon av stasjonene 
Det ble tatt prøver av begroingsalger og bunndyr 

fra 38 stasjoner, fordelt på ni kommuner (Figur 

2). Ved de fleste av stasjonene ble det både tatt 

prøver av begroingsalger og bunndyr, men det var 

noen stasjoner det bare ble tatt prøver av et 

kvalitetselement.   

 

I neste kapittel er resultatene fra hver stasjon 

presenteres kommunevis, men ønsker en å vite 

hvor i dokumentet en finner informasjon om en 

spesifikk stasjon gir tabellen nedenfor en oversikt 

(Tabell 4).  
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Figur 2. Oversiktskart av stasjonene som ble det ble tatt prøver fra i VO Morsa 2017.  
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Tabell 4. Oversikt av bekkene/elvene som er overvåket i 2017 med henvisning til sidetallet de presenteres på. 
 BD = bunndyr og BA = begroingsalger.  

Stasjonsnavn 
(vannmiljø) 

Kode Kommune BD BA Sidetall 

Raskebekken-RAS1 Drøbak golfbane RAS1 Frogn x x 10 

Odalsbekken  ODA1 Frogn x x 10 

Solbergbekken SOL1 Frogn/Ve
stby 

 x 11 

Hvitstenbekken  HVI1 Vestby x x 11 

Emmerstadbekken ved utløp til 
Oslofjorden 

EMM1 Vestby x x 12 

Stamnesbekken STA1 Vestby x x 12 

Såna (Hølenselva), HØL1 HØL1 Vestby  x 13 

Kjennsbekken KJE1 KJE1 Vestby x x 13 

Såna (Høenselva) før samløp med 
Kjennsbekken 

HØL2 Vestby x x 14 

Såna SÅN1 Vestby x x 14 

Hølen ovenfor innløp Loska  HØL3 Vestby x x 15 

Loska nederst  LOS1 Vestby x x 15 

Hogstvetbekken HOG Vestby x x 16 

Kroerbekken KRO1 Ås Ås x x 16 

Siggerud SIG Ski x  17 

Kråkstadelva KRÅ KRÅ Hobøl x x 17 

Fossbekken FOSS Hobøl x x 18 

Hobølselva nedstrøms Tomter TOM Hobøl x x 18 

Hobølselva ved Svikebøl MJÆ1 Hobøl x x 19 

Bekk til Mjær MJR3 Hobøl x x 19 

Hobølelva ved Kure HOBK Hobøl x x 20 

Veidalselva VEI Våler x x 20 

Mørkelva MØR Våler x x 21 

Svinna ved Klypen SVIU Våler x x 21 

Svinna ved bru RV15 SVI1 Våler x x 22 

Svinna SVIN Våler  x 22 

Kambobekken KAM Moss x x 23 

Trolldalsbekken TRO Moss x x 23 

Norebekken nedstrøms Noretjernet NORE Moss  x 24 

Mosseelva ved Krapfoss bru  MOS Moss x x 24 

Ørejordetbekken ØRE Moss x  25 

Gunnarsbybekken GUN Rygge x x 25 

Evjeåa  EVJ Rygge x x 26 

Støtvikbekken STØ2 Rygge x x 26 

Kureåa KUR8 Rygge x x 27 

Heiabekken HEI1 Råde x x 27 

Akerbekken, Råde kommune St5 AKR Råde x x 28 

Bjørnebekken BJØ Råde  x 28 
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4 Resultat 
 

4.1 Frogn kommune 
Raskebekken- RAS1 

Vannlokalitetens navn:   
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 

Raskebekken-RAS1 
Drøbak golfbane 
592795/6615854 
Frogn 
004-12-R 
003-51506 

 
Beskrivelse:  

Liten bekk, som renner gjennom golfbane i 

Drøbak. Vannstanden var relativt lav og bekken 

stilleflytende. Det forkommer en del stein i 

bekken, slik det var mulig å ta prøver av både 

begroingsalger og bunndyr.  

 

Resultater:  

Det ble totalt registrert seks EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble ikke funnet steinfluer og kun 

to døgnfluearter. I tillegg er det forekomst av arter 

med lave indeksverdier, noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kom ut i 

tilstandsklasse «dårlig».  

Det ble funnet ni indikatorarter av begroingsalger. 

Tilstedeværelsen av gulgrønnalgen Vaucheria sp. 

er med på å bidra til at stasjonen kommer ut i 

tilstandsklasse «moderat». Det ble ikke funnet 

spor av heterotrof begroing. Ved bruk av «verste 

styrer» - prinsippet blir den endelige økologiske 

tilstanden fastsatt til «dårlig» (Tabell 4).  

 
Tabell 4. Tilstandsklassifisering for Raskebekken, Frogn 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: oransje = dårlig, gul = moderat, og 

blå = svært god 

 

Odalsbekken-ODA1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Odalsbekken  
592730 6612503 
Frogn 
004-14-R 
004-39368 

 
Beskrivelse:  

Substratet består av stein med varierende størrelse 

(størst andel av stein i størrelsen 100-250 mm). 

Gode strykpartier i bekken. Relativt tett 

kantvegetasjon gjør at lysforholdene ikke er 

ideelle for algevekst. Fin stasjon for prøvetakning 

av både bunndyr og begroingsalger. 

Resultater:  

Det ble totalt registrert ni EPT-arter ved 

stasjonen der vårfluer var den mest artsrike 

gruppen. Flere av de registrerte EPT- familiene 

har høy indeksverdi noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kommer ut i 

tilstandsklasse «god».  

 

Det ble funnet en del indikatorarter av 

begroingsalger. Tilstedeværelsen av cyano-

bakterien Phormidium tinctorium er med på å bidra 

til at stasjonen kommer ut i tilstandsklasse 

«moderat». Bakterien Sphaerotilus natans 

(«lammehaler») ble observert i små mengder i 

mikroskop.   

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 5).  

 
Tabell 5. Tilstandsklassifisering for Odalsbekken, Frogn 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: gul = moderat og grønn= god. 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,53 1,0 0,20 Dårlig 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,53 0,70 0,60 Moderat 
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Solbergbekken-SOL1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Solbergbekken  
593274/6609767 
Frogn/Vestby 
004-14-R 
004-39369 

 

Beskrivelse:  

Stasjonen ligger like ved NIVAs 

forskningsstasjon. Substratet består av stein i 

varierende størrelse. Vannet var blakket og det 

var dårlig forhold for bruk av vannkikkert. Det 

ble kun tatt begroingsalger fra denne stasjonen.  

Resultater:  

Det ble funnet sju indikatorarter, og med 

variasjon i indeksverdi. Tilstedeværelse av slekten 

Cladophora, er med på å bidra til at stasjonen 

kommer ut i tilstandsklasse «moderat». Det ble 

ikke registrert heterotrof begroing, verken 

makroskopisk eller mikroskopisk.  

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 6). 

Tabell 6. Tilstandsklassifisering for Solbergbekken, Frogn 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklasse: gul = moderat og blå = svært god. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Vestby kommune 
 

Hvitstenbekken-HVI1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Hvitstenbekken  
593470/6607901 
Vestby 
004-14-R 
004-39370 

 

Beskrivelse:  

Stasjonen ligger sentralt i Hvitsten sentrum. 

Substratet består av stein i varierende størrelse 

(størst andel av større steiner >250 mm). Fin 

stasjon for prøvetakning av både begroingsalger 

og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert sju EPT-arter ved 

stasjonen, noe som er relativt lavt. Forekomst av 

elvebiller, tovinger og fåbørstemark, som alle har 

lave indeksverdier, gjorde at gjennomsnittlig 

indeksverdi (ASPT) kom ut i tilstandsklasse 

«moderat».  

Det ble funnet sju indikatorarter, og med 

variasjon i indeksverdi. Tilstedeværelse av slekten 

Cladophora, er med på å bidra til at stasjonen 

kommer ut i tilstandsklasse «moderat». 

Heterotrof begroing ble ikke observert visuelt, 

men ble registrert i mikroskop (<1 %).  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 7). 

Tabell 7. Tilstandsklassifisering for Hvitstenbekken, Vestby 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklassen: gul = moderat og grønn = god.  

 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,56 1,00 - Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,49 0,70 0,55 Moderat 
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Emmerstadbekken-EMM1 

Vannlokalitetens navn:  
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Emmerstadbekken ved 
utløp til Oslofjorden 
593584/6606358 
Vestby 
004-14-R 
004-39371 

 

Beskrivelse:  

Stasjonen ligger i Emmerstadbekken som har 

utløp til Oslofjorden. Substratet består av stein og 

grus. Det forkommer både stryk og mer 

stillestående partier i bekken. Det er en del 

kantvegetasjonen langs bekken, noe som gjør 

lokaliteten mørk. Det er ellers en fin stasjon for 

prøvetakning av både begroingsalger og bunndyr. 

Det ble observert sjøørret under feltarbeidet.  

Resultater:  

Det ble registrert totalt 13 EPT-arter ved 

stasjonen der steinfluer var den mest artsrike 

gruppen (6 arter). Flere av de registrerte EPT- 

familiene har høy indeksverdi noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kommer ut i 

tilstandsklasse «god».  

 

Det ble funnet få indikatorarter av begroingsalger 

på denne stasjonen (4 stk). De fleste av dem har 

lave indikatorverdier og stasjonen kommer derfor 

ut i tilstandsklasse «god». Det ble ikke registrert 

heterotrof begroing. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «god» 

(Tabell 8).  

 
Tabell 8. Tilstandsklassifisering for Emmerstadbekken, 
Vestby kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: grønn= god og blå = svært 
god. 

 

Stamnesekken-STA1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Stamnesbekken  
595069/6600664 
Vestby 
004-18-R 
004-65165 

 

Beskrivelse:  

Stasjonen ligger like ved Son golfbane. Bekken er 

leirpåvirket og substratet i bekken består for det 

meste av finpartikulært materiale. Bekken er stort 

sett stilleflytende. Det er en del kantvegetasjonen 

langs bredden og lokaliteten var ganske mørk. 

Ingen ideell stasjon for prøvetakning av hverken 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble registrert totalt 7 EPT-arter ved stasjonen 

der vårfluer var den mest artsrike gruppen (3 

arter). Flere av de registrerte EPT- familiene har 

høy indeksverdi noe som gjør at gjennomsnittlig 

indeksverdi (ASPT) kommer ut i tilstandsklasse 

«god».  

 

Det ble funnet få indikatorarter av begroingsalger 

på denne stasjonen (3 stk). De fleste av dem har 

lave indikatorverdier og stasjonen kommer derfor 

ut i tilstandsklasse «god». Heterotrof begroing ble 

ikke observert visuelt, men ble registrert i 

mikroskop (<1 %). Ved bruk av «verste styrer» - 

prinsippet blir den endelige økologiske tilstanden 

fastsatt til «god» (Tabell 9).  

 
Tabell 9. Tilstandsklassifisering for Stamnesbekken, Vestby 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: grønn= god. 

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,66 1,00 0,78 God 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,77 0,70 0,60 God 
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Såna (Hølenselva)-HØL1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Såna (Hølenselva) 
597823/6601476 
Vestby 
004-23-R 
004-29660 

 

Beskrivelse:  

Brei elv, men mulig å vade langs hele bredden. 

Bunnsubstratet består av stein i varierende 

størrelser. Elva har både stryk og mer 

stilleflytende partier. Gode lysforhold for 

algevekst. Fin stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger.  

Resultater:  

Det ble funnet en del indikatorarter, og med stor 

variasjon i indeksverdi. Tilstedeværelse av slekten 

Cladophora, er med på å bidra til at stasjonen 

kommer ut i tilstandsklasse «moderat». Det ble 

ikke registrert heterotrof begroing, verken 

makroskopisk eller mikroskopisk.  

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 10). 

Tabell 10. Tilstandsklassifisering for Såna (Hølenselva), 
Vestby kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: gul = moderat og blå = 

svært god. 

 

 

 

 

 

Kjennsbekken-KJE1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Kjennsbekken KJE1  
597863/6601555 
Vestby 
004-10-R 
004-39373 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av stein i varierende 

størrelser. Elva har både styrk og mer 

stilleflytende partier. Gode lysforhold for 

algevekst. Fin stasjon for prøvetakning av både 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 11 EPT-arter ved 

stasjonen, noe som er relativ bra. Flere av de 

registrerte EPT- familiene har middels 

indeksverdi. Det er også en del forekomst andre 

familier arter med lave indeksverdier, noe som 

gjør at den gjennomsnittlige indeksverdi (ASPT) 

kom ut i tilstandsklasse «moderat».  

 

Det ble funnet fem indikatorarter, der alle har 

middels til høye indeksverdi. Tilstedeværelse av 

slekten Vaucheria, er med på å bidra til at stasjonen 

kommer ut i tilstandsklasse «moderat». Det ble 

ikke registrert heterotrof begroing, verken 

makroskopisk eller mikroskopisk.  

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 11). 

Tabell 11. Tilstandsklassifisering for Kjennsbekken, Vestby 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklassen: gul = moderat og blå = svært god.  

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,56 1,00 - Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,54 1,00 0,54 Moderat 
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Såna (Hølenselva) før samløp med 

Kjennsbekken-HØL2 

Vannlokalitetens navn:  
 
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Såna (Hølenselva) før 
samløp med 
Kjennsbekken 
597861/6601493 
Vestby 
004-23-R 
004-65026 
 

 
 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av stein i varierende 

størrelser. Elva har kraftige strykpartier, noe som 

gjorde prøvetakningen litt utfordrende. Ellers er 

det en fin stasjon for prøvetakning av både 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert ni EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble registrert flest vårfluearter (6 

stk.). Flere av de registrerte EPT- familiene har 

middels indeksverdi. Det ble også registrert en del 

andre familier arter med lave indeksverdier, noe 

som gjør at den gjennomsnittlige indeksverdi 

(ASPT) kom ut i tilstandsklasse «moderat».  

 

Det ble funnet åtte indikatorarter, der alle har 

middels til høye indeksverdi. Tilstedeværelse av 

slekten Vaucheria, er med på å bidra til at stasjonen 

kommer ut i tilstandsklasse «moderat». Det ble 

ikke registrert heterotrof begroing, verken 

makroskopisk eller mikroskopisk.  

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 12). 

Tabell 12. Tilstandsklassifisering for Såna (Høl2), Vestby 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklassen: gul = moderat og blå = svært god.  

Såna-SÅN1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Såna  
598635/6600893 
Vestby 
004-2-R 
004-42530 

 

Beskrivelse:  

Bekken er leirpåvirket og substratet i bekken 

består av finpartikulært materiale. Vannet er stort 

sett stilleflytende. Det er en del kantvegetasjonen 

langs bekken, noe som gjør at lysforholdene ikke 

er ideelle for alle typer alger. Ingen ideell stasjon 

for prøvetakning av hverken begroingsalger og 

bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert fem EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble registrert flest vårfluearter (3 

stk.). Det ble ikke funnet noen steinfluer. I tillegg 

er det forekomst av arter med lave indeksverdier, 

noe som gjør at gjennomsnittlig indeksverdi 

(ASPT) kom ut i tilstandsklasse «moderat».  

 

Det ble funnet få indikatorarter (5 stk). De fleste 

artene har lave indeksverdier og derfor kommer 

stasjonen ut i tilstandsklassen «god». Heterotrof 

begroing ble ikke observert visuelt, men ble 

registrert i mikroskop (<1 %). 

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 13). 

Tabell 13. Tilstandsklassifisering for Såna (Sån1), Vestby 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklassen: gul = moderat og grønn = god.  

  
 

PIT HBI ASPT 
Økologisk 

tilstand 

nEQR 0,49 1,00 0,42 Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,71 0,70 0,48 Moderat 
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Hølenelva-HØL3 

Vannlokalitetens navn:  
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Hølen ovenfor innløp 
Loska  
599473/6602526 
Vestby 
004-23-R 
004-39390 

 

Beskrivelse:  

Bekken er leirpåvirket og substratet består for det 

meste av finpartikulært materiale. Det forkommer 

noen større steiner like under bro langs 

Brandstadveien. Vannet er brunlig og er preget av 

stilleflytende partier. Ingen ideell stasjon for 

prøvetakning av hverken begroingsalger og 

bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 15 EPT-arter, noe som er 

relativt høyt. Det ble registrert flest arter av 

vårfluer (6 stk.), deretter døgnfluer (5 stk.) og 

steinfluer (4 stk.). Det høye antallet av EPT-arter 

er med på å   dra den gjennomsnittlige indeksverdi 

(ASPT) opp i tilstandsklasse «svært god». 

 

Det ble kun funnet fire indikatorarter, der alle har 

middels til høye indeksverdi. Tilstedeværelse av 

cyanobakterien Phormidium, er med på å bidra til 

at stasjonen kommer ut i tilstandsklasse 

«moderat». Heterotrof begroing ble ikke 

observert visuelt, men ble registrert i mikroskop. 

(<1 %). Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet 

blir den endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 14). 

Tabell 14. Tilstandsklassifisering for Hølen (Høl3), Vestby 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklassen: gul = moderat, grønn = god og blå 
= svært god.  

 

Loska-LOS1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Loska nederst  
599479/6602443 
Vestby 
004-23-R 
004-39391 

 

Beskrivelse:  

Bekken er leirpåvirket og substratet består av 

finpartikulært materiale. Det er få steiner i 

bekken. Vannet var brunlig og er preget av 

stilleflytende partier. Ellers ingen ideell stasjon for 

prøvetakning av hverken begroingsalger og 

bunndyr. Bunndyrstasjonen ble tatt 160 m 

oppstrøms begroingsalgestasjonen.  

Resultater:  

Det ble funnet åtte EPT-arter ved stasjonen. Det 

ble funnet flest arter av vårfluer (4 stk.). Få EPT-

arter og forekomst av indikatorfamilier med lave 

indeksverdier, gjør at gjennomsnittlig indeksverdi 

(ASPT) kom ut i tilstandsklasse «moderat».  

 

Det ble også funnet få indikatorarter på denne 

stasjonen (4 stk). Forekomst av slekten Vaucheria 

er med på å bidra til at stasjonen kommer ut i 

tilstandsklasse «dårlig». Det ble ikke registrert 

heterotrof begroing. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «dårlig» 

(Tabell 15).  

 
Tabell 15. Tilstandsklassifisering for Loska, Vestby 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklassen: oransje= dårlig, gul = moderat, og 

blå = svært god.  

 

 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,55 0,70 0,81 Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,34 1,0 0,40 Dårlig 



Overvåking av biologiske parametere i Vannområde Morsa 2017 | Faun | 005-2018 

16 
 

Hogstvetbekken-HOG 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Hogstvetbekken 
599953/6606634 
Vestby 
004-20-R 
004-65024 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av stein i varierende 

størrelser og det forekommer flere strykpartier i 

bekken. Gode lysforhold for algevekst. Fin 

stasjon for prøvetakning av både bunndyr og 

begroingsalger. 

Resultater:  

Det ble registrert totalt 10 EPT-arter ved 

stasjonen der døgnfluer var den mest artsrike 

gruppen (4 stk.). Flere av de registrerte EPT- 

familiene har høy indeksverdi noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kommer ut i 

tilstandsklasse «god».  

 

Det ble funnet få indikatorarter av begroingsalger 

på denne stasjonen (4 stk). De fleste av dem 

hadde middels indikatorverdier og stasjonen 

kommer derfor ut i tilstandsklasse «moderat». 

Heterotrof begroing ble ikke registrert.  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 16).  

 
Tabell 16. Tilstandsklassifisering for Hogstvedtbekken, 
Vestby kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: gul = moderat, grønn= god 
og blå = svært god 

 

 

4.3 Ås og Ski kommune 

 

Kroerbekken-KRO1 Ås 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Kroerbekken 
603819/6612364 
Ås 
004-23-R 
004-42536 

 

Beskrivelse:  

Det er tett kantvegetasjon langs bekken, noe som 

gjør lokaliteten veldig mørk Bunnsubstratet er 

dominert av sand/silt og grus. Det forkommer 

både stryk og mer stillestående partier, men er 

ikke en ideell stasjon for prøvetakning av bunndyr 

og begroingsalger. 

Resultater:  

Det ble totalt registrert fire EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble ikke registrert noen 

døgnfluearter og kun en steinflueart, Amphinemura 

sp. Det er også en del forekomst andre familier 

arter med lave indeksverdier, noe som gjør at den 

gjennomsnittlige indeksverdi (ASPT) kom ut i 

tilstandsklasse «moderat».  

Det ble også funnet få indikatorarter av 

begroingsalger (4 stk.). Disse har middels til høye 

indeksverdi, noe som er med på å bidra til at 

stasjonen kommer ut i tilstandsklasse «moderat». 

Det ble registrert noe heterotrof begroing i 

mikroskopet (<1 %). Ved bruk av «verste styrer» 

- prinsippet blir den endelige økologiske 

tilstanden fastsatt til «moderat» (Tabell 17). 

Tabell 17. Tilstandsklassifisering for Kroerbekken, Ås 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklassen: gul = moderat og grønn = god.  

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,48 1,00 0,79 Moderat  
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,52 0,70 0,48 Moderat 
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Siggerud-SIG 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Siggerud 
606136/6629585 
Ski 
003-92-R 
003-65164 

 

Beskrivelse:  

Vannføringen var stor under prøvetakingen av 

bunndyr noe som gjorde det noe vanskelig å ta 

prøvene. Bunnsubstratet er dominert av stein i 

varierende størrelser. Det forkommer stryk i 

bekken. Grei stasjon for prøvetakning av 

bunndyr. 

Resultater:  

Det ble totalt registrert seks EPT-arter ved 

stasjonen, noe som er lavt. Det ble ikke funnet 

døgnfluer og kun en steinflueart. I tillegg er det 

forekomst av arter med lave indeksverdier, noe 

som gjør at gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) 

kom ut i tilstandsklasse «moderat» (Tabell 18).  

 

 
Tabell 18. Tilstandsklassifisering for Siggerudbekken, Ski 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: gul = moderat. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Hobøl kommune 
 

Kråkstadelva-KRÅ 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Kråkstadelva KRÅ 
607009/6607904 
Hobøl 
003-43-R 
003-27953 

 

Beskrivelse:  

Bekken er leirpåvirket og substratet består av 

finpartikulært materiale. Det var svært få steiner i 

bekken. Vannet var brunlig og preget av 

stilleflytende partier. Ingen ideell stasjon for 

prøvetakning av hverken begroingsalger og 

bunndyr. 

Resultater:  

Det ble totalt registrert fem EPT-arter ved 

stasjonen, noe som er lavt. Det ble registrert like 

mange vår- og døgnfluearter (2 stk.) og kun en 

steinflueart. Få EPT- arter og forekomst av andre 

familier arter med lave indeksverdier, bidra til at 

den gjennomsnittlige indeksverdi (ASPT) kom ut 

i tilstandsklasse «moderat».  

Det ble også funnet få indikatorarter av 

begroingsalger (5 stk.). Disse har middels til høye 

indeksverdier, noe som er med på å bidra til at 

stasjonen kommer ut i tilstandsklasse «moderat». 

Det ble ikke registrert heterotrof begroing.   

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 19). 

Tabell 19. Tilstandsklassifisering for Kåkstadelva, Hobøl 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklassen: gul = moderat og blå = svært god.  

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR - - 0,47 Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,52 1,00 0,48 Moderat 
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Fossbekken-FOSS 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Fossbekken 
610630/6610955 
Hobøl 
003-44-R 
003-62783 

 

Beskrivelse:  

Substratet består av stein i varierende størrelse. 

Det forkommer både stryk og mer stillestående 

partier i bekken. Det er ellers en fin stasjon for 

prøvetakning av både begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 10 EPT-arter ved 

stasjonen der vårfluer var den mest artsrike 

gruppen. Forekomst av småsnegler, tovinger, 

asell og fåbørstemark, som alle har lave 

indeksverdier, gjorde at gjennomsnittlig 

indeksverdi (ASPT) kom ut i tilstandsklasse 

«moderat».  

 

Det ble funnet et godt utvalg av grønnalger på 

denne stasjonen, som tilsier en god økologisk 

tilstand. Imidlertid ble det også funnet 

gulgrønnalger innenfor slekten Vaucheria, som er 

med på å dra opp PIT-verdien. Det ble ikke 

registrert heterotrof begroing, verken 

makroskopisk eller mikroskopisk. Ved bruk av 

«verste styrer» - prinsippet blir den endelige 

økologiske tilstanden fastsatt til «moderat» (Tabell 

20).  

 
Tabell 20. Tilstandsklassifisering for Fossbekken, Hobøl 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: gul = moderat, grønn= god og blå 
= svært god 

 

 

Hobølelva nedstrøms Tomter-TOM 

Vannlokalitetens navn:  
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Hobølelva nedstrøms 
Tomter 
612192/6613910 
Hobøl 
- 
- 

 

Beskrivelse:  

Stasjonen ligger i Hobølelva og det var ganske 

sterk strøm i elva. Det var likevel mulig å ta prøver 

nær elvebredden. Her forekommer det flere 

steiner i varierende størrelse (mest store steiner). 

Mye kantvegetasjon langs stasjonen gjør den 

veldig mørk. Grei stasjon for prøvetakning av 

både begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 11 EPT-arter ved 

stasjonen. Vårfluer var den mest artsrike gruppen, 

deretter døgnfluer og steinfluer. Flere av de 

registrerte EPT- familiene har høy indeksverdi 

noe som gjør at gjennomsnittlig indeksverdi 

(ASPT) kommer ut i tilstandsklasse «god».  

 

Cyanobakterier var den dominerende gruppen av 

begroingsalger ved stasjonen. Disse artene hadde 

høyere indeksverdier og er med på å bidra til at 

stasjonen kommer ut i tilstandsklasse «moderat». 

Det ble ikke registrert heterotrof begroing.  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 21).  

 
Tabell 21. Tilstandsklassifisering for Hobølselva nedstrøms 
Tomter, Hobøl kommune. Verdiene er normaliserte EQR- 
verdier.  Fargen indikerer tilstandsklasse: gul = moderat, 

grønn = god og blå= svært god. 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,64 1,00 0,52 Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,48 1,00 0,64 Moderat 
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Hobølelva Mjærvegger-MJÆ1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Hobølselva ved Svikebøl 
614898/6618194 
Hobøl 
003-31-R 
0003-27950 
 

 
Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av sand og stein i 

varierende størrelser. Elva har både stryk og mer 

stilleflytende partier. Vannet var klart under 

feltarbeidet i august, men det var mye mer 

grumsete i oktober. Fin stasjon for prøvetakning 

av både begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 14 EPT-arter ved 

stasjonen, der det ble funnet et godt utvalg av 

vårfluearter. Flere av de registrerte EPT- 

familiene har høy indeksverdi noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kommer ut i 

tilstandsklasse «god».  

 

Det ble også funnet et godt utvalg av 

indikatorarter av begroingsalger (17 stk). De fleste 

artene har lave til midlere indikatorverdier og 

stasjonen kommer derfor ut i tilstandsklasse 

«god». Heterotrof begroing ble ikke observert 

visuelt, men ble registrert i mikroskop. 

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «god» 

(Tabell 22).  

 
Tabell 22. Tilstandsklassifisering for Hobølselva Mjærvegger, 
Hobøl kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: grønn= god. 

 

Bekk til Mjær-MJR3 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Bekk til Mjær 
616466/6622252 
Hobøl 
003-5-R 
0003-42428 

 

Beskrivelse:  

Brei bekk, som er leirpåvirket. Bunnsubstratet 

består hovedsakelig av leire, men det forekommer 

også en del stein. Vannet i bekken er stilleflytende. 

Tett kantvegetasjon gjør stasjonen noe mørk. En 

helt grei stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert åtte EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble funnet flest døgn- og steinfluer. 

Flere av de registrerte EPT- familiene har høy 

indeksverdi noe som gjør at gjennomsnittlig 

indeksverdi (ASPT) kommer ut i tilstandsklasse 

«god».  

 

Det ble funnet få indikatorarter av begroingsalger 

på denne stasjonen. De fleste av dem hadde lave 

til midlere indikatorverdier og stasjonen kommer 

derfor ut i tilstandsklasse «god». Heterotrof 

begroing ble registrert, men kun i den 

mikroskopiske analysen. 

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «god» 

(Tabell 23).  

 
Tabell 23. Tilstandsklassifisering for bekk til Mjær, Hobøl 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklasse: grønn= god. 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,70 0,70 0,63 God 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,63 0,70 0,73 God 
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Hobølelva ved Kure-HOBK 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Hobølelva ved Kure 
604042/6600408 
Hobøl 
003-39-R 
0003-59191 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av stein i varierende 

størrelser. Elva har både stryk og mer 

stilleflytende partier. Gode lysforhold for 

algevekst. Fin stasjon for prøvetakning av både 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert åtte EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble funnet flest døgn- og vårfluer. 

Det ble kun registrert en steinflueart. Få EPT-

arter og forekomst av snegler, tovinger, asell og 

fåbørstemark, som alle har lave indeksverdier, 

gjorde at gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) 

kom ut i tilstandsklasse «dårlig».  

Det ble funnet få indikatorarter av begroingsalger 

på denne stasjonen. De fleste av dem hadde 

middels til høye indikatorverdier og stasjonen 

kommer derfor ut i tilstandsklasse «moderat». 

Heterotrof begroing ble ikke registrert. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «» 

(Tabell 24).  

 
Tabell 24. Tilstandsklassifisering for Hobølelva ved Kure, 
Hobøl kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: oransje = dårlig, gul = 
moderat og blå = svært god. 

 

 

 

4.5 Våler kommune 
 

Veidalselva-VEI 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Veidalselva 
605822/6595817 
Våler 
003-38-R 
- 

 

Beskrivelse:  

Kanalisert bekk med bunnsubstratet som består 

av stein i varierende størrelser. Bekken har noen 

mindre stryk, men er mest stilleflytende. Gode 

lysforhold for algevekst. Fin stasjon for 

prøvetakning av både begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 16 EPT-arter ved 

stasjonen, noe som er relativt høyt. Det ble funnet 

flest arter av vår- og steinfluer. Flere av de 

registrerte EPT- familiene har høy indeksverdi 

noe som gjør at gjennomsnittlig indeksverdi 

(ASPT) kommer ut i tilstandsklasse «god».  

 

Det ble funnet relativt mange indikatorarter av 

begroingsalger (10 stk). De fleste av dem hadde 

lave til midlere indikatorverdier og stasjonen 

kommer derfor ut i tilstandsklasse «god». 

Heterotrof begroing ble registrert, men kun i den 

mikroskopiske analysen. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «god» 

(Tabell 25).  

 
Tabell 25. Tilstandsklassifisering for bekk til Veidalselva, 
Våler kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 

Fargen indikerer tilstandsklasse: grønn= god. 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,50 1,00 0,30 Dårlig 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,63 <1 0,66 God 
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Mørkelva-MØR 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Mørkelva 
608909/6596204 
Våler 
003-52-R 
003-27946 

 

Beskrivelse:  

Prøvene er tatt like under bro ved Vålerveien (RV 

115). Under broen og langs elvebredden 

forekommer det en del større stein. Her er det 

også et strykparti, mens resten av elva er mer 

stilleflytende. Gode lysforhold for algevekst. Fin 

stasjon for prøvetakning av både begroingsalger 

og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 11 EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble funnet flest steinfluer (6 arter) 

og vårfluer (5 arter) ved stasjonen. Det ble ikke 

funnet noen døgnfluearter. Flere av de registrerte 

EPT- familiene har høy indeksverdi noe som gjør 

at gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kommer 

ut i tilstandsklasse «god».  

 

Av alger ble det funnet åtte indikatorarter på 

denne stasjonen. De fleste av dem hadde lave til 

midlere indikatorverdier og stasjonen kommer 

derfor ut i tilstandsklasse «god». Det ble ikke 

registrert heterotrof begroing, hverken på 

makroskopisk- eller mikroskopisk nivå.  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «god» 

(Tabell 26).  

 
Tabell 26. Tilstandsklassifisering for Mørkeelva, Våler 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: grønn= god og blå = svært god. 

 

Svinna ved Klypen- SVIU 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Svinna ved Klypen 
610398/6590875 
Våler 
003-47-R 
003-27945 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av stein i varierende 

størrelser. Elva har kraftige strykpartier, slik at det 

var vanskelig å bruke vannkikkert. Gode 

lysforhold for algevekst. Ellers fin stasjon for 

prøvetakning av både begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert 17 EPT-arter, noe som er 

relativt høyt. Det ble funnet flest vårfluer (åtte 

arter) ved stasjonen. Flere av de registrerte EPT- 

familiene har høy indeksverdi noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kommer ut i 

tilstandsklasse «god».  

Cyanobakterien Aphanizomenon dominerte 

fullstendig i algeprøvene fra SVIU, men dette er 

ikke en indikatorart i PIT. Denne slekten er mer 

vanlig i næringsrike innsjøer. Grønnalger 

dominerte blant artene som inngår i PIT. Disse 

hadde lave indeksverdier, slik at stasjonen kom ut 

i tilstandsklasse «svært god». Ut fra de store 

mengdene Aphanizomenon synes denne 

vurderingen å være for god.  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «god» 

(Tabell 27).  

 
Tabell 27. Tilstandsklassifisering for Svinna ved Klypen, 
Våler kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: grønn= god og blå = svært 
god. 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,60 1,00 0,75 God 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,91 1,00 0,60 God 
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Svinna ved bru RV 115- SVI1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Svinna ved bru RV15 
613595/6589601 
Våler 
003-48-R 
003-62780 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av stein i varierende 

størrelser. Elva har både stryk og mer 

stilleflytende partier. Gode lysforhold for 

algevekst. Fin stasjon for prøvetakning av både 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater:  

Det ble totalt registrert ni EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble funnet like mange arter av hver 

EPT-gruppe. Flere av de registrerte EPT- 

familiene har høy indeksverdi noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kommer ut i 

tilstandsklasse «god».  

 

Av alger ble det funnet åtte indikatorarter på 

denne stasjonen. Forekomst av slekten Tribonema 

er med på å bidra til at stasjonen kommer ut i 

tilstandsklasse «dårlig». Det ble ikke registrert 

heterotrof begroing. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «dårlig» 

(Tabell 28).  

 
Tabell 28. Tilstandsklassifisering for Svinna ved bru, Våler 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklassen: oransje= dårlig, gul = moderat, og 
blå = svært god.  

 

 

 

Svinna - SVIN 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Svinna  
613400/6589709 
Våler 
003-48-R 
003-59331 

 

Beskrivelse:  

Elva er brei, stilleflytende og dyp noe som gjorde 

det vanskelig å ta prøver. Det var ingen steiner, 

bare kvist og greiner som det var mulig å børste 

til blandprøven. På bakgrunn av dette ble det kun 

tatt begroingsalger fra denne stasjonen. 

Resultater:  

Av alger ble det funnet åtte indikatorarter på 

denne stasjonen. De fleste har middels til høye 

verdier og er med på å bidra til at stasjonen 

kommer ut i tilstandsklasse «dårlig». Det ble ikke 

registrert heterotrof begroing. 
 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «dårlig» 

(Tabell 29).  

 
Tabell 29. Tilstandsklassifisering for Svinna ved bru, Våler 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklassen: oransje= dårlig og blå = svært god.  

 

 

 

  
 

PIT HBI ASPT 
Økologisk 

tilstand 

nEQR 0,34 0 0,40 Dårlig 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,34 0 - Dårlig 
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4.6 Moss kommune 
 

Kambobekken- KAM 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Kambobekken 
596004 6594253 
Moss 
003-100-R 
003-63298 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består hovedsakelig av leire, men 

det forekommer også noe stein. Vannet i bekken 

er stilleflytende. Tett kantvegetasjon gjør 

stasjonen relativt mørk. Ellers en grei stasjon for 

prøvetakning av begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble totalt registrert sju EPT-arter ved 

stasjonen. Det ble registrert flest arter av 

steinfluer (4 stk.). Få EPT- arter og forekomst av 

andre familier arter med lave indeksverdier, bidra 

til at den gjennomsnittlige indeksverdi (ASPT) 

kom ut i tilstandsklasse «moderat».  

 

Det ble funnet få indikatorarter av begroingsalger 

(4 stk.). Disse har middels til høy indeksverdi, noe 

som bidrar til at stasjonen kommer ut i 

tilstandsklasse «moderat». Heterotrof begroing 

ble registrert, men kun i den mikroskopiske 

analysen. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 30). 

Tabell 30. Tilstandsklassifisering for Kambobekken, Moss 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklassen: gul = moderat og grønn = god. 

 

Trolldalsbekken- TRO 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Trolldalsbekken 
595882/6594020 
Moss 
003-99-R 
- 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av grus og stein i 

varierende størrelser. Vannet i bekken er 

stilleflytende med en brunlig farge. Tett 

kantvegetasjon på hver side av bekken gjør 

stasjonen relativt mørk. Ingen ideell stasjon for 

prøvetakning av begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble kun funnet en EPT-art ved stasjonen, en 

steinflue fra slekten Nemoura. Få EPT-arter og 

forekomst av indikatorfamilier med lave 

indeksverdier, gjør at gjennomsnittlig indeksverdi 

(ASPT) kom ut i tilstandsklasse «svært dårlig».  

 

Det ble funnet få indikatorarter av begroingsalger 

på denne stasjonen. Det var ulike arter av 

cyanobakterier som dominerte prøven. Disse har 

middels til høye indikatorverdier og stasjonen 

kommer derfor ut i tilstandsklasse «moderat». 

Heterotrof begroing ble registrert, men kun i den 

mikroskopiske analysen. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «svært 

dårlig» (Tabell 31).  

 
Tabell 31. Tilstandsklassifisering for Trolldalsbekken, Moss 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: rød= svært dårlig, gul= moderat, og 
blå = svært god. 

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,58 0,70 0,40 Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,49 0,70 0,16 Svært dårlig 
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Norebekken- NORE 

Vannlokalitetens navn:  
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Norebekken nedstrøms 
Noretjernet 
597070/6591055 
Moss 
003-37-R 
003-65023 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består grus og stein i varierende 

størrelser. Vannet i bekken er stilleflytende og 

med en brunlig farge. Grei stasjon for 

prøvetakning av begroingsalger. Det var ikke 

mulig å ta bunndyrprøver fra stasjonen da det var 

lagd ny vei med stikkrenner i bekken noen dager 

før feltarbeidet i oktober.  

Resultater: 

Det ble funnet seks indikatorarter. 

Tilstedeværelse av slektene Vaucheria og 

Geitlerinema er med på å bidra til at stasjonen 

kommer ut i tilstandsklasse «moderat». 

Heterotrof begroing ble registrert, men kun i den 

mikroskopiske analysen. 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 32). 

Tabell 32. Tilstandsklassifisering for Norebekken, Moss 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklasse: gul = moderat og grønn = god. 

 

 

 

 

 

Mosseelva- MOS 

Vannlokalitetens navn:  
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Mosseelva ved Krapfoss 
bru  
595427/6589268 
Moss 
003-65-R 
003-62778 

 

Beskrivelse:  

Prøvene ble tatt langs den ene elvebredden 

nærmest Søndre Elvegate. Langs elvebredden 

forekommer det en del større stein (>250 mm). 

Vannet er stilleflytende og det er dårlig sikt. Grei 

stasjon for prøvetakning av begroingsalger og 

bunndyr.  

Resultater: 

Det ble funnet fem EPT-arter ved stasjonen, noe 

som er lavt. Det ble funnet flest døgnfluer (tre 

arter). Få EPT-arter og forekomst av 

indikatorfamilier med lave indeksverdier, gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kom ut i 

tilstandsklasse «dårlig».  

 

Det ble funnet ni indikatorarter av begroingsalger 

på denne stasjonen. Grønnalger var den 

dominerende gruppen, som tilsier en god 

økologisk tilstand. Det ble ikke registrert 

heterotrof begroing, verken makroskopisk eller 

mikroskopisk.  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «dårlig» 

(Tabell 33).  

 
Tabell 33. Tilstandsklassifisering for Mosseelva ved Krapfoss 
Moss kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: oransje= dårlig og blå = 
svært god. 

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,49 0,70 - Moderat 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,89 1,00 0,30 Dårlig 
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Ørejordetbekken- ØRE 

 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Ørejordetbekken 
595185/6588744 
Moss 
003-101-R 
003-65167 

 

 

Beskrivelse:  

Liten bekk som er lokalisert sentralt i Moss 

sentrum. Lav vannføring under prøvetakning i 

oktober og veldig tilgrodd med takrør. 

Forekommer en del stein i bekken. Det ble kun 

tatt bunndyrprøver ved stasjonen.  

Resultater: 

Det ble totalt registrert tre EPT-arter ved 

stasjonen, alle var vårfluearter. Det ble ikke 

funnet noen arter av steinfluer eller døgnfluer. 

Svært få EPT-arter og forekomst av 

indikatorfamilier med lave indeksverdier, gjorde 

at gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kom ut i 

tilstandsklasse «svært dårlig» (Tabell 34).  

 

 
Tabell 34. Tilstandsklassifisering for Ørejordetbekken, Moss 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklasse: rød = svært dårlig. 

 

 

 

 

4.7 Rygge kommune 
 

Gunnarsbybekken- GUN 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Gunnarsbybekken  
594651/6584085 
Rygge 
003-1-R 
003-63282 

 
 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av grus og stein i 

varierende størrelser. Ved stasjonen er det både 

mindre stryk og stilleflytende partier. Gytebekk 

for sjøørret. Fin stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble totalt registrert tre EPT-arter ved 

stasjonen, en døgnflueart og to vårfluearter. Få 

EPT-arter og forekomst av indikatorfamilier med 

lave indeksverdier, gjorde at gjennomsnittlig 

indeksverdi (ASPT) kom ut i tilstandsklasse 

«svært dårlig».  

Det ble også funnet få begroingsalger på denne 

stasjonen. Grønnalger var den dominerende 

indikatorarten. De fleste av artene hadde en 

kombinasjon av enten lave eller høyere 

indikatorverdier og stasjonen kommer derfor ut i 

tilstandsklasse «moderat». Det ble ikke registrert 

heterotrof begroing.  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «svært 

dårlig» (Tabell 35).  

 
Tabell 35. Tilstandsklassifisering for Gunnarsbybekken, 
Rygge kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: rød= svært dårlig, gul= 

moderat, og blå = svært god. 

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR - - 0,18 Svært dårlig 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,51 1,00 0,18 Svært dårlig 
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Evjeåa- EVJ 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Evjeåa  
595003/6581610 
Rygge 
003-1-R 
003-62786 

 

Beskrivelse:  

Stasjonen ligger like ved Moss og Rygge Golfbane 

med utløp til sjøen. Det var sauer som beitet langs 

nedre del av bekken. Bunnsubstratet består grus 

og stein i varierende størrelser. Vannet i bekken 

er stilleflytende. Grei stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble ikke funnet noen EPT-arter ved 

stasjonen. Det er generelt få arter i prøven, og de 

som ble funnet hadde gjennomgående lave 

indeksverdier, noe som gjør at gjennomsnittlig 

indeksverdi (ASPT) kom ut i tilstandsklasse  

«svært dårlig». 

Det ble ikke funnet noen indikatorarter, så det er 

derfor ikke mulig å klassifisere stasjonen etter 

begroingsalger. Kiselalger dominerte på denne 

stasjonen, særlig slektene Nitzschia og Navicula. 

Det var også betydelige innslag av cyanobakterien 

Phormidium, men denne kunne ikke bestemmes til 

art og inngår da ikke i PIT. Dominans av disse 

slektene tyder på næringsrike forhold.  

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «svært 

dårlig» (Tabell 36).  

 
Tabell 36. Tilstandsklassifisering for Evjeåa, Rygge 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: rød= svært dårlig og blå = svært 
god. 

 

Støtvikbekken- STØ2 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Støtvikbekken   
595884/6577841 
Rygge 
003-1-R 
003-62785 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av grus og stein i 

varierende størrelser. Vannet i bekken er 

stilleflytende og med en brunlig farge noe som gir 

dårlig sikt. Grei stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble totalt registrert fire EPT-arter ved 

stasjonen, noe som er lavt. Vårfluer var den mest 

artsrike gruppen (to arter). Forekomst av 

småsnegler, tovinger og asell, som alle har lave 

indeksverdier, gjorde at gjennomsnittlig 

indeksverdi (ASPT) kom ut i tilstandsklasse 

«moderat».  

 

Det ble funnet relativt få indikatorarter av 

begroingsalger ved stasjonen. De fleste har 

middels høye indikatorverdier og stasjonen 

kommer derfor ut i tilstandsklasse «moderat». Det 

ble registrert Bakterien Sphaerotilus natans 

(«lammehaler») ble observert visuelt, og i store 

mengder i mikroskop.   

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«moderat» (Tabell 37).  

 
Tabell 37. Tilstandsklassifisering for Støtvikbekken, Rygge 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: gul = moderat.  

 

 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR - 1,00 0,18 Svært dårlig 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,45 0,56 0,48 Moderat 
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Kureåa- KUR8 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Kureåa 
598416/6583461 
Rygge 
003-18-R 
003-30664 

 

Beskrivelse:  

Prøvene er tatt like ved kulvert. Her var det både 

et stryk og steiner i varierende størrelse. Bekken 

er stilleflytende og med en brunlig farge, noe som 

gir dårlig sikt. Grei stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble funnet fem EPT-arter ved stasjonen, noe 

som er lavt. Det ble funnet flest døgnfluer (tre 

arter). Få EPT-arter og forekomst av 

indikatorfamilier med lave indeksverdier, gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kom ut i 

tilstandsklasse «dårlig».  

 

Det ble også funnet få arter av begroingsalger, 

hvorav noen hadde høye indeksverdier og andre 

lave. Stasjonen kommer derfor ut i tilstandsklasse 

«moderat». Bakterien Sphaerotilus natans 

(«lammehaler») ble observert visuelt, og i 

betydelig mengder i mikroskop.   

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «dårlig» 

(Tabell 38).  

 
Tabell 38. Tilstandsklassifisering for Kureåa, Rygge 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 

indikerer tilstandsklasse: oransje= dårlig og gul= moderat. 

 

 

4.8 Råde kommune 
 

Heiabekken- HEI1 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Heiabekken 
601252/6580086 
Råde 
003-19-R 
003-65162 

 

Beskrivelse:  

Bekken er veldig tilgrodd med bl.a. dunkjevle og 

takrør. Det er en strekning på ca. 10 m hvor det 

var mulig å ta prøver. Her er det stein i varierende 

størrelser. Vannet er stort sett stilleflytende og 

klart. Grei stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble funnet seks EPT-arter ved stasjonen. Det 

var generelt få arter i prøven og de fleste av dem 

har lave indeksverdier, noe som gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kom ut i 

tilstandsklasse «svært dårlig». 

Det ble også funnet få indikatorarter av 

begroingsalger (6 stk.) hvorav to har høye PIT-

verdier. Dette gjør at stasjonene havner i 

tilstandsklasse «moderat». Heterotrof begroing 

ble registrert, men kun i den mikroskopiske 

analysen. Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet 

blir den endelige økologiske tilstanden fastsatt til 

«svært dårlig» (Tabell 39).  

 
Tabell 39. Tilstandsklassifisering for Heiabekken, Råde 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: rød= svært dårlig, gul= moderat, og 

grønn = god. 

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,46 0,58 0,24 Dårlig 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,56 0,70 0,19 Svært dårlig 
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Akerbekken- AKR 

Vannlokalitetens navn:  
 
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Akerbekken, Råde 
kommune St5 
602102/6578193 
Råde 
003-1-R 
003-51506 

 

Beskrivelse:  

Bunnsubstratet består av grus og stein i 

varierende størrelser. Vannet i bekken er 

stilleflytende. Lystilgangen er god og vannet var 

klart. Grei stasjon for prøvetakning av 

begroingsalger og bunndyr.  

Resultater: 

Det ble funnet fem EPT-arter ved stasjonen, noe 

som er lavt. Det ble funnet flest døgnfluer (tre 

arter). Få EPT-arter og forekomst av 

indikatorfamilier med lave indeksverdier, gjør at 

gjennomsnittlig indeksverdi (ASPT) kom ut i 

tilstandsklasse «dårlig».  

 

Det ble også funnet få begroingsalgearter på 

denne stasjonen. Grønnalger var den 

dominerende gruppen. De fleste av artene hadde 

en relativ lav indeksverdi, men det ble også funnet 

en cyanobakterie med høy verdi som bidrar til at 

stasjonen kommer ut i tilstandsklasse «moderat». 

Det ble ikke registrert heterotrof begroing. 

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «dårlig» 

(Tabell 40).  

 
Tabell 40. Tilstandsklassifisering for Akerbekken, Rygge 
kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. Fargen 
indikerer tilstandsklasse: oransje=dårlig, gul= moderat, og 
blå = svært god. 

 

Bjørnebekken-BJØ 

Vannlokalitetens navn:  
Koordinater (UTM32): 
Kommune: 
Vann-nett ID: 
Vannmiljø ID: 
 

Bjørnebekken 
607763/6581827 
Råde 
003-29-R 
003-63285 

 

Beskrivelse:  

Stasjonen ligger i en liten bekk som renner langs 

en åker. Det var veldig lite vann under 

prøvetakningen av begroingsalger. 

Bunnsubstratet består mest av sand, men det var 

nok steiner til å ta børsteprøve. God lystilgang og 

forhold for algevekst. Det ble kun tatt 

begroingsalger fra denne stasjoner.  

Resultater: 

Det ble funnet fem indikatorarter av 

begroingsalger på denne stasjonen. De fleste av 

dem hadde lave til midlere indikatorverdier og 

stasjonen kommer derfor ut i tilstandsklasse 

«god». Heterotrof begroing ble registrert, men 

kun i den mikroskopiske analysen. 

 

Ved bruk av «verste styrer» - prinsippet blir den 

endelige økologiske tilstanden fastsatt til «god» 

(Tabell 41).  

 
Tabell 41. Tilstandsklassifisering for bekk til Bjørnebekken, 
Råde kommune. Verdiene er normaliserte EQR-verdier. 
Fargen indikerer tilstandsklasse: grønn= god. 

  

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,52 1,00 0,24 Dårlig 

 
PIT HBI ASPT 

Økologisk 
tilstand 

nEQR 0,69 0,70 - God 
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5 Samlet vurdering  
 

Tilstandsklassifiseringen av stasjonene er basert 

på data fra bunndyr- og begroingsalgeprøver tatt 

sommeren og høsten 2017. Den endelige 

økologiske tilstanden er fastsatt ved å kombinere 

de ulike kvalitetselementene (nEQR-verdier) ihht. 

«verste styrer prinsippet». Den endelige 

økologiske tilstanden ved stasjonene er fremstilt i 

Figur 3. De fleste stasjonene havner i 

tilstandsklasse III «moderat» (totalt 18 stk.). Åtte 

av stasjonene kommer ut i tilstandsklasse II «god» 

og de resterende tolv stasjonene havner i 

tilstandsklasse IV og V hhv. «dårlig» og «svært 

dårlig».  

Vi har også sammenstilt resultater fra tidligere 
undersøkelser i VO Morsa i perioden 2007-2017 
(Tabell 42) (Haande m.fl. 2011, Meland 2014 og 
Moe 2014). Ulike værforhold fra år til år vil alltid 
gjøre direkte sammenlikninger mellom år noe 
problematisk, og usikkerheten som ligger i dette 
er det viktig å være oppmerksom på. Flere prøver 
som er tatt over en lengre tidsperiode kan gi et 
bilde av en trend som vil være mer til å stole på. 
Ut fra resultatene i 2017 kan det se ut som 
tilstanden på noen stasjoner har blitt dårligere, 
men det er langt flere stasjoner hvor den 
økologiske tilstand har blitt bedre. Kambobekken 
er et godt eksempel på dette. Den ble vurdert som 
«svært dårlig» i 2007-2009, som «dårlig» i 2014, 
mens tilstanden nå ble klassifisert som «moderat». 
Generelt ser det altså ut som om den økologiske 
tilstanden i dette området har blitt bedre i 
perioden fra 2007 og fram til i dag.  
 
Det er verdt å merke seg at det i enkelte år bare er 

gjennomført undersøkelser av et kvalitetselement. 

Når tilstandklassifiseringen er basert på «verste 

styrer prinsippet» innebærer det også at jo flere 

parametere som undersøkes, jo større er 

sannsynligheten for å havne i en dårligere klasse. 

Dette året er det brukt tre kvalitetselement for å 

vurdere økologisk tilstand, men heterotrof 

begroing (HBI) trakk ikke i noen tilfeller endelige 

tilstandsvurderingen ned. De ulike 

kvalitetselementene med tilhørende indekser 

måler også forskjellige belastninger.  

PIT – indeksen for begroingsalger er mål på 

eutrofiering. De fleste stasjonene havnet i 

tilstandsklasse II eller III. Noen undersøkelser 

kan tyde på at PIT-indeksen har en tendens til å  

 

 

klumpe tilstandsklassifiseringen mot midten av 

skalaen (f.eks. resultater i Ranneklev et al. 2013). 

Ved fastsettelse av klassegrensene ble PIT 

interkalibrert med et datasett som hadde uvanlig 

høye fosfornivåer sammenliknet med hva som er 

vanlig i norske vassdrag. Dette gjør at PIT sjelden 

oppnår dårlig eller svært dårlig tilstand i norske 

vassdrag (Eriksen et al. 2015). I praksis vil klassen 

«moderat» derfor ofte inkludere lokaliteter som 

burde ha vært i klassene «dårlig» eller «svært 

dårlig». 

ASPT – indeksen for bunndyr måler organisk 

belastning. Den har blitt anvendt over store deler 

av verden i flere tiår, og ser ut til å fungere bra. 

Korrekt fastsettelse av indeksverdi er her mye 

lettere siden den bestemmes på bakgrunn av 

forekomst av familier, og ikke arter. Denne 

fordelen knyttet til enkelhet er imidlertid også en 

av indeksens største svakheter. Det finnes som 

oftest mange arter i samme familie, og det er ikke 

sannsynlig at de alle har samme toleranse for 

organisk forurensning. I de fleste tilfeller ser 

likevel kompromisset mellom enkelhet og 

variabel toleranse innad i familier ut til å gi et 

akseptabelt resultat.  

I små bekker med få nisjer, og i veldig 

næringsfattige systemer, kan det bli få dyr i 

prøvene. For slike lokaliteter faller det ikke heldig 

ut at tidsbruken på prøvetakingen er 

standardisert. I nesten alle prøver finner vi både 

fåbørstemark og fjærmygg, som har en score på 

henholdsvis 1 og 2 i dette systemet. Med få dyr i 

prøvene vil disse kunne få uforholdsmessig stor 

innvirkning på gjennomsnittlig score (ASPT), 

som er den verdien som benyttes til selve 

klassifiseringen. Ved bruk av bunndyr kan slike 

lokaliteter derfor fort kunne vurderes til å ha 

dårligere økologisk tilstand enn de faktisk har.  

Det er generelt liten forskjell i nEQR-verdier 

mellom de ulike kvalitetselementene. De havner 

enten i samme tilstandsklasse eller så kommer det 

ene kvalitetselement en klasse bedre eller dårligere 

ut. Det var midlertidig noen stasjoner som hadde 

større variasjon mellom kvalitetselementene. 

Trolldalsbekken som ligger i Moss kommune er 

et slikt eksempel.  
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Dette er en bekk som slås sammen med 

Kambobekken før utløpet i Kambobukta. I 

denne bekken kom bunndyrindeksen to klasser 

dårligere ut enn begroingsalgeindeksen. Det ble 

generelt funnet få arter av både bunndyr (kun 

registrert én EPT-art) og begroingsalger. Det er 

ikke mulig å si med sikkerhet grunnen til 

resultatene har blitt slik. Har det skjedd en 

episode med utslipp med organisk materiale i 

perioden før prøvetakningen kan det være en 

forklaring på hvorfor det ble funnet så få arte av 

forurensingssensitive bunndyr. Det kan derfor 

være et poeng å sjekke mulige forurensningskilder 

langs bekken.  

En annen stasjon som det var en markant forskjell 

mellom kvalitetselementene var Mosseelva ved 

Krapfoss bru. Her kom begroingsalgeindeksen ut 

i tilstandsklasse I, mens bunndyrindeksen kom i 

tilstandsklasse IV. Hvis vi sammenligner med 

tidligere undersøkelser vist i Tabell 42, kan det se 

ut som PIT-indeksen er systematisk høyere enn 

ASPT-indeksen. Dette kan tyde på at elva er 

påvirket av lett nedbrytbart organisk materiale 

som bunndyrene responderer kraftigere på enn 

begroingsalgene. 
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Figur 3. Økologisk tilstandsvurdering basert på bunndyr og begroingsalger i VO Morsa 2017. 
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Tabell 42. Oversiktstabell over Økologisk tilstand i elver og bekker i Vannområde Morsa i perioden 2007-2017.  

 

Stasjonsnavn Kode 

2007-2009 2014 2017 

BD BA 
Økologisk 

tilstand  
BD BA 

Økologisk 
tilstand  

BD BA HBI 
Økologisk 

tilstand  

Raskebekken- Drøbak 
golfbane 

RAS1         M Moderat D M SG Dårlig 

Odalsbekken  ODA1             G M G Moderat 

Solbergbekken SOL1               M SG Moderat 

Hvitstenbekken  HVI1             M M G Moderat 

Emmerstadbekken ved 
utløp til Oslofjorden 

EMM1             G G SG God 

Stamnesbekken STA1             G G G God 

Såna (Hølenselva), HØL1 HØL1               M SG Moderat 

Kjennsbekken  KJE1         M Moderat M M SG Moderat 

Såna (Høenselva) før 
samløp med Kjennsbekken 

HØL2       D M Dårlig M M SG Moderat 

Såna SÅN1             M G G Moderat 

Hølen ovenfor innløp Loska  HØL3             SG M G Moderat 

Loska nederst  LOS1             M D SG Dårlig 

Hogstvetbekken HOG         M Moderat G M SG Moderat 

Kroerbekken KRO1 Ås             M M G Moderat 

Siggerud SIG       M   Moderat M     Moderat 

Kråkstadelva  KRÅ G M Moderat M M Moderat M M M Moderat 

Fossbekken FOSS G M Moderat M G Moderat M G SG Moderat 

Hobølselva nedstrøms 
Tomter 

TOM             G M SG Moderat 

Hobølselva ved Svikebøl MJÆ1 G M Moderat   M Moderat G G G God 

Bekk til Mjær MJR3         G God G G G God 

Hobølelva ved Kure HOBK G M Moderat   M Moderat D M SG Dårlig 

Veidalselva VEI G D Dårlig       G G G God 

Mørkelva MØR G M Moderat G   God G G SG God 

Svinna ved Klypen SVIU M M Moderat   G God G SG SG God 

Svinna ved bru RV115 SVI1 M M Moderat M M Moderat G M SG Moderat 

Svinna SVIN               D SG Dårlig 

Kambobekken KAM SD D Svært dårlig D   Dårlig M M G Moderat 

Trolldalsbekken TRO             SD M G Svært dårlig 

Norebekken nedstrøms 
Noretjernet 

NORE D SG Dårlig SD SG Svært dårlig   M G Moderat 

Mosseelva ved Krapfoss bru  MOS D M Dårlig   G God D SG SG Dårlig 

Ørejordetbekken ØRE SD   Svært dårlig  SD   Svært dårlig  SD     Svært dårlig  

Gunnarsbybekken GUN SD D Svært dårlig        SD M SG Svært dårlig  

Evjeåa  EVJ   D Dårlig SD   Svært dårlig  SD   SG Svært dårlig  

Støtvikbekken STØ2 D D Dårlig D M Dårlig M M M Moderat 

Kureåa KUR8 SD D Svært dårlig  SD D Svært dårlig  D M M Dårlig 

Heiabekken HEI1 SD D Svært dårlig  SD   Svært dårlig  SD M G Svært dårlig 

Akerbekken, Råde 
kommune St5 

AKR SD   Svært dårlig        D M SG Dårlig  

Bjørnebekken BJØ D D Dårlig         G G God 
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Vedlegg 1- Artsliste og tilstandsklassifisering for begroingsalger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Stasjon 
Antall 

indikatorarter 
PIT EQR, PIT nEQR, PIT HBI nEQR, HBI 

AKR 6 21,9 0,72 0,52 0 1,00 

BJØ 5 12,8 0,89 0,69 <1 0,70 

EMM1 4 13,8 0,87 0,66 0 1,00 

EVJ 0    0 1,00 

FOSS 7 14,6 0,85 0,64 0 1,00 

GUN 10 22,7 0,71 0,51 0 1,00 

HEI1 6 19,3 0,77 0,56 <1 0,70 

HOBK 5 23,6 0,69 0,50 0 1,00 

HOG 4 24,8 0,67 0,48 0 1,00 

HVI1 7 24,3 0,67 0,49 <1 0,70 

HØL1 6 18,9 0,78 0,56 0 1,00 

HØL2 8 24,0 0,68 0,49 0 1,00 

HØL3 4 19,9 0,76 0,55 <1 0,70 

KAM 4 17,5 0,80 0,58 <1 0,70 

KJE1 5 20,4 0,75 0,54 0 1,00 

KRO1 4 22,1 0,72 0,52 <1 0,70 

KRÅ 5 22,1 0,72 0,52 0 1,00 

KUR8 4 26,3 0,64 0,46 2 0,58 

LOS1 3 35,4 0,47 0,34 0 1,00 

MJR3 4 15,1 0,85 0,63 <1 0,70 

MJÆ1 17 12,5 0,89 0,70 <1 0,70 

MOS 10 8,2 0,97 0,89 0 1,00 

MØR 9 15,9 0,83 0,60 0 1,00 

NOR 6 24,1 0,68 0,49 <1 0,70 

ODA1 6 21,3 0,73 0,53 <1 0,70 

RAS1 9 20,5 0,75 0,54 0 1,00 

SOL1 8 18,9 0,77 0,56 0 1,00 

STA1 3 12,7 0,89 0,70 <1 0,70 

STØ2 6 26,9 0,63 0,45 3 0,56 

SVI1 8 27,0 0,63 0,45 0 1,00 

SVIN 6 37,0 0,44 0,32 0 1,00 

SVIU 7 7,9 0,98 0,91 0 1,00 

SÅN1 5 12,5 0,89 0,71 <1 0,70 

TOM 6 24,7 0,67 0,48 0 1,00 

TRO 6 24,0 0,68 0,49 <1 0,70 

VEI 10 13,5 0,88 0,68 <1 0,70 

 

 

 

 



  

Vedlegg 2- Artsliste og tilstandsklassifisering for bunndyr. 
 

 

 

 

 

 



Overvåking av biologiske parametere i Vannområde Morsa 2017 | Faun | 005-2018 

37 
 

Artslister bunndyr  
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Vedlegg 3- Stasjonsoversikt med koordinater  
 

KODE 
Vannlokalitetens navn  

(vannmiljø) 
Vann-lokalitet-id 

(vannmiljø) 
Navn vannforekomst 

ID  
vann- nett 

X-koordinat 
(UTM 32) 

Y-koordinat 
(UTM 32) 

Begroings- 
alger 

Bunndyr  

AKR Akerbekken, Råde kommune St5 003-51506 Kystbekker Råde og Rygge 003-1-R 602102 6578193 1 1 

BJØ Bjørnebekken 003-63285 
Bjørnebekk, Hukeberg og 

Starengbekken 
003-29-R 607763 6581827 1   

EMM 1 
Emmerstadbekken ved 
utløp til Oslofjorden 

004-39371 
Solbergbekken 

med nabobekker 
004-14-R 593584 6606358 1 1 

EVJ Evjeåa 003-62786 Kystbekker Råde og Rygge 003-1-R 595003 6581610 1 1 

FOSS Fossbekken 003-62783 
Bekker til 
Hobølelva 

003-44-R 610630 6610955 1 1 

GUN Gunnarsbybekken 003-63282 
Kystbekker Råde 

og Rygge 
003-1-R 594651 6584085 1 1 

HEI1 Heiabekken 003-65162 Heiabekken 003-19-R 601252 6580086 1 1 

HOBK 
Hobølelva ved Kure 

HOBK 
003-59191 

Hobølelva fra og 
med Tomter 

003-39-R 604042 6600408 1 1 

HOG Grønlundbekken 004-65024 
Hogstvetbekken 

og Fallentinbekken 
004-20-R 599953 6606634 1 1 

HVI 1 Hvitstenbekken 004-39370 
Solbergbekken 

med nabobekker 
004-14-R 593470 6607901 1 1 

HØL 3 
Hølen ovenfor innløp 

Loska 
004-39390 Hølenelva 004-23-R 599473 6602526 1 1 

HØL1  Hølenselva revidert 2014 004-29660 Hølenselva 004-23-R 597823 6601476 1   

KAM Kambobekken 003-63298 Kambobekken 003-100-R 596004 6594253 1 1 

KJE1 Kjennsbekken KJE1 004-39373 Kjennsbekken 004-10-R 597863 6601555 1 1 

KRO 1 Ås Kroerbekken 004-42536 Hølenelva 004-23-R 603819 6612364 1 1 

KRÅ Kråkstadelva KRÅ 003-27953 Kråkstadelva 003-43-R 607009 6607904 1 1 

KUR8 Kureåa 003-30664 Kureåa 003-18-R 598416 6583461 1 1 
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LOS 1 Loska nederst 004-39391 Hølenelva 004-23-R 599479 6602443 1 1 

MJR3 MJR 3 Bekk til Mjær 003-42428 Bekker til Mjær 003-5-R 616466 6622252 1 1 

MJÆ1 Hobølelva ved Svikebøl 003-27950 
Hobølelva Mjær- 

Vegger 
003-31-R 614898 6618194 1 1 

MOS Mosseelva v/ Krapfoss bru 003-62778 
Mosseelva fra Årvolltangen 

til 
dammen 

003-65-R 595427 6589268 1 1 

MØR Mørkelva MØR 003-27946 Mørkelva 003-52-R 608909 6596204 1 1 

NORE 
Norebekken nedstrøms 

Noretjernet 
003-65023 Norebekken 003-37-R 597070 6591055 1  

ODA 1 Odalsbekken 004-39368 
Solbergbekken 

med nabobekker 
004-14-R 592730 6612503 1 1 

RAS1 
Raskebekken - RAS1 Drøbak 

golfbane 
004-39367 Raskebekken 004-12-R 592795 6615854 1 1 

SIG Siggerud 003-65164 Bekker ved Siggerud 003-92-R 606136 6629585 - 1 

SOL 1 Solbergbekken 004-39369 
Solbergbekken 

med nabobekker 
004-14-R 593274 6609767 1   

STA 1 Stamnesbekken 004-65165 Stamnesbekken 004-18-R 595069 6600664 1 1 

STØ2 Støtvikbekken 003-62785 
Kystbekker Råde 

og Rygge 
003-1-R 595884 6577841 1 1 

SVI1 Svinna v/ bru RV 115 003-62780 
Svinna mm oppstrøms 

Sæbyvannet 
003-48-R 613595 6589601 1  1 

SVIN Svinna 003-59331 
Svinna mm oppstrøms 

Sæbyvannet 
003-48-R 613400 6589709 1   

SVIU Svinna v/ Klypen 003-27945 
Svinna nedstrøms 

Sæbyvannet 
003-47-R 610398 6590875 1 1 

HØL2 
Såna (Hølenselva) før samløp 

med Kjennsbekken 
004-65026 Hølenselva 004-23-R 597861 6601493 1 1 

SÅN 1 Såna 004-42530 Såna 004-2-R 598635 6600893 1 1 

TOM Ny stasjon nedstrøms Tomter - - - 612192 6613910 1 1 

TRO 
Etablere ny stasjon – gjerne 

langt ned i 
Trolldalsbekken 

- Trolldalsbekken 003-99-R 595882 6594020 1 1 

VEI Veidalselva - Veidalselva 003-38-R 605822 6595817 1 1 

ØRE Ørejorderbekken  003-65167 Ørejorderbekken 003-101-R 595185 6588744  1 



  

  


