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Sammendrag:
Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, gjennomførte høsten 1999
en begroingsundersøkelse i små og mellomstore landbrukspåvirkede
vassdrag i Hedmark. Undersøkelsen er en oppfølging av undersøkelser
gjort i 1996 og 1997. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av metoden
som er brukt ved innsamling og vurdering av begroingsprøvene. For hver
lokalitet er det laget et skjema med en vurdering av vannkvaliteten på
grunnlag av begroingsobservasjonene. Resultatene framstilles også ved
hjelp av kart.
Resultatene fra analysene av begroingsprøvene viser at størstedelen av
stasjonene faller inn under tilstandsklasse II og II/III, det vil si noe påvirket
av forurensning. En bekk ble vurdert til å være markert påvirket av
forurensning.

4 emneord:
begroing, landbruksforurensning, vassdragsovervåking, Hedmark

Referanse:
Vold, Karoline Finstad. 1999. Overvåking av små og mellomstore
landbrukspåvirkede vassdrag i Hedmark 1999. Fylkesmannen i Hedmark,
miljøvernavdelingen, rapport nr 6/99. 9s.



ii

FORORD

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, har siden 1996 foretatt
begroingsundersøkelser i små og mellomstore landbrukspåvirkede vassdrag i fylket. Gjennom
undersøkelsen har vi sett på  begroing i vassdraget for så å vurdere forurensningsbelastningen.
I 1996 ble 13 vassdrag undersøkt. 3 av disse vassdragene ble fulgt opp med prøver året etter,
samtidig som 14 nye vassdrag ble med i undersøkelsen. I 1999 er det foretatt gjentak  i 9 av
vassdragene  konsentrert på Hedmarken, alle i Mjøsas nedslagsfelt.

Rapporten gir en kort metodebeskrivelse samt en beskrivelse av de enkelte prøvestasjonene i
form av tabeller og kart.

Den praktiske gjennomføringen av feltarbeidet med innsamling av begroingsprøver er utført
av Karoline Finstad Vold ved fylkesmannens miljøvernavdeling. Prøvene er bearbeidet,
sammenstillet og kommentert av Randi Romstad ved Norsk institutt for vannforskning
(NIVA). Rapporten er skrevet av Karoline Finstad Vold. Ola Gillund ved fylkesmannens
miljøvernavdeling har vært prosjektansvarlig.

Vi ønsker å rette en stor takk til NIVAs Østlandsavdeling som har vært behjelpelige med å
skaffe nødvendig utstyr.

Hamar, desember 1999

Ivar Helleberg
seksjonsleder
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2. INNLEDNING

Overvåking av vassdrag er et viktig ledd i forvaltninga av våre vannressurser. Ved å ha en god
oversikt over miljøtilstanden kan vi lettere vurdere hvor det er nødvendig å sette i verk tiltak.
Vi kan følge utviklingen av vannkvaliteten over tid og vurdere effekten av ulike tiltak.
Kunnskap om miljøtilstanden i de enkelte vassdrag er også viktig for å vurdere
konsekvensene av eventuelle nye utslipp.

Hedmark er landets største jordbruksfylke, og lokale vassdrag i jordbruksområdene blir
påvirket av den aktiviteten som foregår her. Fylkesmannen ser det som viktig å ha kunnskap
om miljøtilstanden i disse vassdragene, og startet i 1996 opp overvåking av noen utvalgte
landbrukspåvirkede vassdrag i Hedmark. Undersøkelsen ble fulgt opp med nye vassdrag i
1997, og i 1999 har vi gjentatt prøvetakingen i elver og bekker konsentrert på Hedmarken.
Undersøkelsen i 1999 ble utført i løpet av tre feltdager i september. Det var gunstige forhold
under feltarbeidet med lav til middels vannføring. 9 elver og bekker ble undersøkt.

Begroingsundersøkelser egner seg godt til overvåking av vassdrag over tid. Den gir et
integrert bilde av miljøforholdene på prøvetakingsstedet, og det er derfor ofte nok med en
prøvetaking det enkelte år. Da det bare forventes små endringer på referansestasjonene fra år
til år, er det vanligvis nok at disse prøvene tas rundt hvert tredje år (NPPG, Nordisk
Phytoplankton and Periphyton Group, 1996).

Målet med undersøkelsen i 1999 er å få en generell tilstandsbedømmelse av vannkvaliteten i
området og å følge opp tidligere undersøkelser. Vi ønsker å sammenligne resultatene både i
det enkelte vassdrag og hele området sett under ett.
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3. MATERIALE OG METODER

3.1 Generelt om begroingsundersøkelser
Begroingssamfunn er i Nordisk standard for bedømmelse av miljøkvalitet i rennende vann
(NPPG 1996) definert som alle organismer innen gruppene alger, bakterier, sopp og
mikroskopiske dyr, som sitter fast på eller lever i direkte tilknytning til ulike typer substrat
(steiner, makrofytter etc.) i vannet. I Norge inngår også mose i de fleste begroingsanalyser.

Fysiske og kjemiske undersøkelser gir bare et øyeblikksbilde av tilstanden i vassdraget på
prøvetakingstidspunktet. Ved slike undersøkelser må det derfor tas ut mange prøver for
analysering gjennom sesongen for å fange opp de vekslende forholdene. Uttak av prøver til
begroingsanalyse er vanligvis nok en gang pr år. Ved å være bundet til et voksested vil
begroingen avspeile voksestedets fysiske/kjemiske karakter og integrere denne påvirkningen
over tid (Grande & Romstad 1996). Det anbefales at prøvene tas ut på sensommeren/høsten
når begroingsamfunnet erfaringsmessig er best utviklet.
Metodebeskrivelsen for begroingsundersøkelsen (NPPG 1996) er vedlagt rapporten (vedlegg
2).

3.2 Plassering av stasjoner
Høsten 1999 ble det samlet inn prøver for analyse av begroing i 9 bekker og elver fordelt på
de fire kommunene på Hedmarken. Prøvene ble samlet inn i perioden 6. - 17. september.
Utvelgelsen av bekker og prøvetakingsstasjoner ble i hovedsak foretatt på bakgrunn av
følgende kriterier:
•  Nedbørsfeltene skulle ligge i intensivt drevet landbruksområder
•  Stasjonen skulle helst ligge i partier av elva der strømhastigheten var moderat eller hurtig.
•  Stasjonen burde ha god lysinnstråling og en substrattype med en del stein.
•  Tilgjengeligheten burde være god slik at det var lett å samle inn prøvene.
•  Stasjonen burde også være lett å finne igjen for eventuelle gjentak av prøvetakingen senere

år.

Alle prøvene var gjentak fra tilsvarende begroingsundersøkelser foretatt i 1996 og 1997.
Gjennom disse gjentaksprøvene ønsket vi å finne ut om tilstanden har forandret seg mye, og
eventuelt i hvilken retning. I to av de undersøkte bekkene/elvene ble det samlet inn prøver fra
to stasjoner. Den ene stasjonen ble lagt høyt opp i vassdraget. Denne stasjonen fungerte som
en «referansestasjon» og skulle være minst mulig påvirket av menneskelig aktivitet. Den
andre stasjonen ble lagt så langt ned i vassdraget som mulig for at prøven fra denne stasjonen
skulle fange opp påvirkningene fra landbruksforurensningene i nedbørsfeltet. I en bekk ble
stasjonen lagt ovenfor tettbebyggelsen for å unngå eventuell påvirkning fra industri og
kloakkutslipp.
Det ble samlet inn prøver fra en stasjon i resten av bekkene. Tabell 1 viser en oversikt over
hvor de ulike stasjonene ligger. Plasseringen av stasjonene er også vist på kart (figur 1) i
resultatdelen.
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Tabell 1. Tabellen viser den geografiske plasseringen av stasjonene. For avlesning av UTM-
koordinatene er ED 50-systemet brukt.

Kommune Vassdrag Stasjon Kartblad Sone UTM-koord.
Stange Husebybkn 1 1916 II 32V 61505-673405
Stange Husebybkn 2 1916 II 32V 61900-673085
Stange Brenneribkn 1 1916 V 32V 61365-673800
Stange Sandebekken 1 1916 I 32V 62040-673905
Løten Vingerjessa 1 1916 I 32V 62570-674445
Løten Fura 1 1916 I 32V 62375-674240
Ringsaker Vesleelva 1 1916 V 32V 61315-674690
Ringsaker Kolstadbkn 1 1916 IV 32V 60090-675230
Ringsaker Båhusbkn 1 1916 IV 32V 60475-675345
Ringsaker Båhusbkn 2 1916 IV 32V 60420-675745
Hamar Finsalbekken 1 1916 I 32V 61610-674290
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 3.3 Feltarbeid
Alle observasjoner i felt ble registrert på et skjema utarbeidet av Nordisk Phytoplankton and
Periphyton Group (NPPG) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) kalt
«Feltobservasjoner-begroing» (Vedlegg 1). I tillegg til opplysninger om geografisk plassering
av den enkelte stasjon, dato og navn på prøvetaker, ble det registrert en del opplysninger om
stasjonen som beskriver de fysiske forholdene i bekken/elva.
Følgende skalaer benyttes ved denne beskrivelsen:

Elvens bredde: Antall meter
Lysforhold:  Gode - middels - dårlige
Vannføring: Høy - middels - lav
Strømhastighet: Fossende - strykende - rask - moderat - langsom
Substratstørrelse: Leire - sand - grus - små stein - stor stein - blokker/svaberg

Innsamling av begroingsprøvene ble foretatt ved hjelp av to ulike teknikker for å få med både
makroskopisk vegetasjon og mikroskopiske alger.

Makroskopisk vegetasjon
Den synlige begroingen som mose, tydelig gelèaktig brunt belegg, grønne tråder eller
brune/grønne dusker ble samlet inn hver for seg i separate glass. For hver av disse
begroingselementene ble dekningsgraden angitt. Dette er en subjektiv vurdering av hvor stor
prosentdel av elveleiet som dekkes av hvert element. Skalaen som benyttes er logaritmisk:

Dekningsgrad:
+: enkeltfunn
1: <5%
2: 5-12%
3: 12-25%
4: 25-50 %
5: 50-100%

Mikroskopiske alger
De mikroskopiske algene ble samlet inn ved en såkalt børsteprøve. Et areal på 8X8 cm av 10
tilfeldig valgte stener fra elveleiet børstes rene for begroing ned i en plastbakke fylt med ca 1
liter vann.  Materialet blandes før det tas ut ei prøve.

Både blandprøva med mikroskopiske alger og glassene med den synlige begroingen fikseres
med 3-4 dråper 30% formalin og merkes med dato, prøvetakingslokalitet og nr/betegnelse på
begroingsenhet.

Alle undersøkelsesstasjonene ble lagt til partier i bekken/elva der det var mulig å samle prøver
fra steiner.
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3.4  Laboratoriearbeid og vurdering av prøvene
Etter endt feltarbeid ble prøvene sendt til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) for
analysering. Her benyttes lupe og mikroskop i arbeidet. Organismene identifiseres så langt det
er mulig, fortrinnsvis til art. Hver arts mengdemessige betydning innen begroingselementet
bedømmes (Lindstrøm m.fl 1996). For hver stasjon ble det utarbeidet et skjema for
begroingsobservasjoner (Vedlegg 3-13). I tillegg til de opplysningene som ble gitt på
feltregistreringsskjemaet, gis det her en oversikt over de viktigste begroingsorganismene. Det
gis også en vurdering av tilstandsklasse. Tilstandsbedømmelsen baseres på en generell
vurdering av begroingsresultatene, ut fra (NPPG 1996) :
•  artssammensetningen ( dominerende, samt indikator - arter/slekter/grupper)
•  vurdering av artsantall
•  mengde av ulike arter/slekter/grupper
•  de informasjoner om omgivelsene som er angitt i feltprotokollen

Forurensning fra landbruket har ofte et høyt innhold av næringssalter og lett nedbrytbart
organisk materiale. For å bedømme effekter av disse påvirkningene anvendes
tilstandsklassene I-V slik som vist i tabell 2. Inndelingen av tilstandsklasser samsvarer med
«Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann» (Holtan & Rosland 1992).

Tabell 2. Retningslinjer for vurdering av tilstandsklasser basert på begroingssamfunn.
Tilstandsklasse I II III IV V
Farge: mellomblå grønn orange Rød Fiolett
Tilstand: ikke eller

ubetydelig
påvirket
og/eller
naturlig

næringsfattig

svakt påvirket
og/eller
naturlig

næringsrikt

markert
påvirket

sterkt påvirket Meget sterkt
påvirket

Begroingsamfunnet:
Artsantall
alger:

mange arter,
som

naturtilstand

mange arter noe redusert
artsantall

Redusert
artsantall

få arter

Artssammen-
setning alger:

vesentlig
forurensnings-
ømfintlige arter

både
forurensnings-
ømfintlige og
næringskrev-

ende arter

vesentlig
næringskrev-

ende og
forurensnings-
tolerante arter

Bare
forurensnings-
tolerante arter

Bare svært
tolerante arter

Mengder av
alger:

sjelden stor
forekomst

økende
mengder,

massefore-
komst kan
forekomme

massefore-
komst vanlig

Massefore-
komst vanlig

Massefore-
komst vanlig

Forekomst av
bakterier, sopp
og dyr:

liten forekomst liten forekomst vanlig
forekomst

stor forekomst Massefore-
komst
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4.  RESULTATER
Figur 1 viser kart der de ulike stasjonene for uttak av begroingsprøver er plottet inn. Hver
stasjon er angitt med en farge som viser tilstandsklassen. Det er brukt de samme fargene for
tilstandsklasse som benyttes ved klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (Holtan & Rosland
1992). Ved bedømming av tilstandsklasser for de ulike stasjonene ble det benyttet
overgangsklasser mellom de forskjellige hovedklassene. Det er her valgt å bruke samme
inndeling som i Lindstrøm med flere (1996) ved valg av hvilke overgangsklasser som er
trukket inn under de ulike hovedklassene. Inndelingen fordeler seg slik:

Blå: God (I og I/II)
Grønn: Mindre god (II og II/III)
Gul: Nokså dårlig (III)
Rød: Dårlig (III/IV og IV)
Fiolett: Meget dårlig (IV/V og V)

I vedlegg 3-13 gis analyseresultatene for de enkelte stasjonene sammen med en nærmere
beskrivelse av hvilken tilstandsklasse  de ulike stasjonene har kommet i.

Resultatene fra analysene av begroingsprøvene viser at størstedelen av stasjonene faller inn
under tilstandsklasse II og II/III, mindre god tilstand. De to referansestasjonene i
Båhusbekken og Husebybekken ble klassifisert til henholdsvis tilstandsklasse I god og II
mindre god, det vil si lite forurenset. Sandebekken var markert påvirket av forurensning
(klasse III-IV, dårlig). Ved denne stasjonen er imidlertid vurderingen av tilstandsklasse noe
usikker på grunn av svakt utviklet begroing. Resten av stasjonene i nedre del av vassdraget
var alle noe forurenset (klasse II og II-III, mindre god).

Sammenligner vi resultatene fra 1999 med resultatene fra undersøkelsene i 1996 og 1997, ser
vi at tilstanden i hovedtrekk er uendret. Det er allikevel noen små forandringer. Begge
stasjonene i Husebybekken var mer preget av forurensningstoletante arter enn tidligere år.
Tilstanden i Husebybekken ble i 1996 klassifisert som god ved den øverste stasjonen. Det
ligger en viss usikkerhet i dette resultatet fordi stasjonen hadde en usedvanlig svakt utviklet
begroing. I 1999 var begroingen kraftigere utviklet, og ga et bedre grunnlag for vurdering av
vannkvaliteten. Forekomsten av nedbrytere (bakterier og sopp) var ubetydelig og stasjonen
kom i tilstandsklasse II, noe forurenset . Den nederste stasjonen, nærmest utløpet, gikk opp ei
halv klasse fra II i 1996 til II-III i 1999. Ved stasjonen i Finsalbekken var forekomsten av
nedbrytere kraftig redusert i forhold til i 1997, og gikk fra markert til noe forurenset. I
Sandebekken ble det ikke funnet begroing av soppen Leptomitus lacteus, som dominerte
begroingen i 1997 og som medførte at tilstanden ble vurdert til å være meget dårlig ( klasse
IV-V). Begroingen ved denne stasjonen var i 1999 svakt utviklet, og vurderingen til klasse
III-IV er som nevnt noe usikker.

NIVA har foretatt biologiske befaringsundersøkelser i en del bekker i Ringsaker kommune
høsten 1999. Båhusbekken er med i denne undersøkelsen. De resultatene vi fikk i
Båhusbekken samsvarer godt med resultatene fra NIVAs undersøkelse.
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VEDLEGG

Vedlegg 1. Feltregistreringsskjema, ”Feltobservasjoner begroing”

Vedlegg 2. Metodebeskrivelse for begroingsundersøkelser

Vedlegg 3-13. Resultatskjema for begroingsobservasjoner. Skjemaene ligger i samme
rekkefølge som i tabell 1.














































