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Østfold er et av de fremste jord- og industrifylker i landet og fylket har relativt stor 
befolkningstetthet. Denne situasjonen er for en stor del geografisk og historisk betinget. 
Vannveiene med fossefall dannet grunnlag for tidlig industrireising - etter hvert også 
forurensende prosessindustri. Stor befolkningskonsentrasjon rundt industristedene bidro 
også til alvorlig forurensing av enkelte vassdrag og kystområder. Dessuten førte 
omleggingen av jordbruket mot mer ensidig kornproduksjon, større gjødselbruk og mer 
jordarbeiding til økt jordtap og næringsstofflekkasje til vassdragene. 

Det er nå gjort en stor innsats for å redusere utslipp av kloakk og forurensende 
industriavløp. I landbruket har bedre gjødselsplanlegging og redusert høstpløying også 
bidratt i positiv retning. 

Vi kan nå registrere en forbedret miljøtilstand i Hvaler-Singlefjorden og spesielt i 
lddefjorden. Det har også vært en viss forbedring i vassdragene siden 1988. Selv om en 
del av forbedringene de siste årene utvilsomt skyldes de klimatiske forhold med relativt 
liten arealavrenning - så er det grunn til å anta at også de tiltak som er gjennomført har 
hatt betydning. 
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Forord 

Overvåkingen av en del utvalgte vannsystemer administreres av Miljøvernavdelingen. 
Arbeidet finansieres av staten v/SFT, kommunene og Østfold Fylkeskommune. Lokaliter og 
prøvetakingstasjoner er valgt ut i samråd med kommunene og SFT. 

Feltarbeidet er utført av miljøvernavdelingen og vannprøvene er analysert ved 
fylkeslaboratoriet. Limnoconsult v/ dr. phil Øyvind Løvstad har gjennomført de biologiske 
analysene og bistått miljøvernavdelingen i vurderinger og rapportering av 
overvåkingsresultater. 

Moss, l. januar 1994 

Torodd Hauger 
Vassdragsforvalter 
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SAMMENDRAG 

Østfold er et av de fremste jord - og industrifylker i landet og fylket har relativt stor 
befolkningstetthet. Denne situasjonen er for en stor del geografi og historisk betinget. 
Vannveiene med fossefall dannet grunnlag for tidlig industrireising - etter hvert også 
forurensende prosessindustri. Stor befolkningskonsentrasjon rundt industristedene bidro 
også til alvorlig forurensing av enkelte vassdrag og kystområder . Dessuten førte 
omleggingen av jordbruket mot mer ensidig kornproduksjon, større gjødselbruk og mer 
jordarbeiding til økt jordtap og næringsstofflekkasje til vassdragene. 

Det er nå gjort en stor innsats for å redusere utslipp av kloakk og forurensende industri
avløp. I landbruket har bedre gjødselsplanlegging og redusert høstpløying utvilsomt også 
bidratt i positiv retning. 

Vi kan nå registrere en forbedret miljøtilstand i Hvaler-Singlefjorden og spesielt i 
lddefjorden. Det har også vært en viss forbedring i vassdragene siden 1988. Selv om en 
del av forbedringene de siste årene utvilsomt skyldes de klimatiske forhold med relativt 
liten arealavrenning - så er det grunn til å anta at også de tiltak som er gjennomført har 
hatt betydning. 
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1. UNDERSØKELSESMETODE OG STASJONSVALG. 

Undersøkelsesprogrammet er lagt opp i henhold til SFf's "Vannkvalitetskriterier for 
ferskvann". 

Stasjonene, prøvetakingshyppigheten og parametervalg er bestemt ut fra kjennskap til 
vassdrag og utslipp, vassdragets størrelse og prosjektets økonomi. Det skilles mellom fem 
undersøkelsestyper. 

UNDERSØKELSESTYPE 1. ELVER. 

Undersøkes hvert år. Kontinuerlig prøvetaking eller hver uke. 
Undersøkt i 1992: 
• Hobølelva v/Kure 
• Mosseelva 
• Glomma v/Sarpsfossen 
• Tista, utløp Femsjøen 

Disse stasjonene er blitt etablert på viktige punkter i vassdraget for bl.a. å beregne 
årstransporten av forskjellige stoffer. 

UNDERSØKELSESTYPE 2. INNSJØER OG KYSTSTASJONER. 

Undersøkes hvert år. Prøvetaking hver tredje uke i vekstsesongen. 
Undersøkt i 1992: 
• V ansjø (Storefjorden og V anemfjorden) 0-4 meter 
• Bjørkelangen 0-4 meter, Rødenessjøen, Aremarksjøen og Femsjøen i 

Haldenvassdraget 0-1 O meter. 

Faste innsjøstasjoner etableres ofte hvor innsjøen har det antatt dypeste punkt. I enkelte 
innsjøer, f.eks. Vansjø, etableres det enkelte år lokale stasjoner i tillegg til de to 
hovedstasjonene. 

UNDERSØKELSESTYPE 3. ELVER OG BEKKER. 

Enkeltundersøkelse eller undersøkelse ca. hvert tredje år. Prøvetaking 3 - 6 ganger i året. 
Undersøkt i 1992: 
• Rakkestadvassdraget (se egen rapport). 

I noen vassdrag (hovedløp/sideløp) er det plassert en referansestasjon i elva oppstrøms 
antatte forurensningstilførsler . Dette kan gi en indikasjon på den naturlige vannkvaliteten i 
vassdraget og kan brukes ved bestemmelsen av forurensningsgrad. 
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UNDERSØKELSESTYPE 4. INNSJØER. 

Enkeltundersøkelse eller undersøkelse ca. hvert tredje år. Dersom behov hvert år i en 
kortere periode. Prøvetaking seks ganger i året. 

Undersøkt i 1992: 
• Skinnerflo 
• Tunevannet 
• Visterflo 

UNDERSØKELSESTYPE 5. REGIONALE UNDERSØKELSER. 

Mange lokaliteter undersøkes "samtidig" innenfor en kort tidsperiode, f.eks. en uke i 
slutten av august. En regional undersøkelse av ca. 60 lokaliteter ble gjennomført i 1992. 
Resultatene blir presentert i egen rapport. 
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Figur l. Overvåkingstllsjoner for 1992 

TabeU l. Overvåldngstlzsjoner for 1992 

Stasjon Lokalltd Vlllldnlr. Nedbllrfelt Vtm- triM-x UJ"M.y 
kart 

GLOU l1TLØP SARPSFOSSEN OOl.AO GLOMMAVASSDRAGET 1913-1 32 6573000 621SOO 

SKli SKINNERFLO 002.2C GLOMMAVASSDRAGETS DELTA 1913-4 32 65161SO 608000 

VIS! VISTERFLO 002.2C GLOMMAVASSDRAGETS DELTA 1913-4 32 6515SOO 614000 

TUN! TUNEVANNET OOl.AO GLOMMAVASSDRAGET 1913-4 32 6576000 619000 

VAN! V ANSJØ-STOREFJORDEN 003.810 MOSSEV ASSDRAGET 1913-4 32 6511SSOO 604400 

VAN2 VANSJØ-V ANEMFJORDEN 003.82 MOSSEV ASSDRAGET 1913-4 32 6590950 599600 

VANU MOSS&ELVA 003.A MOSSEV ASSDRAGET 1813-1 32 6590400 594800 

HOBK HOBØLELVA V/KURE 003.B MOSSEV ASSDRAGET 1914-3 32 66006SO 6041SO 

BJØI BJØRKELANGEN OOI.J HALDENVASSDRAGET 2014-4 32 6637600 642300 

RØD! RØDENESSJØEN 001.F2 HALDENVASSDRAGET 2014-3 32 6599000 6495SO 

ARE! AREMARKSJØEN 001.02 HALDENVASSDRAGET 201)..4 32 6573700 6524SO 

FEM! FEM SJØEN OOI.Bll HALDENVASSDRAGET 2013-3 32 6558700 6423SO 

FEMU UTLØP FEMSJØEN OOI.A HALDENVASSDRAGET 1913-2 32 6557050 640000 
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2. VANNFORURENSNING OG VANN
KVALITETSKLASSIFISERING 

1. VANNFORURENSNING OG VANNKVALITETSKLASSIFISERING 

Stor befolkningstetthet, mye forurensende industri og stor landbruksaktivitet skaper 
vannforurensning av ulike slag. Foruten de forurensninger som har sin bakgrunn i 
menneskelig aktivitet i nedbørfeltet blir vassdragene eksponert for fjemtransporterte 
forurensninger med luft og nedbør. Hav- og kyststrømmene bringer også med 
forurensninger fra andre land. Vannforurensninger spenner m.a.o. over flere kategorier av 
forurensningstyper som f.eks. eutrofiering, saprobiering, partikkelpåvirkning, forsuring og 
miljøgifter. 

Eutrofierin2 (overgjødsling) er uten tvil et stort vannforurensningsproblem. I flere innsjøer 
har økte tilførsler av plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen ført til endrede biologiske og 
fysisk/kjemiske forhold i vannmassene, og på denne måten bl.a. skapt problemer for 
vannforsyning, bading og fiske. Problemer med smak og lukt på råvannet til vannverk har 
som regel sammenheng med store algemengder og da spesielt blågrønnalger som vanligvis 
får spesielt gode betingelser når konsentrasjonen av næringssalter blir høy. Tilgroing av 
grunne områder med makrovegetasjon og utvikling av overbestander med karpefiskarter er 
andre uheldige effekter av eutrofieringen. 

I kystområdet er det observert tydelige eutrofieringseffekter. Det er i de senere år blitt 
registrert masseoppblomstringer av kiselalger og dinoflagellater langs hele kyststrekningen. 
Foruten at dette gir estetiske ulemper, skaper stor fremvekst av dinoflagellater som 
Dinophysis, Prorocentrum minimum og Gyrodjnium aureolum problemer for fiske- og 
blåskjellnæringen. Undersøkelser antyder at utviklingen skyldes økende tilførsler av både 
nitrogen- og fosforforbindelser. 

Yirknin2en av or2anisk stoff. Forurensningstilførsler av lett nedbrytbart organisk stoff fører 
ofte til oksygenavtak (eller totalt oksygensvinn) og sterke endringer i lokalitetenes 
artssammensetning. I svært belastede innsjøer og elver er det ofte store forekomster av 
fastsittende blågrønnalger eller bakterier. 

PartikkelpåyirJrnin2. Denne forurensningstypen har sammenheng med utviklingen av det 
moderne kulturlandskapet, og de struktur- og driftsendringer som har funnet sted i 
jordbruket i etterkrigsårene. Det moderne jordbruket gir store jordtap som fører til 
tilgrumsing av vannet og raskere oppgrunning av innsjøene. I tillegg blir store mengder 
næringsstoffer transportert til vannforekomstene med jordmaterialet. Dette skaper 
gjødslingseffekter og betydelige brukerulemper. Grumset vann oppfattes som mindre 
tiltalende og er til klar ulempe for både vannverk, fiske og friluftsinteressene. 
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Følgende virkningstyper blir vurdert: 

• Eutrofiering 
• Virkning av organisk stoff 
• Virkning av partikulært meteriale 

I samsvar med SFf's vannkvalitetskriterier for ferskvann er vannkvaliteten inndelt i fem 
forurensningsklasser: 

TabeU l. Oversikt orer anrendte rannbølitetsparametre for forskjellige 
rirkningstyper. 

Kklssijisering ar tilstand. 
(utdrag fra SFI'-reUedning nr. 92:06 Kklssifisering ar miljøbalitet i fersbann) 

-

Tilstandsklasser 

Virknings- PARAMETERE I n m IV V 
typer 

"God" "Middels god" "Mindre god" "Dirlig" "Meget dirlig" 

Totalfosfor {pg Pil) <7 7-11 11-20 20-50 >50 

Totalnitrogen (pg Nil) <250 250-400 400-550 550-800 >800 

~aerbmgssaJter• Klorofyll a (pg kl.a/1) <2 2-3,7 3,7-7,5 7,5-20 >20 
Siktedyp (m) >7 4-7 2-4 1-2 <l 

Oksygenimlh. (mg 0211 >9 6,4-9 4-6,4 2-4 <2 
Oksygenmetning (%) >80 50-80 30-50 15-30 <15 

TOC (mg C/l) <2,5 2,5-3,5 3,5-6,5 6,5-15 >15 

Organiske Fargetall (mg Pt/1) <15 15-25 25-40 40-80 >80 

stoffer Siktedyp (m) >7 4-7 2-4 1-2 <l 

Oksygenimlh. (mg ~Il >9 6,4-9 4-6,4 2-4 <2 
Oksygenmetning (%) >80 50-80 30-50 15-30 <15 

Partikler Turbiditet (FTU) <0,5 0,5-1 1-2 2-5 >5 

Suspendert stoff (mg/l) <1,5 1,5-3 3-5 5-10 >10 
Siktedyp (m) >7 4-7 2-4 1-2 <l 

* I tillegg utføres kvantitative planktonalgetellinger. 

Miljøvernavdelingen i Østfold - VassdragsovervlJåD& 1992 - Østfold. Rapport 2194 



lO 

3. METEOROLOGI OG AVRENNINGSFORHOLD l ØSTFOLD. 

1 . METEOROLOGI OG AVRENNINGSFORHOLD 

Nedbørmengde og nebørintensitet virker inn på både vannføringen og vannkvaliteten i 
vannsystemene. Nedbøren er også bestemmende for vannets oppholdstid og vannstanden i 
innsjøer og influerer dermed på de interne kjemiske og biologiske prosesser. 

Data om nedbørforholdene er derfor til stor hjelp for å tolke langsiktige dataserier både når 
det gjelde stofftransport, vannkvalitet og biologiske forhold. Som referansestasjoner for 
nedbørforhold og avrenningsforhold i Østfold er valgt henholdsvis Rygge og Hobølelva 
v/Kure. Disse stasjonene er selvfølgelig ikke representative for Glommas hovedløp. 

Tabell l viser at det er en god sammenheng mellom årsnedbør ved Rygge og årsmiddel for 
vannføring i Hobølelva. 

Tabell l. Middelnedbør (mm/år) ved Rygge og middelvannføring (m3fs) i Hobølelva. 

Middel-nedbør Middelvannføring 
Rygge Hobølelva 

v/Kure 
mm/år m3fs 

1976 666 
1977 807 4 .02 
1978 653 3.59 
1979 875 4 .72 
1980 799 4.48 
1981 809 4.04 
1982 938 5.51 
1983 706 3.79 
1984 866 4.89 
1985 875 5.12 
1986 840 4.51 
1987 983 6.34 
1988 1178 6.14 
1989 727 4 .10 
1990 904 4.28 
1991 704 4,07 
1992 774 3,68 
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1976-1980. Vintrene var normale med månedstemperaturer under O oc. Nedbøren kom 
som regel som snø slik at snøsmeltingen førte til vårflom i april/mai hvert 
år. 

1980- 1985. 

1986-1990. 

1991. 

1992. 
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Sommernedbøren var gjennomgående normal. Det var en spesielt tørr og 
varm sommer i 1976. Vårflommen i 1979 var spesielt stor. 

Vintertemperaturene var mer fluktuerende med vårflomer i april/mai. 1983 
var spesiell med flomtopp også i januar. Sommemedbøren var spesielt høy i 
1985. 

Svært milde vintre i 1988 ti11990 med mangelfull islegging/kortere periode 
med islagte innsjøer. 
Spesielt stor nedbør/flomtopp i oktober 1987 ("100-årsflom"). 
I 1988 - 1990 kom nedbøren om vinteren ofte som regn, hvilket kunne føre 
til flommer om vinteren. Spesielt skal nevnes flommen i januar-februar 
1990. Sommemedbøren var stor i 1987 - 1988. I 1989 og 1990 var 
sommernedbøren lav hvilket gav liten sommervannføring. 

Det var en mild vinter i 1991. Det var ingen store nedbør- og flomtopper 
dette året. Sommemedbøren var svært lav og følgelig var 
sommervannføringen også lav. 

Det var en mild vinter og en ekstrem varm forsommer. Det var lite nedbør 
i sommermånedene - spesielt i juni. 

Manedsnedbor og normalnedbor for Rygge 
meteorologiske stasjon 1980 - 1992 

Manedsnedbor 1980 - 1992 

- Nor1131-«l 

Figur l. Månednedbør og no171Ull.nedbør for Rygge meteorologiske stllsjon 1980-1992. 
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4. ELV - GLOMMA V/SABPSFOSSEN 

GEOLOGI 

Fjell&runn: 
Kalkstein! sandstein/ 
gneis/ granitt 

Løsmasser: 
Morene/ glacifluviale/ 
fluviale sedimenter 
/marin leire 

Landskap: 
Fra høyfjell til marint 
landskap 

PROBLEMBESKRIVELSE 

HYDROLOGI 

Middelvannf. (m3/sek):684 

Største målte vannf. 
(m3fsek): 3542 
Laveste målte vannf. 
(m3fsek): 57 

AREALFORDELING/BEFOLKNING 

Nedbørfelt (km2): 25499 

Innbyggere (ant): 420300 * 
*- ekskl. Mjøsa/Lågen 

Arret 
44% 

Vamaraal 
1% 

Glomma er vannkilde for 250000 personer og har på enkelte strekninger stor 
friluftsverdi. Glomma er under flomperioder sterkt påvirket av partikkelmateriale 
(jord/leire). Det er på stilleflytende partier og i enkelte evjer registrert oppgrunning 
(permanent sedimentasjon av materiale). Transporten av næringssalter og suspendert 
materiale varierer mye fra år til år. Dette skyldes primært variasjoner i nedbørmengder 
og avsmeltningsforhold. 
Glomma har relativ stor innflytelse på vannkvaliteten i Hvaler-Singlefjorden og deler 
av ytre Oslofjord. 

TIDLlGERE UNDERSØKELSER 

1967- 1983 NIVA 
1986- 1991 Miljøvernavdelingen i Østfold 
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KJEMISKE-RESULTATER'' 
( Årsmiddel av mridtiiiddCl) · 

13 

· , .SUSP~ 

' :$TofF . 
:TOTfP 

1992 24 12,0 23,0 

1ARSTRA'NSPOR~ ... : .. · ::MIDDElNA'NNF.ØRIN' ·.' · , .. :suSP.;:· · · · ·.· ·· .. - ... · - ' . sroa:. :::. . . 
., . 

" " · . • 

lAr · : :m4/søk · · : .. :tonn 
·,· 

" 
.. . :' -: . '~ ; 

1978 683 
1979 983 
1980 884 
1981 848 
1982 736 
1983 905 
1984 914 
1985 1281 
1986 611 268193 
1987 901 310000 
1988 869 326148 
1989 703 223952 
1990 726 606556 
1991 549 221596 
1992 616 233265 

KOMMENTAR/VURDERINGER 

Forurensningstilstand: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 4 
Partikkelpåvirkning klasse 5 
Organisk stoff klasse 3 

' T.OC 

->· 

:mgCJI · . 

604 3,9 

'TOT"'N' . "' 
. . ·. rc:n::~r= . 

·,. . 

,tonn: ·:tonn= 
8540 276 

11575 409 
11300 400 
11352 340 
10423 345 
12360 409 

10630 600 
16000 700 
14800 646 
13280 509 
12790 782 
10878 435 
11741 447 

· .. · . . 

Vurdert ufra vannføringen i 1992 viser resultatene ingen signifikante endringer i 
massetransporten i forhold til året før. 
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5. INNSJØ- SKINNEBFLO 

GEOlOGI MORFOMETRJ/HYDROl.OGI AREALFORDEUNG/BEFOLKNJNG 

Fjell~nn: 

Hovedsakelig gneis og 
granitt. 

Løsmasser: 
Marin leire 

Landskap: 
. Flatt med enkelte 

koller/svaberg 

Overflate areal (km2): 1,5 

Middeldyp (m): 3,0 

Største dyp (m): 8,0 

Volum (1o6m3): 4,5 

Teor. opph. tid (år): 

Avhenger av vannføringen i 
Ågårdselva 

Nedbørfelt (km2): 4,9 (lokalt) 

Innbyggere (ant): 

Vann 
1% 

Annet 
44% Skog 

49% 

Dyrket mark 
6% 

Arealfordelingen gjelder for hele 
Glomma- vassdraget 

RESULTATERivBDUitDDa.•· FARGE·· . ·SUSP.i . .:: :SIKT&' · .. . TOT""P = :TØT~ 
VEIIDIER.H>·=3o~9> · ·' ·STOFF." .: :ov.p· · ~= · · 

:: ·KLJ. ·· ·· : =ALGE~ ·· · : TOC: · · <· , MENG.oe:~ · 

: :pgklall : mg/l · =. mgC/1 
1992 (04 meter dyp) 24 12,5 0,70 40,0 470 12,1 2,74 5,0 

VEIDE MIDDELVERDIER.('1.JUNf ;.; 30. SEPTEMBER) 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

o 5 

TOT.FOSFOR 
ug PJI ø 

100 150 200 

SUSP.STOFF 
mgssn 

10 15 20 25 30 

TOT.NITROGEN 
ug N.1 

ALGEMENGDE 
mg vatvekS/1· 

6 8 10 12 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

KLOROFYLL L 
ug KLa/1 

o .5 10 15 20 25 30 

SIKTEDYP 
meter 

1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 

o G.2 0.4 o.a o.a 
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PROBLEMBESKRIVELSE 

Undersøkelser 1975176 dokumenterte en svært dårlig vannkvalitet p .g.a store utslipp 
fra Norsk Fett og Limindustri, liten vanngjennomstrømning og landbrukstilsig. 
Kanaliseringen av Seutelva og saneringen av utslippet fra Norsk Fett og Limindustri 
(1986) har hatt en klar positiv effekt på vannkvaliteten. Kanalisering av Smalelva 
(1992) - som knytter Skinnerflo til Glomma - vil trolig gi ytterligere forbedringer i 
vannkvaliteten- spesiellt under sommermånedene. 
Skinnerflo er en "følsom" resipient p.g.a. grunn bassengform og sterk 
vindeksponering. 
Innsjøen med nærområder er fredet som våtmarksområde. 
Innsjøen vil bli undersøkt i årene som kommer for å kartlegge effekten av 
kanaliseringen av Smalelva 

TJDUGERE UNDERSØKELSER· : ... . ·. · ... ·:: ',·· ,. ' 

1975-76 NIVA 
1981-82 Miljøvernavdelingen i Østfold 
1985-91 Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER . ·:·. 

Vannkvaliteten har endret seg lite de tre siste årene. Selvom vannsikten er nærmere tre
til firedoblet etter at Seutelva ble kanalisert og industriutslippet ble sanert, er likevel 
vanns ikten fortsatt under l meter,- og oppleves således fortsatt som meget grumset. Den 
store mengden partikler i vannet skyldes sommerstid hovedsakelig opphvirvling 
(resuspensjon) av bunnmateriale fra grunne områder ved vind- og bølgeslag. 
Konsentrasjonen av total nitrogen er nå lavere enn i Glomma, - og lave nitratnivåer 
antyder at nitrogen periodevis kan være begrensende for algeveksten. 
Det ble i 1991 og 1992 registrert en større andel blågrønnalger enn de foregående år, bl.a. 
Apbanothece clatbrata. Opprenskningen av Smalelva i 1992 er trolig årsaken til høyere 
konsentrasjoner av suspendert materiale og lavere siktedyp enn året før. 

KONKLUSJON ·:. .·. . 

Forurensningstilstand: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 4 
Partikkelpåvirkning klasse 5 
Organisk stoff klasse 3 

Kanaliseringen av Smaleleva er gjort for å sikre tilsig/gjennomstrømmning i perioder 
med liten vannføring i Glomma. N æringsstofflekkasjen og jordtapet fra tilgrensende 
dyrket mark bør reduseres så langt som mulig. 

Miljøvernavdelingen i Østfold - Vusdrqsovervikillg 1992 -Østfold. Rappon 2/94 
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6. INNSJØ - TUNEVANNET 

GEOLOGI 

Fjell&runn: 
Hovedsakelig 
gneis/ granitt. 

Løsmasser: 
Marin leire 

Landskap: 
Flatt med enkelte koller 

MORFOMETRl/HYOROLOGI 

Overflate areal (km2):2,41 

Middeldyp (m): 5,4 

Største dyp (m): 12,0 

Volum (106m3): 12,8 

Teor. opph. tid (år): 6,4 

AREALFOROEUNG/BEFOLKNING 

Nedbørfelt (km2): 4 ,9 

Innbyggere (ant): 270 

Vann 111111 

50% 

Dvrketm1rlt 
15% 

RESULTATER lVEØ-MIOOE1.· ·. _;FARGE . ·•SUSP. $IKTE~· . :TQ:l:-iP, ' . :T:OT~N" : tCL~A .. :ALGE,-, ... TOC . . ' ' : . . •.: ... .. 
MENGDE 

·.· .. _; . . . 
VIIIDIDI1;&;30~) STOFF ··nYP 

mgPt/1 mg/l meter pg{l pgtl pglclall · mg/J mg C/l 

1992 (0-4 meter dyp) 7 4,0 1,95 25,7 503 12,9 4,35 5,9 

VEIDE MIODELVEROIER '(:1 . .JONI- 3Ø:·SEPTEMBER) • 
.·• . •.· · .. .. •. 

TOT.FOSFOB TOT.NrTROGEN SIKTEOYP 
UQ Pli _UQ_N,1 1984 

meter 
1984 1984 1985 1985 1985 
1986 1986 1986 

1987 1987 1987 

1988 1988 1988 

1989 1989 1989 

1990 1990 1990 

1991 1991 1991 

1992 1992 1992 

o 10 20 30 o 500 10 o 1 2 3 .. 

. 
KLOROFYLL L ALGEMENGDE SUSP.STOFF 

ugkl.a/1 mg VII1Vektl1 mg SS/1 
1984 ... 1984 ,... 1984 
1985 1985 1985 
1986 1986 1988 
1987 1987 1987 
1988 1988 1988 
1989 1989 1989 
1990 1990 1990 
1991 1991 1991 
1992 1992 1ii2 

o 5 10 15 20 o 2 .. 6 8 o 2 4 6 8 

Miljøvernavdelingen i Østfold - Vassdragsovervlking 1992 -Østfold. Rapport 2194 
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·PROBLEMBESKRIVELSE 

Tunevannet ble første gang undersøkt i 1984. Innsjøen ble da karakterisert som middels 
næringsrik med stor oppblomstring av algen Ceratium hirundinella på høsten. 
Det ble på slutten av 80-tallet registrert skumdannelse sommer/høst ved vind og 
bølgeaktivitet. Nye undersøkelser ble igansatt 1990 for å finne utav dette fenomenet. 
Det ble i 1990 målt en betydelig økning av fosfor og algemengde, og en endret 
algesammensetning i forhold til i 1984. Blågrønnalgene var blitt mer dominante. 
Utviklingen kan ikke forklares med økte utslipp fra menneskelig aktivitet. 
NINA (Norsk institutt for naturforslcning) har siden 1991 gjennomført bl.a. 
fiskeribiologiske undersøkelser for å klarlegge om utviklingen kan skyldes forandringer i 
den interne næringsomsetningen . 

. T!DLIGERE UNDERSØKELSER ·· 

1984 Miljøvernavdelingen i Østfold 
1990-91 - Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER ·· :.· · 

. · ·· , :·. 

Siktedypet var i 1992 i gjennomsnitt 1,95 meter og er i Tunevannet i hovedsak bestemt 
av vannets innhold av alger. 
Det ble under stagnasjonsperioden registrert et relativt raskt avtak i bunnvannets 
oksygeninnhold. Dette skyldes bunnfelling av store algemengder og liten utskiftning av 
bunnvannet i slike perioder. 
I 1984 dominerte dinoflagellaten Ceratium hirundinella planktonsamfunnet. I 1990 
dominerte blågrønnalgen Aphanizomenon flos aquae, mens blågrønnalgen Aphanothece 
cf. clatbrata og Limnotbrix sp. var mest dominant i 1991 og 1992. Den totale 
algemengden var mindre i 1991 og 1992 enn i 1990. Undersøkelsen antyder at både 
fosfor og nitrogen kan være vekstbegrensende for algene. 

KONKLUSJON 

Forurensningstilstand: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 4 
Partikkelpåvirkning klasse 2 
Organisk stoff klasse 3 

Den negative utviklingen fra 1984 ti11990-92 kan ikke forklares med økte utslipp fra 
landbruk eller bebyggelse. Det er grunn til å anta at utviklingen skyldes forandringer i den 
interne næringsomsetningen. 

Miljøvemavdelinlen i Østfold - VassdrapovervWDa 1992 - Østfold. Rappon 2194 
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7. INNSJØ - VISTEBFLO 

GEOLOGl MORFOMETRJ/HYDROLOGJ .AREALFORDEUNG/BEFOLKNING 

Fje112DIDD: Overflate areal (lan2):4 Nedbørfelt (km2): 25499• 
Hovedsakelig gneis og 
granitt. Middeldyp (m): 8,5 Innbyggere (ant): -

Største dyp (m): 17,0 Vann 
1% 

Løsmasser: Volum (106m3): 34 Annet 

GA Marin leire 44% Skog 

Teor. opph. tid (år): 0,2 49% 

Vanngjennomstrømmingen Dyrket mark 

er bestemt av vannføring i 6% 

Landskap: Ågårdselva ( -Seutelva) og av • Arealfordelingen gjelder for hele 
Flatt med enkelte inn- /utstrøm av Rolvsøy- Glomma- vassdraget. 
koller/svaberg sundet jfr. flo- og fjæreeffekt 

RESULTATER-1-:IIIIIODEL•': 'FARGI; " SUSP. ., SIKTF· TQT..;.P ·TQT;.N . :KL~A · .ALGE~ . TOC 
' VI!IIDØ 1 .&;.'30.9) ST:OFF DYP .. 

. " 

':MENGDE . : 

.. mgptll : mt;J/1 ·meter-· : pg~.' pgll pgkla/l mg/l. : :mgC/1 
1992 (0-4 meter dyp) 16 3,0 2,20 10,5 360 3,5 0,55 3,2 

VEIDE MIDDELVERDIER (1 . .JUNf- 30., .SEPTEMBER) . . ' 

1983 
19&4 
1985 
1986 
198 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 

o 

TOT.FOSFOB 
u Pli 

5 10 15 20 

KlOROFYll a 
ug kl.a/1 

25 30 

5 10 15 20 

1983 
1i84 
1985 
1986 
1 
1986 
1989 
19i0 
1991 
Hli2 

o 

TOT.NITROGEN 

500 

ALGEMENGDE mg vatveld/1 .. 

10 

1983 
1984 
1985 
1986 
19 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

o 

1983 
1984 
1 
1986 
1 
1988 
1989 
1990 

SIKTEOYP 
meter 

2 

SUSP.STOFF 
mgSSII 

3 4 

1991 
~~~~--~--~~ 1992~~~~---~---+-~ 

2 4 6 8 o 2 4 8 8 
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PROBLEMBESKRIVELSE 

Vannets innhold av salter er større i Visterflo enn i Sarpsfossen og da særlig i bunnvannet. 
Dette indikerer periodevis innstrømming av saltvannspreget Glommavann gjennom 
Rolvsøysundet. Forøvrig skilte vannkvaliteten i Visterflo i 1983 og 1984 seg lite fra 
vannkvaliteten i Glommas hovedvannmasser (Sarpsfossen). 
Utløpet av Skinnerflo (Seutelva) var i perioden 1956-1986 tett. jfr. et leirras. Seutelva ble · 
1985/86 kanalisert og vannforbindelsen til Glomma ved Ørebekk gjenopprettet. I perioden 
1956-86 hadde m.a.o. deler av Seutelva og Skinnerflo avløp til Visterflo. Det ble videre 
gjennomført en opprenskning av Smalelva i 1992 for å øke vanngjennomstrømm.ingen av 
Skinnerflo/Seutelva ved lave vannføringen i Ågårdselva. Det ble i 1977/78 foretatt 
endringer i tappereglementet i Ågårdselva. Ordningen ble formalisert i 1990. 

TIDUGERE.UNDERSØKELSER~ . · .:· ==· ·.·. ··=!= ·· .·· : · .· ' ,, .. · ·· · · :.·· 

1983-84 Miljøvernavdelingen i Østfold 
1984 Miljøvernavdelingen i Østfold!Østlandskonsult AlS 

VURDERINGER . .· .· 
Vannkvaliteten i Visterflo var i 1992 gjennomgående bedre enn i 1983/84. Dette skyldes 
trolig kanaliseringen av Seutelva. Visterflo er etter dette mindre påvirket av 
vannkvaliteten i Skinnerflo. Mens det i 1983/84 var liten forskjell i vannkvaliteten i 
Glomma v/Sarpsfossen og Visterflo, var det i 1992 gjennomgående lavere 
konsentrasjoner av næringsstoffer i Visterflo enn i Glommas vannmasser. Vi antar dette 
kan ha sammenheng med forskjeller i naturgitte forhold (vannføring, 
produksjonsforhold). 
Innsjøen var som normalt noe partikkelpåvirket og siktedypet var i gjennomsnitt 2,20 
meter. Blågrønnalger var dominerende i plantealgesamfunnet i august. Gjennomsnittlig 
algemengde var relativt lav (0,55 mg våtvekt/liter). 

KONKLUSJON ,• ... . . 

Forurensningstilstand: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 2 
Partikkelpåvirkning klasse 3 
Organisk stoff klasse 2 

Visterflo har fått en bedret vannkvalitet trolig p.g.a. kanaliseringstiltak i 
dermed mindre påvirket av vannkvaliteten i Skinnerflo. 

Miljøvemavdelillgen i Østfold - VassdragsovervltiJ!a 1992 -Østfold. Rapport 2194 
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8. INNSJØ -VANSJØ fSTOBEEJOBDENl 

GEOLOGI · 

FjelliJllDD: 
Hovedsakelig 
gneis/ granitt 

Y,smasser: 

MORFOMETRJ/HYDROLOGJ 

Overflate areal (km2):23,8 

Middeldyp (m): 9,2 

Største dyp (m): 41,0 

Marin leire l Volum (106m3): 263,9* 
morenmasser (raet) i syd 

Teor. opph. tid (år): 0,7* 

Landskap: *-Vansjø totalt. 
Småkupert. 

AREALFORDEUNG/BEFOLKNJNG 

Nedbørfelt (km2): 690* 

Innbyggere (ant): 18500* 
*-Vansjø totalt 

·RESUL"TA TER ·CYDIIIIIIDDIL~ : :FAR~.E - SUSP. .:: ~IKT:E~ : :tor-~P · . ror-on ·: '::KL:.i/4: . ·. ALGE-· 
VIIIDEI" 1 .~;9) ·S.TOFF ·.:·DYP.:· 

·: . 
: . MENGDE. 

·mgPt/1 mg/l .· · meter pgfl ·.· pglt · · .. pgklaiJ ·, =mg/i · 

1992 (0-4 meter dyp) 23 3,2 2,35 15,4 1315 7,0 2,29 

VEIDE MIDDELVERDIER (.1 WUNf.;,;. -30. SEPTEMBER) •, ,• .··. 

·- TOT.FOSFOR TOT.NITROGEN SIKTE> VP 
ugPII ugN.1 ~ 

1880 1880 
1881 1881 1880 
11182 11182 1881 
1883 11183 11182 
11184 11184 1883 
1885 1885 11184 
1888 111811 1885 
1887 1887 1888 
11188 11188 1987 
11188 teea 111811 
1Sie0 1890 11188 
111111 111111 1Sie0 
111112 111112 111111 

o 6 10 15 20 25 3D o 1500 1DDD 
111112 

11500 o 2 s 

ICLOROFYU. L ALOEMENC30E SUSP.sTOFF 
uglrt.M mo~ mo8&1 

1880 
1881 
11182 
1883 
11184 
1885 
1888 
1N7 
1111 
11188 
1880 
11111 
1-

4 l • o 1 2 3 4 5 l 
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PROBLEMBESKRIVELSE · 

V ansjø (Storefjorden) er kommunal vannkilde for ca. 50000 personer og friluftsområde 
av nasjonal betydning. 
Innsjøen gjennomgikk en rask eutrofieringsutvikling i løpet av 1960,70 og 80årene, med 
massoppblomstring av blågrønnalger i 1979 og 1980 (Oscmattoia aprdii yar. isottix). 
Det er registrert avtak i oksygenkonsentrasjonene mot bunnen under stagnasjonsperioder. 
Endringer i de interne gjødslingsmekanismer ( overbestand av karpefiSk) er trolig også en 
medvirkende årsak. 
Undersøkelsene viser økning i fosfor og algemengde frem til ca. 1988. De siste årene er 
næringsnivået og algemengden gått noe ned. 
Konsentrasjonen av organisk stoff er relativt høy. Dette skyldes i stor grad tilførsler av 
humusstoffer, men algene har også betydning i sommermånedene. 

"TlDtlGERE·,UNDERSØKELSER . · 

1964 NIVA 
1974 Hauger T. (dipl. oppgave) 
1976-77 NIVA 
1978 Miljøvernavdelingen i Østfold (Moss/Rygge fellevannverk) 
1979-81 Bjørndalen K., Warendorph H. (hovedfagsoppgave) 
1982-91 Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER 

I V ansjø bestemmes siktedypet hovedsakelig av mengden suspendert materiale 
(jord/leire) i vannmassene. Det er registrert en gradvis økning i siktedypet siden 1988 
med middelverdi i 1992 på 2,35 meter. Forbedringene skyldes fortrinnsvis årsvariasjoner 
i nedbørforhold (mengde, fordeling, intensitet), men redusert jordarbeiding og økning i 
andelen høstkom har også trolig bidratt til å redusere jordutvaskingen. 
Algemengden var relativt høy i 1992, med kiselalgen Astronella foonosa som spesielt 
dominerede art i august. På forsommeren utviklet det seg gradvis en relativt høy 
mengde av OscilJatoria a~ardhii y. isotbrix. Konsentrasjonen av total nitrogen var i 1992 
den høyeste som er registrert etter 1980. 

KONKLUSJON 

Forurensningstilstand: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 3 
Partikkelpåvirkning klasse 3 
Organisk stoff klasse 4 

Vannkvaliteten har vist en positiv utviklingstrend de siste årene, men næringsnivået 
antyder at masseoppblomstring av blågrønnalger fortsatt kan inntreffe ved "gunstige" 
værforhold. Næringsstofflekkasjen og jordtapet fra dyrket mark bør reduseres så langt 
mulig gjennom redusert jordarbeiding og gjødsling. 

MiljøvcmavdeliDaeu i Østfold- VassdrapovcrvikiDg 1992- Østfold. Rappon 2194 
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9. INNSJØ - VANSJØ CVANEMEJORDENl 

GEOLOGI 

Fjelluunn: 
Hovedsakelig 
gneis/ granitt 

Løsmasser: 
Marin leire. 
Morenemasser (Raet) i 
syd 

I.andskap: 
Småkupert 

MORFOMETRJ/HYDROLOGI 

Overflate areal (lan2):11 ,0 

Middeldyp (m): 3,7 

Største dyp (m): 16,0 

Volum (106m3): 263,9* 

Teor. opph. tid (år): 0,7* 

•- V ansjø totalt 

AREALFOROEUNG/BEFOLKNING 

Nedbørfelt (lan2): 690 • 

Innbyggere (ant): 18500 * 
•- Vansjø totalt 

Vann areal 
Dyrl(etmark 7% 

13% 

~ 
Stog 
80% 

. RESULTATER (V!IDI! MIDDn· .: 'FAAGE: 
VIIIDirltHl~30.9) .·· . · .. 

SUSP~ ·. ':'SIKT&-·'· : TQ:T~P • ::rat"'N 
STO~F ,·oyp 

lCCA'. •' · .• ALGE- TOC · 
. ·_. :MENGDE.• .. 

· ·· ·· ··· . ·.·: ·mgPf/1" mgJJ · : :rnetef ': :pg/J• #gil · pgkla/1 ·. ' :n;gll · mgC/1 

1992 (0-4 meter dyp) 19 6,3 1,45 30,9 690 18,6 5,76 7,5 

VEIDE MIDDRVERDIER :;n.~UNJ- :30i:::SEPTEMBERl 

TOT.FOSFOR 
ugPII 

TOT .NrmOGEN SIKTEOYP 
ugN.1 meler 

1980 
1981 

1980 1910 
11181 11181 

1982 1982 11182 
11183 
19&4 
1985 
1986 

1983 11183 
111&4 111&4 
11185 1985 
11186 11186 

1987 
1988 
1989 
1990 

1987 111 
11188 11188 
1989 11188 
1990 111110 

1991 
1992 

111111 111111 
111112 1882 

o 5 10 15 20 25 30 o 500 1000 1500 o 2 

I<1.0ROFYL1. .. 
ugkl.a1 

ALG9ÆNGOE SUSP.STOFF 
~~~~~~ mgSSII 

11180 
11181 
11182 
11183 
111&4 
11185 
11188 
11187 
11188 
1989 
111110 
111111 
1882 

5 10 15 20 25 2 • e 8 o 
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PROBU:MBESKR1VELSE 

Vansjø er kommunal vannkilde for ca. 50000 personer og friluftsområde av nasjonal 
betydning. Innsjøen gjennomgikk en rask eutrofieringsutvilding i løpet av 1960,70 og 
80årene, med massoppblom.string av blågrønnalger i 1979 og 1980 (Oscillatroia a~ardij 
var. isotrix). Det er registrert avtak i oksygenkonsentrasjonene mot bunnen under 
stagnasjonsperioder. Endringer i de interne gjødslingsmekanismer ( overbestand av 
karpefiSk) er trolig også en medvirkende årsak til utviklingen. Vanemfjorden (det vestre 
bassenget) mottar hovedsakelig sine vannmasser fra Storefjorden. Det lokale nedbørfeltet 
er mao. relativt lite. Likevel skiller vannkvaliteten i Vanemfjorden seg vesentlig fra 
Storefjorden både vannkjemisk og mht. algemengde og arter. Vannmassene i 
Vanemfjorden har høyere innhold av susp.materiale, høyere næringsnivå og større 
algevekst enn Storefjorden. Vi mener dette har sammenheng med innsjøens grunne 
bassengform som erfaringsmessig gir en raskere ombruk av næringsstoffene enn dypere 
systemer (større intern gjødsling). Resuspensjon av partikler fra grunne områder under 
vindpåvirkning er dessuten mer uttalt i det vestre bassenget enn i Storefjorden . 

. TiDUGERE: . .UNDERSØKELSER· 

1964 NIVA 
1974 Hauger T. (dipl. oppgave) 
1978 NIVA 
1978 Miljøvernavdelingen i Østfold (Moss/Rygge fellevannverk) 
1979-81 Bjørndalen K., Warendorph H. (hovedfagsoppgave) 
1982-91 Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER 
Vanemfjorden har forandret seg lite de siste lO-årene mht. næringsstoffer og suspendert 
partikulært materiale. Midlere siktedyp har variert mellom 1,30- 1,65 meter i 
sommerhalvåret. I 1992 var midlere siktedyp 1,45 meter. Det er registrert tilnærmet 
oksygenfrie forhold i bunnvannet på ettersommeren (august). 
Fosfor synes vanligvis å være vekstbegrensende næringsstoff. Nitratkonsentrasjonen var 
meget lav i august 1992. Dette antyder at nitrogen temporært var vekstbegrensende. 
Algemengden var relativt høy i 1992. Midlere klorofyll a. verdier ble i 1992 målt til 
18,6 p.g/1. Det er den høyeste verdien som er målt de siste lO årene. Andelen av 
blågrønnalger har økt i perioden 1985- 1992. Det ble også i 1992 registrert et innslag av 
arten Goyosnunum semen som bl.a. kan gi allergiske reaksjoner hos badende. 

KONKLUSJON 
Forurensnings grad: 

Eutrofiering (overgjødsling) klasse 4 
Partikkelpåvirkning klasse 4 
Organisk stoff klasse 4 

N æringsstofflekkasjen og jordtapet fra dyrket mark bør reduseres så langt mulig 
gjennom redusert jordarbeiding og gjødsling. 
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1 O. ELV - HOBØLELVA V/ KUBE 

GEOLOGI HYDROLOGI ·AREALFORDELING/BEFOLKNING 

Fjelh~runn: Middelvannf. (m31sek):4 ,64 Nedbørfelt (lan2): 331,1 
Gneis l granitt 

Største målte vannf Innbyggere (ant): 15000 
(m31sek): 78,8 

Løsmasser: Laveste målte vannf 
Morene l marin leire (m31sek): 0,02 Oyrl<etmult Vann .,.al 

19% 1% 

I.andskap: ~ 
Skog 

Småkupert med raviner 80% 

mot elva. 

PROBLEMBESKRIVELSE· . .. 
Hobølelva er sterkt forurenset med næringssalter og jordpartikler fra bebyggelse og 
landbruk. Vannkvaliteten er dårligst etter samløpet med Haugs bekken. 
Vassdraget oppviser store variasjoner både i konsentrasjon av fosfor, nitrogen og 
suspendert stoff. Variasjonene er i hovedsak betinget av meteorologiske faktorer -
spesielt nedbørmengder/ -intensitet. Betydelige oppdyrkede arealer langs vassdraget 
settes under vann i flomperioder. 

TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
1984- 1992 Miljøvernavdelingen i Østfold 

Miljøvernavdelingen i Østfold- Vassdragsovervllång 1992- Østfold. Rapport 2/94 
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VANNFØRING 1992 .I:M3/SEK 

40,00 

35,00 

30,00 

~ 
25,00 

Ill ., - 20,00 
('l) 

E 15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

KJEMISKE:·RESUI,.TATER· - -'FAR~ : ·:suSP. , ':TQT•P 'TOTO:N TOC 

(Aismi~t-av:'·-frmdmiwtei)- ·• ·:srQFF·: 
mgPtll ., ·i'ntJ/1_ .. : J.ISI-l- Jlg'U-: mgC/J · .. 

1992 46 61,1 101,6 2843,3 9,5 

ARSTRANSPORTfR · • : MIDDELVANNFØRIN . SUSP. · :TOT.;N,, " : . . :TOT:'P-- .-. ·' 
:: -· 

•.•• .: St -OFF:- : :- ---- ·- - _. . - ' . . · . ... . . .. .. 

Ar ni~/søk, . tonn. .. __ -: ·:-tonn:. · tonn - --

1984 8992 277 19,0 
1985 6,49 10340 295 20,3 
1986 4,64 12127 220 20,2 
1987 6,85 18324 403 33,3 
1988 6,13 9492 267 21,5 
1989 4,10 5014 231 8,0 
1990 4,04 17980 189 20,1 
1991 4,07 10409 221 14,3 
1992 3,68 14938 322 11,5 

KOMMENTAR/VURDERINGER 

Forurensniogstilstand: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 5 
Partikkelpåvirkning klasse 5 
Organisk stoff klasse 4 

Under flomsituasjoner er det målt ekstremt høye konsentrasjoner av fosfor og suspendert 
stoff (Tot-P > 1000 p.g/1 , susp.stoff > 200 mg/l) . Nitrogenkonsentrasjoner på over 
4000 p.g/1 er heller ikke uvanlig. Høsten 1992 ble det målt ekstremt høye nitrogenverdier 
( 4000 - l 0000 p.g/1). Da kilden ikke ble lokalisert men ut ifra regionale målinger i 
Hobø1eva antas årsaken å være nitrogenholdig vann fra en punktkilde i 
Kråkstadbekken/Haugsbekken. 
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11 . ELV -MOSSEELVA 

GEOLOGI HYDROLOGI AREALFOROEUNG/BEFOLKNING 

Fjell~nn: Middelvannf. (m3/sek): 10,5 Nedbørfelt (lan2): 690 
Gneis/granitt 

Største målte vannf Innbyggere (ant) : 18500 
(m3/sek): 54,2 

Løsmasser: Laveste målte vannf Oyrlt rk.Vann areal 
Morene l marin leire (m3/sek): 0,3 etma 7% 

13% 

l&ndskap: ~ 
Småkupert l raviner Stog 

80% 

PROBLEMBESKRIVELSE 

Se V ansjø ved V anemfjorden. 
Vannkvaliteten er i hovedsak lik forholdene i Vanemfjorden- Vansjø. Vannføringen i 
elva er bestemt av kjøringen av Mossefossen kraftverk og bruken av damoverløpet i 
Mossefossen, samt vannstanden i Vansjø. 
Mosseelva har sitt utløp i Mossesundet og påvirker således vannkvaliteten her. 

TJOUGERE .UNDERSØKELSER 

1988 Miljøvernavdelingen i Østfold 
1990-91 Miljøvernavdelingen i Østfold 

Miljøvernavdelingen i Østfold - Vassdragsovervlking 1992 - Østfold. Rapport 2194 
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.VANNFØRING 1992'.1 M3/SEK 

40 l 
35 

l 30 

~ 
25 

CD 
20 ., -('l) 

\ 
E 15 

10 
5 
o 

·KJEMISKE=RESULTATER . FARGE : SUSP. .. · : .J'OT'"P ,TOT-N. TOC 
(Årsmiddel :av·.mndniiddel). '"'$lOFF 

mgpqr ·. ·mi!l. ' • · · · · .• i ... ·: #.9.~: .•. pglt :mgC/1 

1992 31 5,0 27,7 1144 7,6 

l ARSTRANSP.ORTER. MIOOELVANNFØRIN : SUSP. ,· ·.·::; r onN . TOT·P·· · 
. . .STOFF . 

.. . . 

lAr 'm.,/sek tonn tonn .tonn 

1988 15,7 3713 442 16,6 
1990 10,1 3344 327 11,9 
1991 10,0 1566 332 7,9 
1992 9,0 1419 325 7,9 

KOMMENTAR/VURDERINGER"·:-:' · .. 
.. . 

..,:0: . .. 
Forurensningstilstand: 

Eutrofiering (overgjødsling) klasse 4 
Partikkelpåvirkning klasse 4 
Organisk stoff klasse 4 

Transporten av suspendert stoff var lavere i 1992 enn i 1988 og 1990-91. Transporten 
av nitrogen og fosfor var på samme nivå 

MiljøvemavdeliDgen i Østfold • VusdrapovervlkiDg 1992 - Østfold. Rapport 2194 

:: 



28 

12. INNSJØ - BJØRKELANGEN 

GEO.LOGI MORFOMETRJ/KYDROLOGI AREALFORDEUNG/BEFOLKNING 

Fjellerunn: Overflate areal (lan2):3 ,3 Nedbørfelt (km2): 282,1 
Hovedsakelig gneis 

Middeldyp (m): 7,0 Innbyggere (ant) : 5190 

Løsmasser: Største dyp (m): 12,0 Dyrket Vann 

rna rk a real 
Morene over øvre marin 14% 2% 

grense, ellers marin leire Volum (1o6m3): 25,0 

~ Teor. opph. tid (år): 0,3 
Skog 

Landskap: 84% 
Småkupert 

RESULTATER::IV!IDI; .. IDOii-:: ·fARGE ; 

'SUSP~ · 'siKTE~ TO.T~~- . TO.T,;,~f :·l(t:-A 
· ; 

:AlGe~ :. ' . 

VI!IIDII1I: .1.8~3~..9) S.TPf~ ··.:::nYP 
~·· . ,:: :.-: .·' MENGDE . . ' . : . . ,. , .. 

mgPtll mg/l meter pg/l .. pg'n pgkla/J. · ,mg/l 

1992 (0-4 meter dyp) 49 6,0 1,00 26,7 1160 11,3 3,30 

VEIDE MIDDELVERDIER ( 1.JtJNI - 30 . . :SEPTEMBER) .. . ... · 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

TOT.FOSFOR 
ugPA 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1i87 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

TOT.NITROGEN 
ugN.1 

SIKTEDYP 
meter 

TOC · 

mg C/l 
9,3 

o 10 20 40 50 60 o 500 1000 1500 2000 2 3 4 5 

5 

ALGEMENGDE 

""' VlllYelct.1 1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

10 15 20 o 1 2 3 4 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

5 6 7 o 2 

SUSP.STOFF 
mgS&1 

4 6 8 10 12 
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PROBLEMBESKRIVELSE 

Børkelangen er blant landets mest forurensningspåvirkede innsjøsystemer. Store 
tilførsler av partikulært materiale (jord/leire) og plantenæringsstoffer gir ofte vannsikt 
på < l meter og m.asseoppblomstringer med blågrønnalger finner vanligvis sted hver 
sommer. 
Bunnfelling av dødt algemateriale skaper stort oksygenforbruk i bunnvannet og det 
oppstår som oftest tilnærmet oksygenfrie forhold under 8 meters dyp i 
stagnasjonsperioder. 

TIDllGERE··.UNDERSØKELSER · 
1972-1981 NlV A 
1982-1991 Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER , ... 
Midlere siktedyp ble i 1992 målt till,OO meter, og middelkonsentrasjonen av suspendert 
materiale er redusert fra 11,2 mg/l i 1988 ti16,0 mg/l i 1992. Resultatene viser også en 
betydelig nedgang i vannets innhold av fosfor, men nitrogenkonsentrasjonen har ikke 
endret seg signifikant. Algemengden viser også en nedgang siden 1988. De siste årene 
har blågrønnalgen Aphanjzomenon flos-aQJiae dominert, men i 1992 var Anabaena tlos
aQll.G mest dominant. Disse algene kan danne giftproduserende stammer. 

KONKLUSJON . ·. · .· . . ·. · ·· · 
Forurensningstilstand: 

Eutroflering (overgjødsling) klasse 4 
Partikkelpåvirkning klasse 4 
Organisk stoff klasse 4 

Vannkvaliteten har forbedret seg noe de siste årene. Denne utviklingen kan forklares 
både med gunstige meteorologiske forhold og de tiltak som er gjennomført for å 
redusere utslippene/lekkasjen av forurensninger fra bebyggelse og landbruk 

Miljøvemavdclingen i Østfold - Vusdrapovervikizl& 1992 - Østfold. Rlppon 2/94 
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13. INNSJØ -RØDENESSJØEN 

GEOLOGI · MORFOMETRl/HYOROlOGI ·AREALFORDEUNG/BEFOLKNING 

Fje1I201nn: Overflate areal (lan2): 15,3 Nedbørfelt (lan2): 1004,5 
Hovedsakelig gneis. 

Middeldyp (m): 20,4 Innbyggere (ant): 11880 

Største dyp (m): 47,0 Dyrket Vann 

Løsmasser: mark areal 
5% 

Morene over øvre marin Volum (1o6m3): 312,0 11% 

grense, ellers marin leire. ~ Teor. opph. tid (år): 0,9 
Skog 
84% 

Landskap: 
Smålrupert l ravinert mot 
sjøen. 

' RESULTATER'MaMIDil!l.~:: :FARGE. . ··susp~· ' ':sucrr; :: TOT-..P.· ·TOT~ 
VIIUlØ 1.s.,-ao-~):· : stOFF.: ·:, :q"P. .: ·' • ·. 

: ::kl:;.:A·· , . .AtGI:- · ... TOC . •. 

1992 (0-10 meter dyp) 35 3,5 2,25 13,3 1083 

VEIDE MIDDELVERDIER'f1.'JUNI - 30 • . SEPTEMBER) 

TOT.FOSFOR 
ugPA 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1890 
1991 
1992 

TOT.NITROGEN 
ugNA 

20 • 30 40 50 60 o 500 1000 1500 2000 

5 

KLOROFYUa 
ug k1.811 

10 15 20 

ALGEMENGDE 
mg vatvektll 

1234567 

:MENGDe :··· . . 

. : mtki~IJ : ·:mg/1 . : : mgC/1 
7,9 1,01 7,2 

SIKTEDYP 
meter 

1 2 3 " 5 

SUSP.STOFF 
mgss.1 

2 • 6 a 10 12 
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PROBLEMBESKRI.VELSE 

Rødenessjøen er kommunal råvannskilde og utgjør et viktig friluftsområde. Innsjøen er 
relativ sterkt påvirket av jordpartikler og plantenæringsstoffer. Det er registrert 
forholdsvis stor algevekst enkelte år. Vannfargen antyder ganske stor påvirkning av 
humus (delevis nedbrutte plantedeler). 
Under oppblomstring av blågrønnalger i Skullerødsjøen kan Rødenessjøen påvirkes ved 
at store algemengder føres med vannstrømmen. Undersøkelsen har vist at blågrønnalger 
i liten grad vokser videre i Rødenessjøen, tiltross for relativt høye konsentrasjoner av 
fosfor. 

'TJDUGERE.UNDERSØKELSER 

1972 -1981 NIVA 
1982-1991 Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER. :,,__ - -- -- - .. _ . ... · - . : 

Innsjøen var mindre partikkelpåvirk.et i 1991 og 1992 enn i perioden 1985-1990, og 
midlere siktedyp ble målt ti12,25 meter. Fosforkonsentrasjonen var markert lavere i 
1992 enn forutgående år. Innholdet av nitrogen viser fortsatt en økende tendens. 
Det ble ikke påvist oksygensvinn i bunnvannet. Kiselalgen Tabellaria fenesttata var 
spesielt dominant i planktonsamfunnet i september. Innslaget av blågrønnalger var 
også høyt på ettersommeren og på høsten. Planktonsamfunnet avvek således litt fra 
tidligere år. 

-KONKLUSJON ·· -·· ·· 

Forurensningstilstand: 
Eutrotiering (overgjødsling) klasse 3 
Partikkelpåvirkning klasse 3 
Organisk stoff klasse 4 

Vannkvaliteten har forbedret seg noe siden 1988. Denne utviklingen kan forklares 
både med gunstige meteorologiske forhold og de tiltak som er gjennomført for å 
redusere utslippene/lekkasjen av forurensninger fra bebyggelse og landbruk 

Miljøvcmavdelingen i Østfold • Vusdrqsovcrviking 1992 ·Østfold. Rapport 2194 



32 

14. INNSJØ- ABEMABKSJØEN 

GEOLOGI MORFOMETRI/HYDROLOGI AREALFORDEUNG/BEFOLKNING 

Fjell~nn: Overflate areal (lan2):7 ,8 Nedbørfelt (lan2) : 1200 
Gneis/ granitt. 

Middeldyp (m): 17 

Løsmasser: Største dyp (m): 40 
Morene materiale/ marin 
leire. Volum (106m3): 135 

Landskap: 
Småkupert l ravinert mot 
sjøen 

Teor. opph. tid (år): 0,33 

Innbyggere (ant): 15000 

Vannareal 
Dyrket me rk 8% 

10% 

Skog 
82% 

RESUlTAT:ER·IvEIDU•IDDI1· · FARGE . SUSP. · ·" : SIKT~ T Q:T..;p , .TOT'"N t<·t ;A. . -ALGE- TOC 
'YIIIDD1~:S.'30:9) .,. STOFF.· .. . , DYP . , ': .. : .:.. . .. .. .. , . Ml:NGDE . 

· ··· . . . . : mgPt/1 . .- :mg/1. . ·. :meter -: .JIQII . .. pg/t · .. pgkla/f .: mg/1· .:: : :mgC/1 

1992 (0-10 meter dyp) 27 2,2 2,90 9,6 980 5,3 0,90 6,6 

VEIDE MIDDELVERDIER (:1 ~UNI - .30~ ·SEPTEMBER). 
'•• .. 

_".,. TOT.FOSFOR TOT.NrTROGEN SIKTEOYP 
ugPJI ugNJI m.wr 

1982 1982 
1883 1883 
1884 19&4 
1i85 1i85 
11186 11186 
1987 1987 
1888 1888 
11188 11188 
1990 18110 
1981 1981 
11192 1992 

50 60 o 500 1000 1500 2000 o 2 3 • 5 

IQ..OROFYll L ALGEMENGDE SUSP.STOFF 
ugld.&ll mg V8IVektll mgssn 

1e82 1e82 
1883 1983 
1884 1884 
1i85 1i85 
11188 1886 
1987 1987 
1888 1888 
11188 1889 
1880 1880 
18111 1981 
11192 11192 

10 15 20 o 1 2 3 • 5 8 o 2 • 6 a 10 12 
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PROBLEMBESKRIVELSE 

Aremarksjøen utgjør et viktig friluftsområde. Innsjøen er relativ sterkt påvirket av 
jordpartikler og plantenæringsstoffer. Det er registrert forholdsvis stor algevekst 
enkelte år. Vannfargen antyder ganske stor påvirkning av humus (delevis nedbrutte 
plantedeler). 
Under oppblomstring av blågrønnalger i Skullerødsjøen kan Aremarksjøen påvirkes ved 
at store algemengder føres med vannstrømmen. Undersøkelsen har vist at blågrønnalger 
i liten grad vokser videre i Aremarksjøen, tiltross for relativt høye konsentrasjoner av 
fosfor. 

TIDUGERE·UNDERSØKELSER . 
1972-1981 NIVA 
1984 Miljøvernavdelingen i Østfold 
1988 og 1992 Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER .. · . :. . . :: · : . . · 
Aremarksjøen var noe mindre påvirket enn Rødenessjøen. Fosforkonsentrasjonen var 
noe lavere i 1992 enn tidligere år, mens nitrogenkonsentrasjonen var høyere. Også 
planktonalgesammensetningen indikerer bedre vannkvalitet enn i Rødenessjøen. 

KONKLUSJON. . · · · ·· · .. . =. • • • .. . 

Forurensningsgrad: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 2 
Partikkelpåvirkning klasse 2 
Organisk stoff klasse 2 

Vannkvaliteten har forbedret seg siden 1988. Denne utviklingen kan forklares både 
med gunstige meteorologiske forhold og de tiltak som er gjennomført for å redusere 
utslippene/lekkasjen fra bebyggelse og landbruk 
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15. INNSJØ - EEMSJØEN 

GEOLOGI · MORFOMETRJ/HYDROlOGI AREALFORDEUNG/BEFOLKNING 

Fjell&runn: Overflate areal (lcm2):10,2 Nedbørfelt (lcm2): 1525,5 
Gneis/ granitt. 

Middeldyp (m): 20,0 

Løsmasser: Største dyp (m): 50,0 
Morene materiale/ marin 
leire. Volum (106m3): 200 

Landskap: 
Småkupert l ravinert mot 
sjøen 

Teor. opph. tid (år): 0,3 

Innbyggere (ant): 17394 

Vannareal 
Dyrket mark S% 

10% 

Skog 
82% 

·RESULTATER (V!IDEMIDDEl .. :· .:FARGE :SUSP. . ·. SIK'lE- TOT.,P.· :- TOT,.;tL ._:: : X;L~A . .. ;ALGE- · TOC 
VBIDIØI -.1 ,6.3ct.9) STOFF · :::ovf> :· .. .. .. . MENGDE · 

... .. .· . =mgPt/t.: mgtl . ·meter .. · pg/1 .. ... =. · l pg/t . pgkla/1: :: :mg/l mg C/l 

1992 (0-10 meter dyp) 22 1,2 4,2 8,0 890 1,6 0,38 5,4 

VEIDEMIDDELVERDIER .(1.JUNI- ·ao. SEPTEMBER) · . 
TOT.FOSFOR TOT.NITROGEN SIKTEDYP ugPII ugNA meter 

1982 1982 
1983 1983 
1984 1984 
1985 1985 
1986 1986 
1987 1987 
1988 1988 
1989 1989 
1990 1990 
1991 1991 
1992 1992 

20 30 40 50 o 500 1000 1500 o 2 3 4 

KLOROFYll L ALGEMENGDE SUSP.STOF 
ug kl.a/1 mg vetYtklll mgS&1 

10 15 1 2 3 4 5 6 4 8 8 10 
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PROBLEMBESKRIVELSE. 

Femsjøen er råvannskilde for Halden kommune og et verdifullt friluftsområde. 
Undersøkelser viste relativt stabile forhold frem til ca. 1982/83, hvorpå både 
næringsnivået/algeveksten og partikkelpåvirkningen økte relativt sterkt frem til 1988. 
Midlere siktedyp ble fra 1982 til1988 redusert fra 4,20 meter til1,70 meter. 
Det er ikke registrert oksygensvinn i bunnvannet under stagnasjonsperioder. Fargetallet 
antyder en viss påvirkning av humus (delvis nedbrutte plantedeler). 

:TJDliGERE:UNDERSØKELSER . 
1972-1981 NIVA 
1982-1991 Miljøvernavdelingen i Østfold 

VURDERINGER 
Midlere siktedyp ble i 1992 målt til4,2 meter, og konsentrasjonen av suspendert stoff 
til1,2 mg/l. Vi må tilbake til1970-årene for å finne tilsvarende god vannkvalitet. Vi 
har registrert en tilsvarende gunstig utvikling for fosfor. Vannets innhold av total 
nitrogen viser derimot fortsatt en økende tendens. 
Det var gode oksygenforhold på alle vanndyp. 
Algemengden var lav i 1992 med midlere klorofyllinnhold på 1,6 p.g klorofyll a./1. 
Algesamfunnet var variert og artsrikt, men andelen blågrønnalger kan periodevis være 
høyt. 

KONKLUSJON 
Forurensnings grad: 

Eutrofiering (overgjødsling) klasse 1-2 
Partikkelpåvirkning klasse 1-2 
Organisk stoff klasse 3 

Vannkvaliteten har forbedret seg siden 1988. Denne utviklingen kan forklares både 
med gunstige meteorologiske forhold og de tiltak som er gjennomført for å redusere 
utslippene/lekkasjen fra bebyggelse og landbruk 
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16. ELV - liSTA fUTLØP EEMSJØENl 

GEOLOGI .HYDROLOGI AREALFOROEUNG/BEFO.LKNING 

Fjell~runn : Middelvannf. (m3fsek):22,4 Nedbørfelt (lcm2): 1525,5 
Gneis l granitt 

Største målte vannf Innbyggere (ant): 17394 
(m3/sek): 123,0 

Løsmasser: Laveste målte vannf 
Morene materiale/ marin (m3/sek): 0,87 Dyrket mar~ann area l 

leire 10% 
8% 

Landskap: ~ 
~og 

Små kupert l raviner mot 82% 

vassdraget 

PROBLEMBESKRIVELSE 
Tista renner ut i Iddefjorden og vil her påvirke vannkvaliteten og vekstforholdene. 

TIDLIGERE:UNDERSØKELSER : . · 

1990-1991 Miljøvernavdelingen i Østfold 

Miljøvernavdelingen i Østfold· Vassdragsovenilång 1992 ·Østfold. Rappon 2194 



VANNFØRING ··1992 l M3/SEK 

.J1l 
CD 
Ill -('f) 
E 

100 

KJEMISKE RESULTATER .. 
(Årsmiddel·av :uindmiddel) 

37 

fARGE · ·.·• SUSP~ 
=-stof# 

-mgPtJI . . : fl'lg/f. 

1992 26 1,5 

ARSTRANSPORTER MIOOELVANNFØRI~ . SUS P.~· 
. .. : ·. •STOFF 

Ar m,.,/sek tonn 

1990 20,2 1457 
1991 19,6 953 
1992 21 ,4 998 

·KOMMENTAR/VURDERINGER 

Forurensningstilstand: 
Eutrofiering (overgjødsling) klasse 2 
Partikkelpåvirkning klasse 1-2 

TOT~ TOT~N 

··· ·: :JJtJlJ ·. pgn 

9,3 867 

.... -Tor .. N · 
<,' 

tonn· 

512 
529 
577 

Organisk stoff klasse 3 (skyldes delvis humusstoffer) 

. TOC 

mg C/l 

6,0 

·roT•P 
.. · 

tonn· 

8,4 
6,2 
6,2 

Transporten av næringssalter og suspendert stoff var noe lavere i 1992 enn i 1991. 
Dette kan forklares med noe større vanntransport. 
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