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Overvåkning og tilstandsklassifisering i vannområde Øyeren 2018 

Det er gjennomført tiltaksrettet overvåkning og tilstandsklassifisering av vannforekomster i vannområde 

Øyeren i 2018. Resultatene viser at det kun er 1 av 37 vannlokaliteter som oppnår miljømålet om god eller 

bedre økologisk tilstand. Påvirkning fra jordbruk og avløp, samt leirpåvirkning, er betydelig i flere av 

nedbørfeltene, og resultatene fra tilstandsklassifiseringen peker på et stort behov for målrettet tiltaksinnsats i 

nedbørfeltene.  

Tilstand i vannforekomstene 

Overvåkningen i vannområde Øyeren har i 2018 

omfattet 37 vannlokaliteter, hvor lokalitetene er 

prøvetatt 6- 24 ganger i løpet av året. Overvåkningen i 

2018 har omfattet både fysisk-kjemiske (næringsstoffer 

og partikler) og biologiske kvalitetselementer (bunndyr 

og begroingsalger). I tillegg er det utført analyser av 

bakteriologiske parametere (E. coli) i vannprøver. 

Resultatene fra tilstandsklassifisering for 2018 viser at 

det kun er 1 av 37 vannlokaliteter som oppnår 

miljømålet om god eller bedre økologisk tilstand, 

Glomma v/Bingsfoss (G2 BIO). Totalt 13 

vannlokaliteter viser moderat økologisk tilstand, mens 

resterende 23 vannlokaliteter viser dårlig eller svært 

dårlig økologisk tilstand. Biologiske kvalitetselementer 

(bunndyr og begroing) er styrende for samlet økologisk 

tilstand der hvor disse er målt, med unntak av Sulta 

v/Åmotvegen bru (SUL1) (Figur 1). 

Tilstandsklassifisering av biologiske kvalitetselementer 

(bunndyr og begroing) for 2018 viser for flere 

vannlokaliteter en forbedret tilstand sammenliknet med 

resultater for 2015. Dette kan muligens forklares av 

den lange tørkeperioden i sommerhalvåret, som har 

gitt reduserte stofftilførsler i form av avrenning fra 

dyrket mark, og som igjen vil medvirke til bedre 

lysforhold for begroingsalgene. En lang vedvarende 

tørkeperiode gjennom sommerhalvåret synes også å 

ha gitt utslag i noe lavere konsentrasjoner av partikler 

og total fosfor for flere lokaliteter i 2018 sammenliknet 

med tidligere år. 

 

Påvirkninger i nedbørfeltene 

Overvåkningsresultatene for 2018 tyder som for 

tidligere år på en klar avløpspåvirkning ved en rekke 

lokaliteter, med særlig høye verdier av E. coli (Figur 2) 

og total nitrogen (N-TOT), sammen med mulig 

påvirkning fra husdyr i nedbørfeltene (beitedyr, 

gjødselspredning, lagring av gjødsel). Totalt 32 av 37 

lokaliteter er vurdert til å ha moderat, høy eller svært 

høy påvirkning fra avløp og/eller husdyr, hvorav 13 

lokaliteter er vurdert til å ha svært høy påvirkning. 

For mange av nedbørfeltene er også erosjon og 

avrenning fra jordbruksarealer en stor 

påvirkningsfaktor (Figur 3). Totalt 25 av 37 lokaliteter 

har tilsynelatende moderat, høy eller svært høy 

påvirkning fra erosjon og avrenning fra 

jordbruksarealer/leirpåvirkning. Av disse er fire 

lokaliteter vurdert til å ha svært høy påvirkning 

(herunder BES4, SMAL1, RØM1 og HYN1). Felles for 

disse er at de alle er karakterisert som leirvassdrag, 

med en høy arealandel dyrket mark (36-64%) og mye 

planert og erosjonsutsatt areal. 

 



 

 

Figur 1. Tilstandsklasser for total fosfor (P-TOT), bunndyr og begroingsalger for vannlokaliteter i vannområde Øyeren 2018.

  



 

 

 

Figur 2. Konsentrasjoner av E. coli (ant. /100 ml) fra overvåkningen i 2018 (90-percentil, min og maks). 

 

Figur 3. Arealandel dyrket mark (%) og målte konsentrasjoner av suspendert stoff (STS) fra overvåkningen i 2018 (median, min, 
maks). Vannlokalitetene er sortert fra høy til lav andel dyrket mark.  

Fekal kildesporing 

I regi av vannområde Øyeren er det gjennomført 

kildesporing av fekal forurensning ved to av 

lokalitetene som inngår overvåkningsprogrammet, 

herunder Hynnabekken nord for Sagen (HYN1) og 

Frøshaugbekken ved utløp (SKJØ 0 BIO). Prøvene ble 

hentet inn i forbindelse med ordinær vannprøvetaking, 

23. oktober og 30. oktober 2018.  

Resultatene viser et dominerende bidrag av fekal 

forurensning fra drøvtyggere og hest ved begge 

lokaliteter. Det ble ikke påvist fekal forurensning fra 

mennesker ved noen av lokalitetene (Figur 4). 

Resultatene er dels overraskende da begge 

lokalitetene er vurdert som klart avløpspåvirket basert 

på resultater fra overvåkningen i 2015-2018, med et 

høyt antall ikke-godkjente private avløpsanlegg og 

mye kommunalt ledningsnett/pumpesatsjoner i begge 

nedbørfeltene. Inntil nylig var det også et kommunalt 

renseanlegg i nedbørfeltet til SKJØ 0 BIO, men dette 

ble nedlagt i april 2018, og dette har sannsynligvis ført 

til redusert påvirkning fra kommunalt avløp i siste 

halvdel av 2018. 

Resultatene fra kildesporingen representerer imidlertid 

en svært begrenset periode av året, og prøvetaking 

med tilsvarende analyser under ulike perioder av året 

og under ulike avrenningsforhold, vil kunne bidra til å 

styrke vurderingen av mulige påvirkninger og deres 

relative bidrag til samlet belastning ved de to 

lokalitetene. 

  
Figur 4. Resultater fra fekal kildesporing ved lokalitetene SKJØ 0 BIO (32) og HYN1 (34) for vannprøver innhentet henholdsvis 
23.10.2018 (venstre) og 30.10.2018 (høyre). Bidragsprofil inkluderer fire ulike genetiske markører, henholdsvis mennesker, 
drøvtyggere, hest og gris.



 

 
 

Tiltaksgjennomføring 

De høye verdiene for E. coli og total nitrogen 

underbygger at tiltak innen avløpområdet er særdeles 

viktig. Det er dermed viktig at kommunene prioriterer 

arbeidet med avløpsanlegg i spredt bebyggelse, slik at 

anleggene fungerer i henhold til dagens rensekrav. For 

å målrette dette arbeidet, kan det vurderes å sende ut 

pålegg om utbedring i de nedbørfeltene med høyest 

andel ikke-godkjente anlegg først. Kjente lekkasjer på 

kommunalt avløpsnett bør også utbedres. I enkelte 

nedbørfelt er det også relativt høy husdyrtetthet. Det er 

derfor sannsynlig at også spredning av husdyrgjødsel 

utgjør en vesentlig kilde til E. coli og påvirkning på 

vannmiljøet lokalt.  

Det er videre et stort behov for ytterligere avbøtende 

tiltak på jordbruksarealene for å redusere erosjon. Det 

bør også her vurderes om man kan målrette 

tiltaksinnsatsen mot de nedbørfeltene som er mest 

erosjonspåvirket. 

Grad av måloppnåelse 

Med bakgrunn i kjent kunnskap om tilstand i 

vannforekomstene, påvirkninger og grad av 

tiltaksgjennomføring, er det ikke forventet at det vil bli 

gjennomført så store tiltak innen avløp eller landbruk 

innen 2021 til at det vil gi vesentlig endring i tilstanden 

i forhold til i dag. For vannforekomster som ikke har 

nådd miljømålene i de senere års overvåkning bør det 

derfor vurderes å utsette måloppnåelsen til 2027.  

En bedring vil imidlertid kunne forventes der hvor man 

gjennomfører betydelig tiltak innen kommunalt eller 

spredt avløp, evt. jordbruk. Eksempel på dette kan 

være nedleggelsen av kommunalt renseanlegg i 

nedbørfeltet til Frøshaugbekken ved utløp (SKJØ 0 

BIO) i april 2018, hvor man etter relativt kort tid har sett 

forbedring for bakteriologiske (E. coli) og vannkjemiske 

parametere (nitrogen og fosfor). Dårlig tilstand for 

bunndyr viser allikevel at det kan ta noe mer tid før 

man får utslag på biologiske kvalitetselementer. 

Tilstanden i Øyeren 

Tilstanden i Øyeren i perioden 2016-2018 er 

dokumentert gjennom ulike overvåkningsprogram og 

undersøkelser, herunder kartlegging av fiskesamfunn 

utført i 2016 (NINA, 2017), basisovervåkning av store 

innsjøer utført av NIVA og NINA i 2017 

(Miljødirektoratet, 2018), og undersøkelser av 

planteplankton utført av Faun i 2018 (Faun, 2019). 

Resultater fra fiskeundersøkelser utført i 2016 på 

strekningene Fet-Maarud og Øyeren-Solbergfoss viste 

moderat og til dels dårlig tilstand for kvalitetselementet 

fisk, som dels er forklart av hydromorfologiske inngrep 

som har gitt reduserte arealer med stryk og flere 

vandringshindre i vassdraget (NINA, 2017). 

Resultater fra basisovervåkning utført i 2017 viste god 

økologisk tilstand i vannforekomst Øyeren-sør 

(vannforekomst ID 002-113-1-L), hvor alle undersøkte 

kvalitetselementer, med unntak av reguleringsindeks 

for vannplanter, viste svært god eller god tilstand. 

Undersøkelsene omfattet biologiske kvalitetselementer 

(planteplankton, vannplanter, småkreps, fisk) og 

fysisk-kjemiske kvalitetselementer (eutrofierings- og 

forsuringsparametre) (Miljødirektoratet, 2018). 

Undersøkelser av planteplankton i Øyeren i 2018 viste 

svært god økologisk tilstand, hvor både indeks for total 

biomasse og indeks for artssammensetning (PTI) viste 

svært god tilstand. Det ble imidlertid under 

undersøkelsene observert forekomst av enkelte 

«problemarter» som er kjent for å kunne gi uønskede 

algeoppblomstringer. Begrenset tilgang på fosfor i 

innsjøen i 2018 er sannsynligvis medvirkende årsak til 

at man allikevel ikke fikk oppblomstringer av disse 

(Faun, 2019). 

 

 

 

Faktaarket er utarbeidet av Annelene Pengerud, Ingvild Schmidt og Leif Simonsen i Norconsult AS på oppdrag for vannområde Øyeren. 

Resultater fra overvåkningen i 2018 er rapportert i rapporten «Overvåkning og klassifisering 2018. Økologiske kvalitetselementer.» (Norconsult, 

2019). 

Undersøkelser av biologiske kvalitetselementer i 2018 er utført av COWI AS, hvor resultater er rapportert i rapporten «Prøvetaking og analyse 

av bunndyr og begroingsalger vannområde Øyeren 2018» (COWI, 2019). 

Rapportene kan lastes ned fra vannområdets nettside www.vo-øyeren.no. 


