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God økologisk tilstand i Mjøsa i 2018
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Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2018 er at innsjøen er i god
økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav på alle målestasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer kiselalger
på alle stasjonene. Algemengdene målt som klorofyll a var lave (2 µg/l) ved
alle prøvestasjonene gjennom mesteparten av vekstsesongen. Kiselalger,
svelgflagellater og gullalger dominerte planteplanktonet, og det var svært lite
cyanobakterier (blågrønnalger). Samlet klassifisering av planteplankton ga
god tilstand på alle stasjonene, men var nær grensen til moderat tilstand i
Furnesfjorden. Konsentrasjonen av total-fosfor var innenfor tilstandsklasse
god ved alle stasjonene, men har vært høyere i perioden 2009-2018 enn i
perioden 2002-2008. Dette skyldes periodevis store tilførsler av
næringsstoffer fra nedbørfeltet, spesielt i forbindelse med flommer i 2011,
2013, 2014 og 2016. Sommeren 2018 var imidlertid svært varm og tørr, noe
som ga små fosfor-tilførsler. Siktedyp og total-fosfor var også innenfor de
lokale miljømålene, som er noe strengere enn vannforskriften. Samlet sett
var Mjøsas miljøtilstand god iht. vannforskriften i 2018. Flere av tilløpselvene
hadde i 2018 høye konsentrasjoner av total-nitrogen og tarmbakterier, mens
konsentrasjonen av total-fosfor var generelt lav. Den økologiske tilstanden
basert på begroingsalger og bunndyr var moderat i nedre deler av Hunnselva
og Vikselva, men god ved den øverste målestasjonen. I Lågen og Svartelva
ble den økologiske tilstanden funnet å være god på alle de tre undersøkte
målestasjonene basert på de samme kvalitetselementene.
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Fra 1950-tallet og spesielt utover på 1960-tallet ble Mjøsas vannkvalitet
stadig dårligere. Da det oppsto kraftige oppblomstringer av cyanobakterier
(blågrønnalger) i 1975-76, ble situasjonen vurdert som kritisk. Årsaken til
problemene var en stadig økende belastning av næringsstoffer fra jordbruk,
befolkning og industri. Mjøs-aksjonen i perioden 1973-1980 og videre tiltak
(«Tiltakspakken for Mjøsa») for å redusere forurensningstilførslene var
avgjørende for å bringe Mjøsa tilbake til en akseptabel eller nær akseptabel
tilstand. Dette har i hovedsak vært situasjonen de fleste årene etter 1990.
Men også enkelte år i den senere tid har det vært større mengder
planteplankton enn ønskelig, og konsentrasjonen av total-fosfor har vært litt
høyere i de senere årene enn tidlig på 2000-tallet. Episodiske store tilførsler
av fosfor fra nedbørfeltet i forbindelse med flom har bidratt til denne
økningen. Det er derfor fortsatt viktig å begrense tilførslene av næringsstoffer
til Mjøsa og følge utviklingen gjennom overvåking av vannkvaliteten.
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Mjøsas økologiske tilstand i 2018
Kartet nedenfor viser økologisk tilstand på de ulike
stasjonene i Mjøsa i 2018. Planteplankton og totalfosfor ga god tilstand på alle stasjonene.
Siktedypet viste svært god tilstand ved Skreia og
Kise og god tilstand i Furnesfjorden. Siktedyp er
ikke klassifisert for stasjon Brøttum fordi de nordre
delene av Mjøsa påvirkes av partikkelholdig,
grumsete vann, inklusive breslam fra Lågen. Dette
gjør at siktedypet fra naturens side her vil være
lavere enn i Mjøsas mer sentrale områder.

Biomassen av planteplankton i 2018 var i god
tilstand på alle målestasjonene med unntak av
i september, da alle stasjonene hadde en
oppblomstring av storvokste kiselalger (se
bilde). Algemengdene målt som klorofyll-a var
lave og nær grenseverdien svært god/god ved
alle prøvestasjonene, med unntak av i
september, (slutten av august ved Skreia) da
klorofyll var ca. 4 µg/l, som er grenseverdien
god/moderat iht vannforskriften.
Planteplanktonet har i de senere årene vært
variert sammensatt med størst innslag av arter
innen gruppene gullalger, kiselalger og
svelgflagellater, men med oppblomstring av
storvokste kiselalger på sensommeren og tidlig
høst, noe som tyder på en svak overgjødsling.
Andelen cyanobakterier har vært liten siden
1980-tallet,
med
unntak
av
mindre
oppblomstringer i 2010 og 2011.

Kiselalgen Tabellaria flocculosa var. asterionelloides,
en av de mest karakteristiske artene for Mjøsa i de
senere årene. Foto: Birger Skjelbred/NIVA

Samlet klassifisering av planteplankton ga god
tilstand på alle stasjonene og var tilnærmet lik
tilstanden i de beste årene etter 1990. For
Furnesfjorden var imidlertid samlet tilstand for
planteplankton nær grensen mellom god og
moderat økologisk tilstand.
Samlet klassifisering ga god tilstand ved alle
stasjonene i 2018. Se avsnitt om klimaendringer og
temperatur nedenfor angående effekter av den
varme og tørre sommeren 2018.

Mengde og sammensetning av
planteplankton
Totalbiomassen av planteplankton er betydelig
redusert ved alle prøvestasjonene siden 1970tallet. Ved hovedstasjonen er reduksjonen på ca.
65 % (se figur neste side). Konsentrasjonen av
klorofyll-a, som også er et mål på algemengden, er
redusert med ca. 50 %. Men også i den senere tid
har det vært betydelige variasjoner fra år til år med
periodevis noe større algemengder enn ønskelig i
enkelte perioder i vekstsesongen.

Fosfor-konsentrasjonen innenfor
miljømålet for Mjøsa i 2018
I Mjøsa, som i de fleste andre innsjøer, styres
algeveksten særlig av fosfor-konsentrasjonen.
Tiltakene som har blitt gjennomført har
redusert konsentrasjon av total-fosfor ved
hoved-stasjonen fra 8-11 µg P/l på 1970- og
1980-tallet til ca. 4 µg P/l i perioden 2002-2008
(se figur neste side). I årene 2009-2018 har
konsentrasjonen ligget på 5-7 µg P/l. Den
viktigste årsaken til økningen er trolig mer
nedbør og høy avrenning i deler av året. I 2018
var middelverdien i området 4-7 µg P/l ved de
fire prøvestasjonene. Dette var stort sett
innenfor det fastsatte miljømålet for Mjøsa
(5,5-6,5 µg P/l) og tilsvarer tilstandsklasse god
iht. vannforskriften (4-9 µg P/l).
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Tidsutvikling av total-fosfor, total-nitrogen, siktedyp og planteplankton-parametere på hovedstasjonen Skreia.
PTI er trofisk indeks for planteplankton, Cyano-maks er maksimum biomasse av cyanobakterier i løpet av
vekstsesongen, mens nEQR er normalisert økologisk kvalitets-ratio målt som avvik fra naturtilstand på en skala
fra 0-1, der 1 er naturtilstand (se Klassifiseringsveilederen 2018).
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Bra siktedyp i Mjøsa i 2018

Klimaendringer og temperatur

Det lokale miljømålet for midlere siktedyp i
Mjøsa er satt ved 8 m for de sentrale
hovedvannmassene, mens miljømålet iht.
vannforskriften er ca. 7 m. Siktedypet var dårlig
på 1970-tallet, men bedret seg betraktelig etter
hvert som algemengden avtok i Mjøsa (se figur
ovenfor). På hovedstasjonen Skreia var
siktedypet i svært god tilstand (dvs. over 8 m)
de fleste årene fra 1990-2010, men har siden
variert mellom 7 og 9 m. I Furnesfjorden har
siktedypet vært i god tilstand de fleste årene
etter 1990.

I mange innsjøer har temperaturen økt de siste
tiårene. I Mjøsa (hovedstasjon Skreia) har
middeltemperaturen i de øvre vannlagene for
perioden juni-oktober økt med ca. 1,8 °C fra 1972
til 2018. Maksimumstemperaturen i den samme
perioden økte med 3,2 °C (se figur nedenfor). I
2018, som var en svært tørr og varm sommer,
var maks-temperaturen 18,4 oC, som er den 3.
høyeste siden målingene startet, mens middeltemperaturen var 12,7 oC. Stor tilførsel av kaldt
smeltevann fra breene i Jotunheimen bremser
oppvarmingen, som ellers ville gitt enda høyere
temperatur i de øvre vannlagene.

I 2018 falt siktedypet ved hovedstasjonen
Skreia fra 13 m i mai til 7-9 m i sommermånedene, og økte til over 8 m utover høsten.
Middelverdien var 8,2 m og dermed i tråd med
miljømålet. Periodevis stor tilførsel av partikler
fra nedbørfeltet har bidratt til lavere siktedyp i
de senere årene enn tidlig på 2000-tallet. Den
tørre og varme sommeren 2018 ga stor tilførsel
av breslam med Lågen, mens det var svært
liten tilførsel fra de lokale elvene.
Siktedypet påvirkes også av humus. I Mjøsa,
som fra naturens side er en klarvanns-sjø, økte
humuskonsentrasjonen i perioden 2006-2011,
noe som også bidro til redusert siktedyp i den
samme perioden. I årene 2012-2018 har
humuskonsentrasjonen vært lavere igjen, og er
Mjøsa befinner seg nå nær typegrensen mellom
svært klare og klare innsjøer (10 mg Pt/l).

Nitrogen-konsentrasjonen
Løste nitrogenforbindelser som nitrat og
ammonium er nødvendige for vekst av alger og
vannplanter. Disse næringsstoffene er sjelden
begrensende
for
veksthastigheten
av
planteplankton i innsjøer, men i perioder kan de
ha innflytelse på hvilke arter eller grupper av
arter som dominerer. Økte tilførsler av nitrogen
fra vassdrag og landområder til marine områder
kan forårsake overgjødsling av fjorder og
kystfarvann, der nitrogen ofte er begrensende.
Middelverdiene for total-nitrogen i Mjøsa har
vist nokså store fluktuasjoner, særlig fra ca.
1975 til ca. 1990 (se figur ovenfor). Etter den
tid har konsentrasjonene flatet ut eller steget
svakt. Total-nitrogen indikerer moderat tilstand
ved Skreia og i Furnesfjorden og god tilstand
ved Kise og Brøttum. Nitrogen brukes ikke i
klassifiseringen på tvers av kvalitetselementene
fordi det er fosfor og ikke nitrogen som er
vekstbegrensende faktor for planteplanktonet i
Mjøsa.

Middeltemperatur og maksimumstemperatur i
overflatevannet (0-10 m) gjennom vekstsesongen maioktober.

Varmere
og
våtere
klima
vil
redusere
isleggingsperioder og øke avrenningen fra
nedbørfeltet. Dette vil påvirke lysforhold,
sirkulasjonsforhold og produktivitet og dermed
også vekst og utvikling av alger, planter og dyr i
Mjøsa.
Klimaendringene
har
sannsynligvis
allerede
påvirket
både
algemengden
og
algesammensetningen i eutrofierende retning,
med moderat tilstand for planteplankton i årene
med store flommer etter 2008 (nederste høyre
panel i figur på s. 4). Nyere faglitteratur bekrefter
sammenhengen mellom klimaendringer og
eutrofiering
i
næringsbegrensede,
sjiktede
innsjøer (Couture m.fl. 2018).

Dyreplankton
Dyreplanktonbiomassen var mye større i vekstsesongen 2018 enn i de siste 30 årene, mens
biomassen av effektive algebeitere (Daphnia) var
på samme nivå som tidligere (se figur). Den høye
biomassen skyldtes hovedsakelig mye store
hoppekreps i juni og mye Daphnia i august.
Årsaken til den høye biomassen er uklar, men
høyere temperatur kan være en mulig forklaring.
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I Lågen var mengden indikatorbakterier lav nok
til at egnetheten for jordvanning var god. I
Flagstadelva,
Gausa
og
Svartelva
var
egnetheten mindre god, og i Svartelva på
grensen til ikke akseptabel. I Hunnselva og
Lena var mengden indikatorbakterier så høy at
vannet ikke var akseptabel for jordvanning
(grenseverdier gitt av Vitenskapskomitéen for
mattrygghet 2014).
Økologisk tilstand for Hunnselva, Lågen,
Vikselva og Svartelva er vist på kart neste side.
Noen viktige resultater er presentert nedenfor:

Hunnselva
Dyreplankton-biomasse angitt som middelverdi gjennom
vekstsesongen (fiolette søyler) og 25-75-kvartiler (sort
strek) basert på kvantitative prøver fra vannsjiktet 0-50
m.

Økologisk tilstand og hygienisk
vannkvalitet i tilløpselver
Tabellen
nedenfor
viser
medianverdier
og
typespesifikke tilstandsklasser for total-fosfor (TotP) og total-nitrogen (Tot-N) i seks av de største
tilløpselvene til Mjøsa (nedre del nær utløpet i
Mjøsa), samt Vikselva og utløpselva Vorma. Fosfor
er det begrensende næringssaltet for alge- og
plantevekst i elvene rundt Mjøsa. I 2018 var
medianverdiene for Tot-P i tilstandsklasse «svært
god» for alle elvene, unntatt Lena, hvor tilstanden
var «god» (se tabell). Alle elvene, unntatt Lågen og
Vorma, hadde verdier for Tot-N tilsvarende
tilstandsklasse «moderat» eller dårligere.
Medianverdier for Tot-P (µg/L), Tot-N (µg/L) og 90persentiler for E. coli i tilløpselver og utløpselva i 2018.
Tilstandsklasser er markert med farger.

Ved øverste stasjon var samlet økologisk
tilstand god, mens den var moderat ved
midterste og nederste stasjon. Samlet sett
tyder resultatene på en markert belastning på
både begroing og bunndyr i form av
næringssalter og/eller organisk stoff. Tidligere
undersøkelser fra nedre del av Hunnselva viser
at tilstanden har vært stabilt moderat siden
1998.

Gudbrandsdalslågen

I Lågen viste begroingsalgene svært god
tilstand ved alle stasjoner, mens bunndyrene
viste god tilstand. Samlet økologisk tilstand ble
derfor god ved alle stasjoner, noe som
indikerer liten påvirkning av næringssalter og
organisk stoff i disse delene av Lågen.

Vikselva
Ved øverste stasjon var samlet økologisk
tilstand god. Ved midterste stasjon viste
bunndyrene god tilstand, mens begroing viste
moderat. Samlet sett ble derfor tilstanden ved
midtre stasjon moderat. Samme tilstand ble
observert ved nederste stasjon nær utløpet. Da
den nederste stasjonen ble undersøkt i 2012
var samlet økologisk tilstand god. Den
moderate tilstanden for begroingsalger i 2018
kan muligens skyldes svært liten vannføring da
prøvene ble tatt.

Svartelva/Fura

Det var høye nivåer av fekale indikatorbakterier (E.
coli) i de fleste elvene. Dette medførte dårlig eller
svært dårlig hygienisk vannkvalitet i alle elvene,
unntatt Lågen og Gausa, der den hygieniske
vannkvaliteten var moderat.

Ved de to stasjonene Svartelva og den ene
stasjonen i nedre del av Fura var samlet
økologisk tilstand god. Ved stasjonen i Fura
viste bunndyrene svært god tilstand. Den
nederste stasjonen i Svartelva (ved Hjellum)
indikerte god økologisk tilstand også da den sist
ble undersøkt i 2013.
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Hvite segmenter angir manglende klassifisering av
total-fosfor pga for få målinger.
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