
Jan-Erik Thrane, prosjektleder NIVA

Prosjektmedarbeidere: Asle Økelsrud, 
Joanna Kemp, Maia Røst Kile, Johnny 
Håll, Eivind Ekholt Andersen, Espen 
Lund

Tiltaksorientert 
overvåking av 
Mjøsa med      
tilløpselver 2021



Overvåkingen
• Seks «hovedrunder» på

fire stasjoner (med SNO)

• Seks «mellomrunder»
på Skreia med ny NIVA-båt

• Analyser av vannkjemi og
næringssalter

• Planteplankton og dyre-
plankton

• Temperatur, oksygen, pH m.m.

• Næringssalter i 7 elver

• Biologisk prøvetaking i 
fire elver pr. år

• Miljøgifter i to elver

Satellittfoto: NASA



• Hovedmål: Følge med på miljøtilstanden i Mjøsa og 
elvene mht. eutrofiering og fortsette viktige lange 
tidsserier 
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Værdata fra Kise

Tørt og varmt i Mjøs-området i 2021



Tørr sommer og lav vannføring

- Enkelte topper i ifm. styrtregn 

- 18 juni, 10 juli, 30 juli (46 mm på ett døgn!)

- Mye nedbør månedsskiftet september/oktober



Relativt lav vårflomflomtopp i Lågen



Varmt overflatevann i 2021



Varmt overflatevann i 2021

• Middeltemp fra 0-10 m (13,5 grader) nest varmeste siden 1972



Mjøsa: Varmere, mindre is og mer sjiktet

Shifted dynamics of plankton communities in a restored lake: exploring the effects of climate change on phenology 
through four decades. Moe, Hobæk, Persson, Skjelbred og Løvik (2022): Artikkel i Climate Research



2021: Total-fosfor
< 3,5 µg/L ved 
alle stasjoner 

Lokalt miljømål:  
< 5 µg/L senvinter

*Tidlig i mai de senere år

Lav konsentrasjon av av total-fosfor om våren



God tilstand for total-fosfor 
i vekstsesongen

*Grensa mellom god og moderat tilstand er på 9 µg/L 



Vårkonsentrasjon av total-nitrogen

Signifikant økning (ca. 25 mg/L pr. tiår) gjennom hele 
perioden og fra 1990 på alle stasjoner utenom Brøttum

God/moderat-
grense



*Grensa mellom god og moderat tilstand er på 9 µg/L 

Total-nitrogen i vekstsesongen

• God tilstand ved Brøttum og Kise

• Moderat ved Skreia og Furnesfjorden

• Tydelig økning i N-konsentrasjon fra 
nord til sør pga. tilførsler «langs veien»

490 µg/L

460 µg/L

385 µg/L

265 µg/L

540 µg/L
Nitrogen (µg/L) i tilløpselver



Høyt siktedyp (klart vann) i 2021

Miljømål: 
Siktedyp > 8 m i 
Mjøsas hoved-
vannmasser



Planteplankton på 
hovedstasjonen Skreia
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• Biovolum: moderat

• Klorofyll: god (2 µg/L)

• Artssammensetning: god

• Samlet sett god tilstand



Planteplankton på 
hovedstasjonen Skreia
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God tilstand for planteplankton på alle stasjoner

Klfa < 2 µg/L på Skreia og Brøttum; 2,2 µg/L på Kise og Furnesfjorden



• Samme art som tidligere
(D. lemmermannii)

• Ikke observert prøvene
fra overvåkingen

• I hovedsak langs land

• Varmt og stabilt vær

• Ingen funn av toksiner 
i prøvene

Oppblomstring av cyanobakterier i juli
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Hva skyldes alge-
oppblomstringene?

• Økt temperatur?

• Mer tilførsler av fosfor ifm. styrtregn?

• D. lemmermannii: evne til å «svømme»
opp og ned i vannsøylen

• Også vanlig i næringsfattige innsjøer

• Økt forekomst av oppblomstringer
sees også i andre store innsjøer
• Tendens til oppblomstring i 

varme år



Krepsdyrplankton – reduksjon i takt med re-
oligotrofieringen av innsjøen

m
g 

M
ys

is
re

lic
ta

/ 
m

2

m
g 

zo
o

p
la

n
kt

o
n

 /
 m

2
 (d

w
)

Coregonus albula & Osmerus eperlanus



Dyreplankton gjennom sesongen



Undersøkelser i elvene

• 24 årlige vannprøver
• Hunnselva 
• Lena
• Svartelva
• Flagstadelva
• Lågen
• Gausa 
• Vorma

• Analyseres for nitrogen og fosfor

• Miljøgifter i Hunnselva og Vikselva

• Vurdering av økologisk tilstand basert 
på bunndyr og begroingsalger i 4 elver 
pr. år Ingunn Sandvik fra 

GHMT i aksjon –
sikkerhet i høysetet!
Foto: Randi Haugen



Næringssalter og E. coli

Total fosfor (µg/L)

Total nitrogen (µg/L)

Total fosfor (µg/L)

E. coli (ant/ 100 mL)

• Fosfor i god eller svært god 
tilstand i alle elver
• Høye konsentrasjoner i en del 

enkeltprøver

• Nitrogen i moderat-svært dårlig 
tilstand i de mindre elvene

• Høye E. coli nivåer, særlig i 
Hunnselva



Bunndyr og begroing

• Tre stasjoner i Lågen, Hunnselva, Svartelva og 
Vikselva

• ASPT-indeks for bunndyr

• PIT-indeksen for begroing

• HBI2-indeks for heterotrof begroing

Brumunda
Øvre deler av Gausa Vikselva

Lågen

Svartelva
Hunnselva

Fotos: Eivind Ekholt 
Andersen/NIVA







Miljøgifter i elvene

• Organiske miljøgifter og kvikksølv
målt i ørret fra nedre del av 
Vikselva og Hunnselva

• Metaller (Cd, Ni, Pb og Zn) i 
vannprøver

Fotos: Jan-Erik Thrane/NIVA



Miljøgifter i elvene
• Metaller under grenseverdier i vann

• Kvikksølv (Hg) og polybromerte
difenyletere (PBDE) overskred 
grenseverdier i begge elver

• Hg høyest i vikselva, PBDE høyest i 
Hunnselva

• Kvikksølv < EUs omsetningsgrense 
(0,5 mg/kg )

Fotos: Jan-Erik Thrane/NIVA



Oppsummering
• Samlet sett god tilstand på alle stasjoner i Mjøsa i 2021

• Lave fosforkonsentrasjoner (god tilstand)
• Høyt siktedyp (svært god til god tilstand)
• Litt høyere algebiomasse enn ønskelig (moderat tilstand) ved Skreia og 

Furnesfjorden.
• Planteplankton samlet sett i god økologisk tilstand ved alle stasjoner

• Oppblomstring av cyanobakterier i juli 2021 etter varmeperiode.

• God tilstand for fosfor i elvene, men høye nitrogen- og E. coli- nivåer!

• Moderat tilstand i nedre del av Svartelva og Hunnselva, med noe 
forhøyet P-belastning. God tilstand i øvre deler.

• Moderat tilstand mht. eutrofiering i Vikselva.

• De «allestedsnærværende» stoffene kvikksølv og PBDE overskred 
grenseverdier i ørret. 



Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål?


