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SAMMENDRAG  

 

Overvåkingsprogrammet 
Randsfjorden har vært overvåket på samme måte siden 1991, men det finnes data helt tilbake 

til 1960 for enkelte vannkvalitetsparametere. Randsfjorden er i 2019 overvåket på to stasjoner 

(RAN1 v/Grymyr og RAN6 – Flubergfjorden). RAN1 ble i 2019 overvåket i henhold til EUs 

vanndirektiv for basisstasjoner (Program for store innsjøer ØKOSTOR).  Denne stasjonen blir 

derfor også rapportert av NIVA (NIVA 2020). I perioden 2017 - 2020 har det blitt brukt mye 

tid på å utvikle overvåkingskonseptet videre ved å inkludere en oppfølgende rapporteringsdel, 

Del II i denne rapporten, der det blir sett mer inngående på tilførsler og en forenklet 

tiltaksanalyse. 

 

Langsiktig overvåking av vannkvalitet 
Eutrofiering 
Randsfjorden er en stor, svært næringsfattig – oligotrof - lavlandsinnsjø med lave 

konsentrasjoner av fosfor, klorofyll a og fytoplankton (planktonalger) 

(www.vannportalen.no). Konsentrasjonen av total fosfor, nitrogen og planktonalger indikerer 

at innsjøen er oligotrof (næringsfattig). Den nordre overvåkingsstasjonen (RAN 6) 

klassifiseres som kalkfattig mens den søndre delen (RAN 1) er moderat kalkrik, som følge av 

avrenning av kalkrikt vann fra Hadelandsområdet. Innsjøens vannkvalitet ligger på grensen til 

å være humøs - myrvannspåvirket (20 – 40 mg Pt/l).  Innsjøen er lite partikkelpåvirket. 

 

Med utgangspunkt i vanndirektivets klassifiseringssystem og målinger av total fosfor (TP) og 

planktonalger (også målt som klorofyll a) er Randsfjorden altså næringsfattig (oligotrof) med 

svært god økologisk tilstand - klasse 1 for alger (se tabell 1).  Det har ikke vært store 

endringer i vannkvaliteten med hensyn til eutrofiering på de to stasjonene siden 1991.  

 
Tabell 1. Randsfjorden: Klassifisering av vannkvalitet basert på siste undersøkelser fra Randsfjorden i 2019, 

samt endring 1967 – 2019.  

Blå = meget god økologisk tilstand. Grønn = god økologisk tilstand 

Stasjon Alger 

mg våtvekt/l 

Økologisk 

tilstand 

 

Klorofyll 

a (µg/l) 

Et mål på 

alger. 

TP (µg/l) 
Total 

fosfor 

TN 

(µg/l) 
Total 

nitrogen 

Konduk- 

tivitet 

µS/cm* 

pH Farge  

(mg 

Pt/l** 

 

Siktedyp 

(m.) 

RAN1 0,14 1,4 4,2 513 48 

økende 

7,3 22,3 

økende 

5,3 

minkende 

RAN6 0,17 1,4 7 354 33 

økende 

7,0 34 

økende 

3,8 

minkende 
*konduktiviteten på stasjon RAN1og RAN6 var i juni-august 1967 henholdsvis ca 37 og 20 µS/cm  

**fargetallet på stasjon RAN1 og RAN6 lå i  i juni-august 1967 i området ca. 13-25 mg Pt/l 

 

Hvis den økologiske status basert på direkte virkninger av eutrofiering hadde vært klasse 3 - 

moderat - ville innsjøen ikke tilfredsstilt målene i vannforskriften, og tiltak for å redusere 

næringstilførslene ville vært nødvendig. Selv om dette ikke er tilfelle, må det nevnes at flere 

faktorer som ikke tilstrekkelig inngår i vanndirektivets klassifiseringssystem (bl.a. økende 

turbiditet, humus og konduktivitet) antyder at Randsfjordens tilstand er i forandring og videre 

overvåking og tiltaksarbeid er viktig.  

 

http://www.vannportalen.no/
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Flere av delnedbørfeltene har en tilstand som krever tiltak. Mange lokaliteter var overgrodd 

med blågrønnbakterier og alger (spesielt grønnalger og kiselalger), som ofte ga et slimaktig 

og glatt belegg på steiner. Også i strandsonen i selve Randsfjorden har det blitt observert 

slimaktige belegg av grønnalger og kiselalger bl.a. ved stasjon RAN 1 v/Grymyr). Det er 

rapportert økende tilgroing av fiskegarn. Dette fenomenet er en første fase i 

eutrofieringsprosessen av rennende vann og innsjøer og må gis spesiell oppmerksomhet og er 

ikke blitt tatt høyde for i klassifiseringsveilederen. 

 

Virkninger av andre virkningstyper enn eutrofiering 
Det er spesielt virkningstyper som har betydning for siktedypet (partikler/alger og vannets 

farge) som er viktigst i selve Randsfjorden. Siktedypet på RAN 1 har blitt redusert fra ca. 9 m 

til ca. 5 m fra 1991 – 2019. Samtidig har fargetallet (et mål på humusinnhold) på denne 

stasjonen økt fra under 15 mg Pt/l til over 20 mg Pt/l i samme periode. Tilsvarende har 

siktedypet på RAN 6 blitt redusert fra over 5,5 m til nær 4 m.  

 

Det er også nødvendig å vurdere eventuelle giftvirkninger på grunn av eventuelt økende 

innhold av metaller. 
 

Økte konsentrasjoner av humus (målt som fargetall) og økt konduktivitet (et mål på 

saltholdighet) er viktige faktorer som kan påvirke biologiske forhold. De økte 

konsentrasjonene av humus skyldes direkte eller indirekte økt nedbør og drenering av 

myrområder. Dersom humuskonsentrasjonen øker ytterligere er det viktig å vurdere hvordan 

dette kan virke inn på de biologiske forhold (den trofiske struktur) i Randsfjorden da 

humusinnsjøer er av en annen type enn klarvannsinnsjøer. Det er også grunn til å utrede 

virkningen av økt konduktivitet som kan gi giftvirkninger – Hadelandsområdet er her spesielt 

viktig. 

 

Vår vannovervåking undersøker kun de ovenfor nevnte parametere. Det er likevel et mål å 

referere relevante fagundersøkelser for Randsfjorden, slik man gjennom denne rapporten kan 

få et overordnet bilde av tilstanden i selve fjorden. Det er da verdt å nevne at miljødirektoratet 

gjennom sin ØKOSTOR-undersøkelse i 2019 gjennomførte en omfattende fiskeundersøkelse i 

Randsfjorden. Resultatene fra denne undersøkelsen, samt faglige vurderinger av 

Statsforvalteren i Innlandet, har gitt Randsfjorden moderat tilstand for kvalitetselementet fisk. 

Det betyr at Randsfjordens totale tilstand blir redusert fra god til moderat, og det er nødvendig 

med tiltak for å bedre tilstanden. 

 
Vurdering av delnedbørfelter til Randsfjorden 
Randsfjordens sideelver er i denne sammenheng delt inn i 7 delnedbørfelt. Noen delnedbørfelt 

er sammensatt av flere mindre vassdrag/nedbørfelter med en overvåkingsstasjon nederst i 

vassdraget. 

1. Dokka- vassdraget  

2. Etna-vassdraget 

3. Hadeland (sammensatt, består av Vangsvassdraget, Sløviksvassdraget, 

Grymyrvassdraget og Askjumvassdraget)  

4. Hadeland Vigga-vassdraget 

5. Fallsvassdraget 

6. Landåsvassdraget 

7. Resten (sammensatt) 

 

Systematisk overvåking av delnedbørfeltene ble påbegynt i 2018. De fleste stasjoner (nederst i 

bekker/elver) har god til meget god kjemisk og økologisk tilstand (se også Løvstad 2013).  
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Noen hadde moderat eller dårlig økologisk tilstand eller var mer påvirket av næringsstoffer. 

Særlig Hadelandsområdet har flere lokaliteter med for dårlig økologisk tilstand (vannkvalitet), 

grunnet påvirkning fra kommunalt og privat avløp og landbruk. 

 

For enkelte av sidevassdragene er det vassdragsregulering og/eller fysiske påvirkninger i elve- 

og bekkeløp som er største påvirkningsfaktor, og i noen tilfeller hovedårsak til at 

vannforekomsten ikke har god økologisk tilstand. Denne rapporten tar ikke for seg slike 

påvirkninger, og det henvises til vann-nett.no for detaljert informasjon om tilstand i hver 

enkelt vannforekomst. 

 

Hadeland 
På Hadeland er det sterk næringstilførsel fra landbruk og tettbebyggelse/tettsteder, hvilket 

også fører til meget høye nitrogenkonsentrasjoner og betydelige algeproblemer. 

 

Jarenvatnet er blitt mindre eutrof siden slutten av 1970-tallet, men eldre data (de tidligste fra 

ca 1940) viser at konduktiviteten og total nitrogen har økt betydelig i mange innsjøer på 

Hadeland (se også Løvstad 2014). Beregninger viser at økningen i konduktivitet og total 

nitrogen fra stasjon RAN6 i nord til stasjon RAN1 i syd i stor grad skyldes avrenning fra 

Hadeland. Virkninger av avrenning fra Hadeland studeres best ved å se på den største 

innsjøen – Jarenvatnet. Siden 1940 har konduktiviteten her økt fra ca. 200 µS/cm til over 360 

µS/cm i 2017-2020. Dette kan skyldes økt byggeaktivitet, blant annet i form av større 

anleggsprosjekter, og menneskelige terrenginngrep for øvrig, i områder med mye alunskifer 

og derav mulig følgende avrenning av ioner. Dette kan være svært uheldig for vassdraget. En 

slik økning kan forårsake giftvirkninger for rentvannsarter og dominans av 

forurensningstolerante arter, eller betydelig endring i algesammensetningen. Videre utvikling 

og mulige konsekvenser må studeres nærmere. 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Overvåkingsprogrammet 
Overvåkingen av Randsfjorden har funnet sted årlig siden 1991. Fra 2007 gjennomføres 

overvåkingen hvert andre år. Randsfjorden overvåkes på tre stasjoner (RAN 6 – 

Flubergfjorden, RAN 1 – hovedstasjon utenfor Grymyr (og en stasjon helt i syd ved Jevnaker 

RAN-S overvåkes sporadisk)). I tillegg har sidevassdragene blitt undersøkt systematisk siden 

1991 og mer grundig i 2018-2020. Tilløpselver og mindre innsjøer har blitt overvåket etter et 

rullerende program for spesielt Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker som vist i tabell 

nedenfor. I perioden 2015-2020 gjennomføres tilnærmet samme opplegg som i perioden 2011 

– 2014. Det ble foreslått at Jarenvatnet skal overvåkes/vurderes hvert år. 

 
Tabell 2. Overvåkingsprogram for Randsfjorden og sidevassdrag, gjennomført av Randsfjordforbundet i 

perioden 2007-2017.   

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 2018-

2021 

Randsfjorden 

(RAN 1 og RAN 6 

X  X  X  X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

2019 

2021 

Dokka/Dokkfløym.  X    X    X  X 

Etna            X 

Landåsvatnet   X    X    X  

Landåselva   X    X    X X 

Fallselva   X    X    X X 

Vigga    X (x)   X   X X 

Jarenvann    X    X  X X X 

Bekker og innsjøer 

på Hadeland og 

Jevnaker 

X   X (x)   X    X 

Randsfjorden 

regionalt* 

     X X X   X  

*Samtidig innsamling av prøver fra de 12 viktigste vassdragene før innløp Randsfjorden  

**Fra 2017 er vannovervåkingen gjennomført som et samarbeid mellom Randsfjordforbundet og 

vannområdet Randsfjorden (iht. EUs vanndirektiv). Det er lagt større vekt på rapportering, samt å se på 

tilførsler og tiltaksbehov. Prosjektet ØKOSTOR har stått for feltarbeid og analyser når det gjelder stasjon 

RAN1 i 2019. 

 

Denne rapporten tar for seg langsiktig vannovervåking av Randsfjorden. I tillegg vurderes 

virkninger av total avrenning til Randsfjorden og avrenning fra forskjellige delnedbørfelter, 

bl.a. Hadelandsområdet. Det er også sett på virkninger av tilførsler ved hjelp av en forenklet 

limnologisk tiltaksanalyse. 

 

Alle tidligere undersøkelsene av betydning er referert til under REFERANSER. 

 

 

1.2 Beskrivelse av Randsfjorden med nedbørfelt 
Randsfjorden (135 moh) er en 75 km lang, smal og relativt dyp fjordsjø med nedbørfelt på 

3365 km2 hvorav ca. 6 % er dyrket areal (Figur 1). Morfometriske og hydrologiske data er 

vist i tabell 3. Innsjøen er regulert til elektrisk kraftproduksjon med en reguleringshøyde på 3 

m. Vassdraget er en del av Drammensvassdraget, og den nordlige delen av nedbørfeltet består 

av sparagmitter (skifrige sandsteiner) og fylitter ((omdannede kambrosiluriske bergarter). 
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Vestsiden av Randsfjorden består av grunnfjell (gneis og granitt). Det samme gjør østsiden 

ned til Røykenvika hvor kambrosiluriske bergarter (leirskifer og kalkstein) overtar og 

dominerer ned til Jevnaker. Denne fordelingen i geologien er med på å gi enkelte regionale 

forskjeller i vannkvaliteten. Størstedelen av befolkningen og de viktigste landbruksområdene 

finner vi på de kambrosiluriske avsetningene øst for innsjøen (bl.a. Hadeland).  

 

De viktigste bruksinteressene i Randsfjorden er energiproduksjon, vannforsyning og resipient 

for befolkning, jordbruk og industri, samt fiske og friluftsliv. 

 

 
Tabell 3. Morfometriske og hydrologiske forhold for de to prøvetakingsstasjonene (RAN 1 – hovedstasjon v. 

Grymyr og RAN 6 – Flubergfjorden). (Etter Løvik & Andersen 2000 revidert) 

 RAN 1 – v. Grymyr. 

(Randsfjorden totalt) 

RAN 6 - Flubergfjorden 

Total nedbørfelt (km2) 3689  

Overflateareal (km2) 156 9,7 

Maksimumsdypet zmaks (m) 131 53 

Middeldypet zmid (m) 47 14,7 

Teoretisk oppholdstid (år) 4,0 (varierer med 

årsnedbøren) 

0,12 

 
Figur 1 viser Randsfjordens nedbørfelt med hovedovervåkingsstasjoner og viktige sjøer og 

tilløpselver.  
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Figur 1. Randsfjorden og dens nedbørfelt. Prøvetakingsstasjonene RAN1 og RAN6 er markert.  
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2 RANDSFJORDEN – LANGSIKTIG UTVIKLING I 

VANNKVALITET PÅ HOVEDSTASJONENE 
 

 

2.1 Virkninger av eutrofiering 
Eutrofiering gir økt produksjon av alger og vannplanter som følge av økte tilførsler av 

næringsstoffer. Det er analysert på følgende parametere som kan gi et mål på graden av 

eutrofiering: total fosfor – TP (i µg P/l), total nitrogen – TN (i µg N/l), nitrat (i µg N/l), 

reaktivt silikat (i mg Si/l eller mg SiO2/l), klorofyll a (µg/l), biomasse (i mg våtvekt/l) og 

sammensetning (indikatorer) av planktonalger og sammensetning (indikatorer) av 

zooplankton. 

 

Randsfjorden ble sist overvåket i 2019. Resultater er vist i tabell 1-2 i vedlegg 2. 

 
Total fosfor 
Stasjon RAN1 (figur 2). Middelkonsentrasjonen av total fosfor – TP endret seg lite i perioden 

1991-2019 (<4 – 7 µg P/l), Tidligere observasjoner (1967-68 og 1978-81) viser at midlere 

konsentrasjon av TP lå i samme område da (4-6 µg P/l).   

Figur 2. Midlere konsentrasjon av total fosfor på RAN1 i perioden 1991 - 2019.  
 

 

Stasjon RAN6 (figur 3). Middelkonsentrasjonen av total fosfor – TP har endret seg lite i 

perioden 1991-2019 (4 – 9,2 µg P/l). Den høye middelverdien av TP i 2007 skyldes antagelig 

høyere innhold av tilførte partikler og humus dette året (se nedenfor). 

 

 
 Figur 3. Midlere konsentrasjon av total fosfor på RAN6 i perioden 1991 – 2019.  
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Total nitrogen og nitrat 
Stasjon RAN1 (figur 4). Middelkonsentrasjonen av total nitrogen – TN endret seg lite i 

perioden 1991-2017 (400 – 600 µg N/l), men hadde et unntak i 2007 (624 µg N/l). 

Middelkonsentrasjonen av nitrat (+nitritt) – NO3 hadde samme utviklingsmønster (300 – 

400µg N/l), med høyeste verdi i 2011. Tidligere observasjoner (1978-81) viser at 

middelkonsentrasjonen av nitrat lå i samme område da (300 – 400µg N/l).   

Observasjoner i årene 1967-68 viser lavere nitratkonsentrasjoner(ca. 200 µg N/l). 

 
Figur 4. Middelkonsentrasjonen av total nitrogen (TN) og nitrat (NO3) på RAN1 i Randsfjorden i perioden 1991 

– 2019.  
 

 

Stasjon RAN6 (figur 5). Middelkonsentrasjonen av total nitrogen – TN endret seg lite i 

perioden 1991-2019 (200 – 400 µg N/l), men hadde et unntak i 2007 (over 400 µg N/l). 

Middelkonsentrasjonen av nitrat (+nitritt)  – NO3) endret seg lite i perioden 1991 – 2019. Den 

høye middelverdien av TN i 2007 skyldes bl.a. antagelig høyere innhold av humus dette året 

(se nedenfor). Det synes å være en økning i konsentrasjonen av nitrat. 

 

 
Figur 5. Middelkonsentrasjonen av total nitrogen (TN) og nitrat (NO3) på RAN6 i Randsfjorden i perioden 1991 

– 2019.  
 

 
Klorofyll a 
Klorofyll a gir et mål på konsentrasjonen av planktonalger i innsjøen. 

 

Stasjon RAN1 (figur 6). Middelkonsentrasjonen av klorofyll a endret seg lite i perioden 

1991-2019 (1,2-2,8 µg/l med høyeste verdi i 2,8 µg/l i 2011). Den høye verdien i 2011 kan 

skyldes økte tilførsler av næringsstoffer fra Hadeland dette året.  
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Figur 6. Middelkonsentrasjonen av klorofyll a på RAN1 i perioden 1991 – 2019. 

 

 

Stasjon RAN6 (figur 7). Middelkonsentrasjonen av klorofyll a endret seg lite i perioden 

1991-2019 (1-2,4 µg/l med den høyeste verdien 2,4 µg/l i 2011). 

 

 
Figur 7. Middelkonsentrasjonen av klorofyll a på RAN6 i perioden 1991 – 2019.  

 
 

Silikat 
Silikat er et viktig næringsstoff for kiselalger. Ved eutrofiering vil kiselalgene kunne bruke 

opp alt silikatet i innsjøen og dermed bli silisiumbegrenset. Dette vil kunne gi grunnlag for 

bedre konkurranseforhold for blågrønnbakterien som dermed kan bli svært dominante. Dette 

var tilfelle i Mjøsa i 1976 – 1977. I oligotrofe (næringsfattige) innsjøer som Randsfjorden vil 

ikke dette kunne finne sted, spesielt fordi det her også er svært lite kiselalger. Forbruket av 

silikat gjennom året vil derfor være nær null.  

 

Stasjon RAN1. Middelkonsentrasjonen av silikat – SiO2 endret seg lite i perioden 1991-2015 

(2,5-3,5 mg SiO2/l)). Som Si var konsentrasjonen 1532 µg Si/l i 2013. 

 

Stasjon RAN6. Middelkonsentrasjonen av silikat – SiO2 endret seg lite i perioden 1991-2015 

(2,0-2,3 mg SiO2/l)). Som Si var konsentrasjonen 1270 µg Si/l i 2013. 
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Biomasse og sammensetning av planktonalger (indikatorer ). 
Det er ikke observert store endringer i mengde (biomasse B) og sammensetningen av 

fytoplankton på de to stasjonene i perioden 1973 – 2019. På stasjon RAN 1 har biomassen 

variert fra mindre enn 0,100 mg våtvekt/l til i overkant av 0,200 mg våtvekt/l.  I 2019 lå 

midlere biomasse på stasjon RAN 1 på 0,141 mg våtvekt/l.  De lave planktonalgebiomassene 

indikerer svært lite opptak av fosfor i Randsfjorden. Forholdet B:TP er ca. 0,03 mg våtvekt/µg 

P. I innsjøer med mye blågrønnbakterier kan B:TP > 0,3. 

 

Sammensetningen bestod i hovedsak av små alger med ingen indikatorer på eutrofiering. 

(egen excel-tabell). Det ble observert bare små mengder av blågrønnbakterier og kiselalger 

(f.eks Cyclotella , Asterionella formosa og Syndra (Ulnaria)sp.). Disse kiselalgeindikatorene 

kan først være indisier på en eutrofieringsutvikling når de observeres med betydelig større 

biomasser. I 2015 ble det observert en stor andel av blågrønnbakterier i hovtrekket – men 

slike hovtrekk oppkonsentrerer store i forhold til små alger.  

 
 

2.2 Siktedypet - Virkninger av partikler (turbiditet) og humus (vannets 

farge).  
Siktedypet er avhengig av vannets partikler og farge. Partikler kan bestå av planktonalger og 

døde organiske og uorganiske partikler. 

 

Økte tilførsler av partikler vil gjøre vannet mer grumsete og gi dårligere lysforhold for bl.a. 

planktonalgene (alger som lever fritt i vannmassene). I ikke-partikkelpåvirkede innsjøer er det 

planktonalgene og dyreplanktonet som utgjør hoveddelen av partikler. Økt mengde humus og 

partikler fører også til økt konsentrasjon av metaller. Partikler inneholder også mye fosfor.  

 

Økte tilførsler av humus vil gi vannet en rødbrun farge. Humus tilføres i hovedsak fra myrer 

og skog og i noen grad fra landbruksområder. Fargen vil sammen med partiklene føre til 

dårligere lysforhold i vannet. 

 

Det er analysert på følgende parametere som kan gi mål på virkninger av partikler: turbiditet 

(i FTU) eller suspendert stoff (mg tørrstoff/l), vannets farge (i mg Pt/l) og siktedyp (i m). 

 

Resultater for 2019 er vist i tabell 1 og 2 i vedlegg 2. 

 

Turbiditet og suspendert stoff 
Stasjon RAN1. Turbiditeten (målt i FTU/FNU) var i perioden 1991-2019 < 0,5 FTU. I 2019 

var den 0,3. 

  

Stasjon RAN6. Turbiditeten (målt i FTU/FNU) har i perioden 1991-2019 ligget i området 

mellom ca. 0,4 og 1,0.  
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Vannets farge 
Stasjon RAN1 (figur 8). Vannets farge har i perioden 1991-2019 variert fra ca. 15 mg Pt/l til i 

underkant av 26 mg Pt/l i 2007.  Tidligere observasjoner (1967-68, 1978-81) viser at vannets 

farge lå nær 15-20 mg Pt/l.  Vannets farge er signifikant økende i perioden 1991 – 2019. 

 

 
Figur 8. Vannets farge på RAN1 i perioden 1991 – 2019.  

 

 

Stasjon RAN6 (figur 9). Vannets farge har i perioden 1991-2017 variert fra i overkant av 20 

mg Pt/l til nær 38 mg Pt/l i 2015. Vannets farge er signifikant økende i perioden 1991 – 2019. 

 

 
Figur 9. Vannets farge på RAN6 i perioden 1991 – 2019  
 

 

Siktedyp 
Stasjon RAN1. Siktedypet har i perioden 1991-2019 blitt redusert fra ca. 9 m i begynnelsen 

av perioden til 5,3 m i 2019. Siktedypet varier imidlertid mye gjennom året og fra år til år 

(ofte 5 – 6,5m) Redusert siktedyp skyldes i stor grad økt konsentrasjon av humus i vannet 

(målt som vannets farge, se figur 10) og turbiditet. Turbiditeten var lav i 2019 (0,3 FNU). 
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Figur 10. Midlere siktedyp (i m) på RAN1 i Randsfjorden i perioden 1991 – 2019.  
 

 

Stasjon RAN6. Siktedypet har i perioden 1991-2019 blitt redusert fra i overkant av 6 m i 

begynnelsen av perioden til 3,8-4 m i 2017/2019. Siktedypet varier imidlertid mye gjennom 

året og fra år til år (ofte 4 – 6 m). Redusert siktedyp skyldes i stor grad økt konsentrasjon av 

humus i vannet (målt som vannets farge, se figur 11) og turbiditet. Turbiditeten var relativt 

høy i 2019 (1,2 FNU) og betydelig høyere enn på stasjon RAN1 (0,3 FNU). 

 
Figur 11. Midlere siktedyp (i m) på RAN6 i Randsfjorden i perioden 1991 – 2019.  
 

 

Siktedypsendringer i Randsfjorden faller nøye sammen med endringer i vannets farge som 

følge av humusinnholdet (figur 12). 

 
Figur 12. Midlere siktedyp på stasjon RAN1 og RAN 6 som funksjon av vannets farge i perioden 1991 – 2019.  
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2.3 Virkninger av saltholdighet - Hovedioner og forsuring  
Økte tilførsler av hovedioner (kalsium (Ca++), magnesium (Mg++), kalium (K+), natrium 

(Na+), karbonat (CO3
---, HCO3

-, CO2), Klorid (Cl-) og Sulfat (SO4
--)), kan gi endringer i 

sammensetningen av planktonalger og dyreplankton. Den totale mengde (konsentrasjon) av 

hovedioner kan måles som ledningsevne (konduktivitet). Alkalitet gir et mål på mengden 

bikarbonat. 

 

Forsuring – som følge av økte tilførsler av sterke og svake syrer – måles som pH (er 

logaritmen til konsentrasjonen av H+-ioner). Forsuring kan gi alvorlige skader på 

økosystemet. 

 

Det er analysert på følgende parametere som kan gi mål på virkninger av hovedioner og 

forsuring: konduktivitet (µS/cm), alkalitet (i µekv/l) og pH.  

 

Resultater for 2019 er vist i tabell 1 og 2 i vedlegg 2. 

 

Konduktivitet 
Høy konduktivitet henger sammen med geologiske forhold, og det er å forvente at 

konduktiviteten ut i fra naturlige forhold skal være høyere i Hadelandsområdet enn andre 

steder i Randsfjordens nedbørfelt. Økende konduktivitet kan i hovedsak skyldes avrenning fra 

kalkrike områder (for eksempel Hadeland), kloakkutslipp, avrenning fra landbruket, 

avrenning fra anleggsaktivitet eller veiavrenning (som følge av salting). 

 

Konduktiviteten er i liten grad målt i tidligere undersøkelser. I 2019 var middelverdien 

henholdsvis 48 og 33 µS/cm på stasjon RAN 1 og RAN 6 i overflatevannet. Det er en viss 

kjemisk sjiktning i Randsfjorden (stasjon RAN 1) med noe høyere konduktivitet på 50-100 m 

dyp, men forskjellene er små. Konduktiviteten har økt i noen grad siden 1960-årene. Høyere 

konduktivitet på hovedstasjonen RAN 1 skyldes bl.a. at stasjonen fanger opp tilførselen av 

ionerikt vann fra områder med kabrosilurbergarter på østsiden av Randsfjorden 

(Hadelandsområdet), et område som også er mer landbrukspåvirket og nedbygd enn andre 

delnedbørfelter rundt Randsfjorden. 

 

Alkalitet 
Randsfjorden er ikke forsuret og har en relativt høy alkalitet. 

Stasjon RAN1. Alkaliteten har i perioden 1991 til 2019 ligget i området 200 – 326 µekv/l 

Stasjon RAN6. Alkaliteten har i perioden 1991 til 2019 ligget i området 150 – 200 µekv/l 

 
pH 
Randsfjorden er ikke forsuret. pH var i 2019 henholdsvis i middel 7,3 og 7,0 på stasjon RAN 

1 og RAN 6.  

 

Hovedstasjon RAN 1 får ionerikt vann med mye kalsium og bikarbonat fra kambrosiluriske 

områder på østsiden av Randsfjorden (Hadelandsområdet) som hever pH til over 7. 

 

 

  



 17 

2.4 Trofisk struktur 
 

Dyreplankton 
Det er ikke observert store endringer i sammensetningen av zooplankton på de to stasjonene i 

perioden 1960 – 2019. Holopedium gibburum er en meget god indikator for næringsfattige 

innsjøer. Den mest påfallende endringen er forekomsten av Daphnia cristata som første gang 

ble påvist på hovedstasjonen i 1979. Konsekvenser angående endringer av zooplankton i 

Randsfjorden er grundig utredet av Løvik & Andersen (2000). 

 
Tabell 4. Observerte zooplanktonindikatorer  (+) i perioden 1960-2007, 2013 (RAN1 og RAN6) og 2019 (RAN1) 

. 

  RAN1 RAN1 RAN1 RAN6 RAN6  

  1960 - 2007. 2013   2019 1988 - 2007. 2013 

Vannlopper (Cladocera)      

Leptodora kindtii + +          + + + 

Daphnia galeata + +          + + + 

Daphnia cristata 
1979-80,1988,  
1993-2002 +          + + + 

Bosmina longispina + +          + + + 

Holopedium gibburum + +          + + + 

Hoppekreps (Copepoda)      

Eudiaptumus gracilis + +          + + + 

Heterocope apendiculata + +          + + + 

Cyclops scutifer + +          + + + 

Termocyclop oithonoides                   +      

 

 
Fisk  
Det er gjennom prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» 

gjort forsøk på registrering av gyteørret i blant annet Dokka. På grunn av usikker metode er 

det vanskelig å si noe konkret om trender og utvikling, men hovedinntrykket fra de fleste 

gjennomførte storørretundersøkelser i elv og bekk innenfor området er at man kunne forventet 

større gytefisktetthet. Vannføring og fiskevandringshindre er faktorer som i flere elver og 

bekker har negativ påvirkning på gytevandring av storørret (Norum I. C. J. & Lie, E. F. 2019). 

 

Randsfjorden har en unik storrøyebestand, sannsynligvis den mest storvokste i Norge, med 

stor nasjonal verdi. Det er lite kunnskap om storrøyebestanden, og det er kun påvist to 

marginale gyteplasser (Pavels og Bekkevold 2006). Bestandens status og utvikling er usikker, 

og det er stort behov for mer kunnskap.  

 

På grunn av mager og parasittert bestand av sik (strømsik) har det over flere år foregått et 

uttynningsfiske med storruse i Randsfjorden. De siste årenes resultater viser stadig bedre 

kvalitet på fisken og en parasitteringsgrad som nå gjør det aktuelt å benytte noe av den 

fangede fisken i kommersiell sammenheng (Randsfjordforbundet upubl.). Sikbestanden vil 

imidlertid være avhengig av kontinuerlig hardt fiske for ikke å falle tilbake til dårlig kvalitet. 

 

ØKOSTOR-prosjektet gjennomførte i 2019 en fullstendig undersøkelse av fiskesamfunnet i 

Randsfjorden. Hensikten var å kunne klassifisere tilstand for kvalitetselement fisk. Basert på 

forekomst av mort (regionalt fremmed art) er tilstanden for fisk klassifisert til moderat. Det er 

grunnlag for å stille spørsmål ved om mortens tilstedeværelse har en reell negativ påvirkning 
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som tilsier redusert miljøtilstand, men moderat tilstand synes uansett riktig sett i sammenheng 

med kjente utfordringer for både storrørret- og storrøyebestanden. 

 

Fiskebestander er en viktig del av økosystemet i sjø, elv og bekk, og det er et mål for det 

fremtidige vannmiljøarbeidet å se fiskesamfunn og øvrig vannovervåking mer i sammenheng. 

 

 

2.5 Problemorganismer og bakterier 
Problemalger 
Det er til nå ikke observert større mengder av problemalger. I 2015 ble det observert større 

mengder Gomphossphaeria naegeliana i hovtrekkene, men denne metoden har som hensikt å 

oppkonsentrere større organismer for lettere å kunne bestemme og kvantifisere de. 

 

Vasspest 
Det er observert vasspest i flere av innsjøene på Hadeland og denne har av varierende grad 

spredd seg videre nedover i vassdragene. 

 

Koliforme bakterier - vannhygiene 
Her er kun målt på termostabile koliforme bakterier (TKB). Det ble i perioden 2007 - 2015 

ikke observert mengder av TKB som skulle tilsi problemer i forbindelse med bading på 

hovedstasjonene RAN1 og RAN6.  

 

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn har tatt prøver av badevannet på flere badeplasser i 

Randsfjorden over mange år. Det er målt på e.coli og intestinale enterokokker. For perioden 

2015-2020 er alle prøver med unntak av én innenfor det som klassifiseres som god 

badekvalitet. Den ene prøven som ikke er innenfor kravet er en prøve fra Ulsnestangen (Gran) 

i juli 2017, som på grunn av høyere bakterieinnhold ble klassifisert til mindre god. 

Oppfølgende prøve seks dager senere viste igjen god tilstand.  
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3 TILFØRSLER - DELNEDBØRFELTER TIL RANDSFJORDEN 
 

3.1 Inndeling og vannkvalitet i alle hovedtilførsler til Randsfjorden 
Randsfjordens tilførselsvassdrag er delt inn i 7 delnedbørfelt. Noen delnedbørfelt er 

sammensatt av flere mindre vassdrag/nedbørfelt (se figur 13). 

1. Dokka-vassdraget 

2. Etna-vassdraget 

3. Hadeland (uten Vigga) (sammensatt) 

4. Vigga-vassdraget 

5. Fallsvassdraget 

6. Låndåsvassdraget 

7. Resten (sammensatt)  

 
 
Figur 13. Kart som viser Randsfjordens nedbørfeltet og inndeling i delnedbørfelt. 
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3.1.1 Dokka-vassdraget 
Dokka har svært god/god vannkvalitet vurdert ut i fra de siste tre årenes gjennomførte 

vannovervåking av fysisk-kjemiske parametere og begroingsalger. Figur 14 og 15 nedenfor 

viser resultater fra de to stasjonene i Dokka, DOK1 etter samløp med Etna og DOK2 

oppstrøms Dokka sentrum. 

 
Figur 14. Overvåkingsresultater fra Dokka (DOK1) i 2018, 2019 og 2020. Fysisk-kjemiske parametre og 

begroingsalger. Fyllfargene reflekterer fargesystemet i vannforskriften, dvs at resultater som indikerer god 

tilstand får grønn farge mens resultater som indikerer svært god tilstand gir blå farge. Resultater fra 2020 er 

fremstilt med oransje ramme, mens fra 2019 og 2018 har henholdsvis rød og blå ramme. Skravurfyll indikerer at 

parameterne ikke har klassegrenser i EUs system. 

 

 
Figur 15. Overvåkingsresultater fra Dokka (DOK2) i 2018, 2019 og 2020. Fysisk-kjemiske parametre og 

begroingsalger. Fyllfargene reflekterer fargesystemet i vannforskriften, dvs at resultater som indikerer god 

tilstand får grønn farge mens resultater som indikerer svært god tilstand gir blå farge. Resultater fra 2020 er 

fremstilt med oransje ramme, mens resultater fra 2019 og 2018 har henholdsvis rød og blå ramme. Skravurfyll 

indikerer at parameterne ikke har klassegrenser i EUs system. 
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3.1.2 Etna-vassdraget 
ETN1 har svært god/god vannkvalitet med lave konsentrasjoner av total fosfor og total 

nitrogen (figur 16). Konsentrasjonen av total nitrogen var imidlertid relativt høy i 2018 (487 

µgN/l). 

 

 
Figur 16. Overvåkingsresultater fra Etna (ETN1) i 2018, 2019 og 2020. Fysisk-kjemiske parametre og 

begroingsalger. Fyllfargene reflekterer fargesystemet i vannforskriften, dvs at resultater som indikerer god 

tilstand får grønn farge mens resultater som indikerer svært god tilstand gir blå farge. Resultater fra 2020 er 

fremstilt med oransje ramme, mens resultater fra 2019 og 2018 har henholdsvis rød og blå ramme. Skravurfyll 

indikerer at parameterne ikke har klassegrenser i EUs system. 

 

 

3.1.3. Hadeland (ikke Viggadalen) 
Dette delnedbørfeltet består av flere mindre bekker og elver som renner ut i Randsfjorden. Det 

er opprettet overvåkingsstasjoner nederst i fire av de mest sentrale elvene/bekkene. 

Nedbørfeltet er preget av kalksjøer og rikt kultur- og jordbruksareal. Flere av 

overvåkingsstasjonene har dårlig vannkvalitet og svært høye konsentrasjoner av total 

nitrogen. Økologisk status er moderat på grensen til dårlig og det er behov for tiltak.  

 

Det er verdt å merke seg at Askjumbekken og Vangselva i vann-nett er typifisert til elvetype 

R107, mens Grymyrbekken og Sløvikselva er typifisert til R207. Dette medfører forskjellige 

tilstandsklassegrenser, og det er et betimelig spørsmål om ikke disse relativt like elvene burde 

vært typifisert likt. 
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Figur 17. Overvåkingsresultater fra delnedbørfelt Hadeland (ASK1, GRY1, SLØ1 og VAN1) i 2018, 2019 og 

2020. Fysisk-kjemiske parametre og begroingsalger. Fyllfargene reflekterer fargesystemet i vannforskriften, dvs 

at resultater som indikerer god/svært god tilstand får grønn/blå farge mens resultater som indikerer 

moderat/dårlig/svært dårlig får gul/oransje/rød farge. Resultater fra 2020 er fremstilt med oransje ramme, mens 

resultater fra 2019 og 2018 har henholdsvis rød og blå ramme. Skravurfyll indikerer at parameterne ikke har 

klassegrenser i EUs system. 

 

 

3.1.4 Vigga-vassdraget  
Stasjonen VIG1 nederst i Vigga har moderat/dårlig vannkvalitet og tidvis svært høye 

konsentrasjoner av næringssalter (særlig total nitrogen). Økologisk status er moderat og det er 

nødvendig å gjennomføre tiltak. Det var massive gravearbeider i Vigga gjennom Brandbu 

sentrum gjennom hele 2020-sesongen. Enkelte vannprøver var svært partikkelpåvirket, og 

utviklingen i begroingsalger og fosfor er derfor som forventet. For andre parametere har 

utviklingen vært vesentlig bedre enn man kunne forvente, ut i fra anleggsvirksomheten. 

 

 
Figur 18. Overvåkingsresultater fra delnedbørfelt Vigga på Hadeland (VIG1) i 2018, 2019 og 2020. Fysisk-

kjemiske parametre og begroingsalger. Fyllfargene reflekterer fargesystemet i vannforskriften, dvs at resultater 

som indikerer god/svært god tilstand får grønn/blå farge mens resultater som indikerer moderat/dårlig/svært 

dårlig får gul/oransje/rød farge. Resultater fra 2020 er fremstilt med oransje ramme, mens resultater fra 2019 

og 2018 har henholdsvis rød og blå ramme. Skravurfyll indikerer at parameterne ikke har klassegrenser i EUs 

system. 
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Jarenvatnet 1940-2019 
Jarenvatnet er den viktigste innsjøen i Viggavassdraget og er av spesiell interesse i 

limnologisk sammenheng. Det har vært en positiv utvikling med hensyn til eutrofiering (se 

Løvstad 1977, 1988). Det er imidlertid svært høye konsentrasjoner av total nitrogen. Målinger 

viser at konduktiviteten har økt jevnlig i perioden 1940 – 2019 fra ca. 200 µS/cm (Strøm 

1945) til over 360-375 µS/cm i 2017/2018/2019. Det ser ut til at det var en betydelig økning 

(over 20 %) fra 2010 til 2017/2018/2019. En slik økning kan forårsake giftvirkninger for 

rentvannsarter og dominans av forurensningstolerante arter, eller endret artssammensetning. 

Dette må imidlertid studeres nærmere. Klorid-konsentrasjonen har ikke økt nevneverdig de 

siste 10 årene. Det er spesielt viktig å overvåke avrenning tilknyttet ny vei forbi Jaren hvor 

bl.a. alunskifer er anvendt som fyllmasse. Eldre data (de tidligste fra ca. 1940) viser at 

konduktiviteten og total nitrogen også har økt betydelig i mange andre innsjøer på Hadeland 

(Løvstad 2014).  
 

Tabell 5. Jarenvatnet: Klassifisering av vannkvalitet 2014-2019 og endring 1967 – 2020.  

Blå = meget god økologisk tilstand. Grønn = god økologisk tilstand.  Gul = Moderat økologisk tilstand. 

Rød = Svært dårlig tilstand 

 Algeklasse  

Økologisk 

tilstand 

Klorofyll 

a (µg/l) 

 

TP (µg/l) 
Total fosfor 

TN (µg/l) 
Total 

nitrogen 

Konduktivitet  

µS/cm* 

pH Farge 

(mg Pt/l 

2002 3  11,5 2200  8,0 18 

2006   11,3 3685  8,2 11 

2010 1  11,0 2177 290 8,2 11 

2014 2 3,0 13 1963 295 8,2 14 

2015 2  14  329 8,2  

2016   12  336 8,2  

2017 3 8,9 13 2050 346 Maks 366 

(3.10) 
8,2 14 

2018 3  14  355 (11.6),  

362 (11.8) 
8,2  

2019    >3000 >375   

2020     >365   
*Forhøyet i forhold til målinger i perioden 1940 – 1960. 
 

Økologisk tilstand eutrofiering (alger): god/moderat. 

Andre virkningstyper: høy konduktivitet (og kalsium – Ca) og nitrogenkonsentrasjon kan 

direkte eller indirekte føre til endret artssammensetning. Konduktiviteten ble i 1940 målt til 

ca. 200 µS/cm (Strøm) og i ca.1965 målt til 243 µS/cm (Kjensmo 1966).  

Langsiktig utvikling: Delvis positiv utvikling med tanke på fosfor og alger, men høy 

nitrogenkonsentrasjon og den økte konduktiviteten fra ca. 200 µS/cm i 1940 til over 350 

µS/cm i 2017/2018/2019 er alarmerende. 

 

Tabell 6 viser fysiske, kjemiske og biologiske data fra prøvetaking i Jarenvatnet i perioden 

2002-2019. 

 
Tabell 6. Stasjon JAR. Jarenvann. Fysiske, kjemiske og biologiske data 2002 – 2019. 

VANNKVALITETS-

PARAMETER 

2018 

11.6 og 

11.8 

Middel 

2017 

Middel 

2016 

Middel 

2015 

Midd

el 

2014 

Middel 

2010 

Middel  

2006 

Mid-

del  

2002 

Total fosfor (µg P/l) 12,  16 13 12 14 13 11 11,3 11,5 
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Total nitrogen (µg N/l)  2050   1963 2177 3685 220

0 

Nitrat (µg N/l)  1450   1563 1917   

Silisium (mg Si/l)     1250 1383   

Konduktivitet (µS/cm) 355, 

356 

346 336 329 295    

Kalsium (mg Ca/l)  53   50 49   

Alkalinitet (mmol/l)     1,8 1,8 1,84 2,13 

pH 8,2 8,2   8,2 8,2 8,2 8,0 

Fargetall (mg Pt/l)  14   14 11 11 18 

Turbiditet (FNU)      0,9 1,2 1,0 

Siktedyp (m) 4,6/4,9  4,5 4,3 5 5,5 5,2 4,1 

Klorofyll a (µg/l)  8,9   3 2,8 4,4 9,8 

 

 
3.1.5 Fallsvassdraget 
FAL1 har for det meste god vannkvalitet med lave konsentrasjoner av total fosfor og 

totalnitrogen. Som i svært mange av de øvrige vassdragene ble det målt forhøyede N-verdier i 

2019. Økologisk status basert på begroingsalger og fysisk-kjemiske parametre settes til svært 

god.  

 

 

 
Figur 19. Overvåkingsresultater fra Fallselva (FAL1) i 2018, 2019 og 2020. Fysisk-kjemiske parametre og 

begroingsalger. Fyllfargene reflekterer fargesystemet i vannforskriften, dvs at resultater som indikerer god/svært 

god tilstand får grønn/blå farge mens resultater som indikerer moderat/dårlig/svært dårlig tilstand får 

gul/oransje/rød farge. Resultater fra 2020 er fremstilt med oransje ramme, mens resultater fra 2019 og 2018 har 

henholdsvis rød og blå ramme. Skravurfyll indikerer at parameterne ikke har klassegrenser i EUs system. 

 

 

3.1.6 Landåsvassdraget 
LAN1 har for det meste god vannkvalitet med relativt lave konsentrasjoner av total fosfor og 

total nitrogen. Økologisk status er moderat, på grensen til god, og resultatene indikerer en 

påvirkning av vassdraget som bør studeres nærmere. Det er påvist relativt høy konduktivitet 

nederst i vassdraget (> 70 µS/cm). 

 

07

353

00

24

-

10

448

58

24

PIT 8

07

360

49

24

PIT 8

TP (ug P/l)

TN (ug N/l)

FARG (mg Pt/l)l

KON (uS/cm)

ALG Klasse

Fallselva, FAL1

2020 2019 2018



 26 

 

 
Figur 20. Overvåkingsresultater fra Landåselva (LAN1) i 2018, 2019 og 2020. Fysisk-kjemiske parametre og 

begroingsalger. Fyllfargene reflekterer fargesystemet i vannforskriften, dvs at resultater som indikerer god/svært 

god tilstand får grønn/blå farge mens resultater som indikerer moderat/dårlig/svært dårlig tilstand får 

gul/oransje/rød farge. Resultater fra 2020 er fremstilt med oransje ramme, mens resultater fra 2019 og 2018 har 

henholdsvis rød og blå ramme. Skravurfyll indikerer at parameterne ikke har klassegrenser i EUs system. 
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DEL II  

 

4 ENKEL LIMNOLOGISK TILTAKSMODELL. TILFØRSLER TIL 

RANDSFJORDEN 
 

4.1 Bakgrunn 
Det er gjort en enkel tiltaksanalyse for Randsfjorden og delnedbørfeltene. Hensikten har vært 

å få utdypende kjennskap til nedbørfeltene og forventede og reelle tilførsler, og ut i fra dette 

ha bedre grunnlag for et godt tiltaksarbeid. For å oppnå dette er det sett på naturforholdene i 

delnedbørfeltene, det er beregnet årstilførsler av viktige parametere, det er satt arbeidsmål og 

det er til sist foreslått overordene tiltak og fremtidig kunnskapsbehov. Utdypende informasjon 

om metoder og beregninger er henvist til vedleggene. 

 

Arbeidet med oppdatering av regional vannforvaltningsplan er igangsatt, noe som medfører 

gjennomgang av foreslåtte tiltak og vurdering av behovet for nye tiltak. For vannområde 

Randsfjorden sin del vil en limnologisk tiltaksanalyse bidra med en enkel limnologisk og 

overordnet faglig vurdering av påvirkninger og tiltaksbehov i de forskjellige delnedbørfelt. 

Dette vil legges til grunn for vannområdets arbeid med regional vannforvaltningsplan og det 

kontinuerlige tiltaksarbeidet. 

 

Tilførselsberegninger vil også gi grunnlag for å si noe om hvorvidt det – for alle delnedbørfelt 

– er realistisk å nå de fastsatte målene basert på vanndirektivets grenseverdier. 

 

Prinsipper 
En forenklet, limnologisk tiltaksanalyse bør vurdere de viktige parametere som har 

innvirkning på den økologiske tilstand og artenes sammensetting i vassdragene. Data fra 

Randsfjorden og tilhørende delnedbørfelt antyder at eutrofiering i stor grad blir modifisert av 

andre virkningstyper. Disse interaksjonene medfører endret mengde og sammensetning av 

alger, og resultater som kan avvike fra forventede resultater av ren eutrofiering. I 

overvåkingen av vassdrag er det viktig å være klar over slike interaksjoner, samt finne 

korrekte grenseverdier mellom god og moderat økologisk tilstand for de valgte 

overvåkingsparametere. Dette er viktig for å kunne beregne graden av tiltak. I den videre 

overvåking av innsjøen og innsjøtilførsler (elver og bekker) bør det legges vekt på tre typer av 

komplekse virkningstyper med tilhørende overvåkingsparametere: 

 

I. Eutrofiering 
Beskrivelse:  

Økte tilførsler av næringsstoffer (spesielt nitrogen - N og fosfor – P) forårsaker økt algevekst. 

 
Overvåkingsparametere:  

Plankton- og begroingsalger, total fosfor – TP og total nitrogen – TN. For rennende vann, 

bekker og elver vil måling av totalt reaktivt fosfor – TRP gi et tilnærmet mål på 

biotilgjengelig fosfor. 

Dersom både algene og konsentrasjonen av TP indikerer samme tilstand er virkningstypen 

ofte ren eutrofiering. Hvis algeindikatorene viser høyere grad av eutrofiering og/eller 

dårligere økologisk tilstand kan det skyldes komplekse virkningstyper som beskrevet 

nedenfor. 
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II. Eutrofiering og virkninger av høy konduktivitet og metaller  
Beskrivelse:  

Forårsaker endret algevekst. Økt saltholdighet (spesielt Na og Cl) og tilstedeværelse av giftige 

metaller (spesielt Al, Fe, Mn, Cu, Zn etc.) kan også medføre endret algesammensetning. 

Eutrofieringsutviklingen blir følgelig vanskeligere å tolke og innsjømodeller for eutrofiering 

svikter. Ved høye konsentrasjoner kan konduktivitet eller metaller bli toksiske for 

rentvannsarter. 

 
Overvåkingsparametere:  

Samme parametere som I Eutrofiering, men i tillegg konduktivitet (µS/cm, mål på 

saltholdighet/ionemengde) og forskjellige metaller (AL, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr m.fl) 

 

III. Eutrofiering og virkninger av partikler og humus 
Beskrivelse:  

Forårsaker endret algevekst og algesammensetning som følge av økt konsentrasjon av 

partikler og humusinnhold. Både partikler og humus har stor virkning på lysforholdene i 

vannet, noe som blant annet kan medføre endret siktedyp i innsjøer. I tillegg kan partikler og 

humus binde en større eller mindre andel av biotilgjengelig fosfor. Det er kjent at begge kan 

ha konsentrasjoner av total fosfor hvor bare en mindre andel er biotilgjengelig (ofte 10 – 50%) 

Både partikler og humus kan også binde høye konsentrasjoner av potensielt giftige metaller. 

Forsuring (måles som pH) kan være en aktuell problemstilling i humuspåvirkede vassdrag. 

 
Overvåkingsparametere: 

Samme parametere som I Eutrofiering, men i tillegg turbiditet (FTU, mål på partikler i vann) 

og fargetall (mg Pt/l, mål på humusinnhold). Siktedyp i innsjøer. 

  

 

4.2 Limnologisk nedbørfeltrettet tiltaksanalyse 
4.2.1 Det totale nedbørfeltet og valgte delnedbørfelts størrelser  
Vannområde Randsfjorden utgjør hele Randsfjordens nedbørfelt. Det er i tillegg opprettet 6 

delnedbørfelt, hvorav hvert enkelt representerer viktige tilførsler til Randsfjorden. 

Delnedbørfeltene Dokka og Etna er størst, mens Landås, Fall, Hadeland Vigga og Hadeland 

er vesentlig mindre både med tanke på areal og årlig avrenning. Figur 21 nedenfor viser 

vannområdet Randsfjorden med delnedbørfelter og hovedstasjoner for vannovervåking. Areal 

(km2) og årlig avrenning fra feltene (106m3) er også oppgitt i figuren.  

Avrenningskoeffisienten for dette området er satt til 16 l/sek/km2.  Årlig avrenning fra hele 

området er beregnet til 1861*109 l/år. 
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Figur 21. Kart over nedbørfelt og delnedbørfelt med størrelse (km2) og årlig avrenning (106m3). Røde prikker 

indikerer plassering av hovedstasjoner for vannovervåking i Randsfjorden og i delnedbørfeltene. 
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4.2.1 Vurdering av naturforhold – Arealfordeling og fosforkilder 
Figur 22 viser arealfordeling for dyrket mark, myr, innsjø, skog, snaufjell og tettsteder for 

hele vannområde Randsfjorden og spesifikt pr delnedbørfelt. Det fremstår tydelig at 

delnedbørfeltene Hadeland og Hadeland Vigga skiller seg vesentlig fra de andre områdene 

med tanke på andel dyrket mark og tettsteder. Det er derfor grunnlag for å vie disse to 

delnedbørfeltene, som innehar 57 % av alt dyrket areal i vannområdet, ekstra oppmerksomhet 

i det videre arbeidet. 
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Figur 22. Diagrammer med arealfordeling i prosent pr delnedbørfelt. Grønn farge = skogareal, blå farge = 

innsjøareal, blå skravur = myrareal, gul farge = dyrket mark, oransje = tettsteder, mens lys oransje indikerer 

restareal som ikke er plassert i noen kategori. Det fremstår tydelig at delnedbørfeltene Hadeland og Hadeland 

Vigga skiller seg vesentlig fra andre delnedbørfelt når det gjelder andel dyrket mark og tettsted.  

 
4.2.3 Mål for vannkvalitet 
Basert på erfaring og menneskelig aktivitet i enkelte delnedbørfelt må man forvente at det vil 

ta tid å nå målene om god økologisk tilstand (GØT) i hele vannområdet. Det er også en viss 

sannsynlighet for at GØT ikke vil kunne oppnås i delnedbørfelt som Hadeland og Hadeland 

Vigga der det foregår aktiv infrastruktur- og tettstedsutbygging samt intensiv landbruksdrift.  

 

Det er ikke, på bakgrunn av ovenstående, foreslått utsatt frist eller redusert miljømål for 

vannforekomster i vannområdet. Det er imidlertid satt arbeidsmål for vannkvalitet basert på 

hva som er vurdert til å være realistisk tilstand dersom aktuelle tiltak gjennomføres i relevante 

sektorer. Det overordnede målet er dermed fortsatt GØT for alle naturlige vannforekomster, 

men usikkerheten rundt tiltakseffekt og total påvirkning gjør det fornuftig å sette et delmål. 

Tabell 7 viser forslag til realistiske mål for de forskjellige delnedbørfelt og Randsfjorden som 

helhet. 
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Tabell 7. Forslag til arbeidsmål for vannkvaliteten i Randsfjorden og delnedbørfelt. * Utenom flomperioder. 

**Myrvassdrag kan ha høye verdier for fargetall (> 100 mg Pt/l) 

 

Mål 
TP 
µg/
L 

Mål 
TN 
µg/
L 

Alger 
klasse 

Konduk
-tivitet 
µS/cm 

Farge-
tall 
mg Pt/l 

Turbiditet
* 
FNU 

Randsfjorden (RAN1)  5 315  

Svært 

god / god  48 25   2 

Delfelt Dokka   5  300 God  33  30  2 

Delfelt Etna  5  300 God  33  30  2 

Delfelt Hadeland   20  1000 

God / 

moderat  350  30  2 

Delfelt Hadeland Vigga  10  1000 

God / 

moderat  325  30  2? 

Delfelt Fallselva  5  300 God  25  30  2? 

Delfelt Landås  5  400 God  75  35  2 

Restområder  5  250 

Svært 

god / god   

 Variabel*

*  2 

 
 

4.2.4 Tilførsler - Årlig avrenning fra hvert delnedbørfelt  
Som en enkel tilnærming viser det seg i praksis at tilførslene er tilnærmet en lineær funksjon 

av konsentrasjonen, da avrenningskonstanten for en 30 årsperiode og delnedbørfeltet areal 

begge er konstanter, mens konsentrasjonen kan variere fra år til år.  

 

Det er gjort en beregning av fosfor-, nitrogen- og salttilførsler fra forskjellige kilder som vist i 

henholdsvis tabell 8, 9 og 10 (se Vedlegg 1 for mer informasjon). Beregningene er basert på 

eldre overvåkingsdata i perioden 2007-2017, samt mer organisert overvåking i 2018-2020. 

Beregningene av næringsstoffer og salt kan forandre seg markant fra år til år.  

 
Tabell 8. Beregnede tilførsler av fosfor – P til Randsfjorden og de forskjellige delnedførfelter. Dataene er basert 

på «tilfeldig» overvåking i perioden 2007-2017, samt målrettet overvåking i 2018-2020. Det bemerkes at den 

målte P-konsentrasjon kan variere en del fra år til år, og det forventes sikrere tallgrunnlag etter fem år med 

målrettet overvåking. 

 

Årsvann-

føring 

Årlig P-

tilførsel 

 kg P/år 
(2007-

2017) 

Årlig 

P-

tilførsel  

kg P/år 

(2018) 

Årlig 

P-

tilførsel 

 kg P/år  

(2019) 

Årlig 

P-

tilførsel  

kg P/år 

(2020) 

 

 

Årlig 

P-

tilførsel  

kg P/år 

(2021) 

 

 

MÅL 

Årlig 

P-

tilførsel  

kg P/år 

 

MÅL 

Kons-

entra-

sjon 

µg 

P/L 

Randsfjorden  

(RAN1, RAN utløp) 1816 9080 9080 

 

 

7627  

  

 

9080 

 

 

5 

Delfelt Dokka 

(DOK1) 554 2770 2548 

 

3656 3852 

  

2770 

  

       5 

Delfelt Etna (ETN1) 456 2280 2097 2859 2416  2280 5 

Delfelt Hadeland  

(ASK1, GRY1, 

SLØ1, VAN1)  73,37 2201 1834 

 

 

1467 1610 

  

 

1467 

 

 

20 
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Delfelt Hadeland 

Vigga (VIG1) 88,44 1238 823 

 

1167 4438* 

  

884 

 

10 

Delfelt Fallselva  

(FAL1) 57,93 290 377 

 

579 405 

  

290 

 

5 

Delfelt Landås 

(LAN1) 46,85 281 201 

 

468 375 

  

234 

 

5 

Restområder, 

 Randsfjorden vest 538,98 2695 2695 

 

2696 2695 

  

2695 

 

5 

Total tilførsel 

 Randsfjorden   11255 10575 12892 15792* 

  

10620 

 

*anleggsarbeid i Vigga  
 

Tabell 9. Beregnede tilførsler av nitrogen – N til Randsfjorden og de forskjellige delnedførfelter. Dataene er 

basert på «tilfeldig» overvåking i perioden 2007-2017, samt målrettet overvåking i 2018-2020. Det bemerkes at 

den målte N-konsentrasjon kan variere en del fra år til år, og det forventes sikrere tallgrunnlag etter fem år med 

målrettet overvåking. 

 

Års-

vann-

føring 

Årlig 

N-

tilførsel 

 kg 

N/år 
(2007-

2017) 

Årlig 

N-

tilførsel  

kg N/år 

(2018) 

Årlig N-

tilførsel 

 kgN/år  

(2019) 

Årlig 

N-

tilførsel  

kg N/år 

(2020) 

 

 

Årlig 

N-

tilførsel  

kg N/år 

(2021) 

 

MÅL 

Årlig P-

tilførsel  

kg N/år  

Foreløpig 

 

MÅL 

Kons-

entra-

sjon 

µg 

N/L 

Randsfjorden  

(RAN1, RAN utløp) 1816 726400 726400 954693  

  

5721103 

 

315 

Delfelt Dokka 

(DOK1) 554 132960 175618 191684 149026 

  

166200 

 

300 

Delfelt Etna (ETN1) 456 104880 222072 139992 151939  136800 300 

Delfelt Hadeland 

(ASK1, GRY1, 

SLØ1, VAN1)  73,37 183425 172126 366850 172144 

  

 

73370 

 

 

1000 

Delfelt Hadeland  

Vigga (VIG1) 88,44 221100 109577 336627 177860 

  

88440 

 

1000 

Delfelt Fallselva 

(FAL1) 57,93 15641 20449 25953 20276 

  

17379 

 

300 

Delfelt Landås 

(LAN1) 46,85 14055 22394 22347 21738 

  

18740 

 

400 

Restområder, 

 Randsfjorden vest 

  

538,98 129355 129355 129355 129355 

  

134745 

 

250 

Total tilførsel 

 Randsfjorden   801396 851591 1212808 822338 

  

63567 
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Tabell 10. Beregnede tilførsler av salt pr. år til Randsfjorden og de forskjellige delnedførfelter. Dataene er 

basert på overvåking i 2018-2020. Det bemerkes at den målte salt-konsentrasjon kan variere en del fra år til år, 

og det forventes sikrere tallgrunnlag etter fem år med målrettet overvåking. Saltholdigheten (mg salt/år) = k ˟ 

konduktiviteten (µS/cm) der x er en omregningsfaktor satt til k = 0,7 når konduktiviteten er < 100 og k = 0,6 når 

konduktiviteten er > 300 µS/cm. Tabellen er under videre utarbeidelse. 

 

 

Års-

vann-

føring 

Årlig 

salt-

tilførsel  

tonn/år 

(2018) 

Årlig 

salt-

tilførsel 

 tonn/år  

(2019) 

Årlig 

salt-

tilførsel  

tonn/år 

(2020) 

 

 

Årlig 

salt-

tilførsel  

tonn/år 

(2021) 

 

MÅL 

Årlig 

salt-

tilførsel  

tonn/år  

 

MÅL 
Konduktivitet 

µS/cm 

Randsfjorden  

(RAN1, RAN utløp) 1816 64014  65376 

  

61057 

 

48 

Delfelt Dokka 

(DOK1) 554 12409 12797 12021 

  

12797 

 

33 

Delfelt Etna (ETN1) 456 12130 11172 9768 

        

10534 

33 

Delfelt Hadeland 

(ASK1, GRY1, 

SLØ1, VAN1)  73,37 18324 18170 16299 

  

 

17976 

 

 

350 

Delfelt Hadeland  

Vigga (VIG1) 88,44 18564 19730 14062 

  

17246 

 

325 

Delfelt Fallselva 

(FAL1) 57,93 973 973 973 

  

1014 

 

25 

Delfelt Landås 

(LAN1) 46,85 2951 2426 2230 

  

2460 

 

75 

Restområder, 

 Randsfjorden vest 

  

538,98 8058 8058 8058 

  

7545 

 

20 

Total tilførsel 

 Randsfjorden   73436 73353 63430 

  

69572 

 

 

Det er også sett på tilførselsfordeling fra forskjellige kilder/sektorer. På bakgrunn av dette er 

det sannsynlig at en stor andel av fosfor-, nitrogen- og salttilførselen i enkelte delnedbørfelt, 

spesielt Hadelandsområdet, kan tilskrives avrenning fra landbruket.   

 
4.2.5 Konklusjoner og vurdering av tiltak 
Den overordnede tiltaksanalysen for Randsfjorden viser god sammenheng mellom beregning 

av tilførsler og målte konsentrasjoner.  

 

Det er spesielt avrenning av nitrogen, fosfor og salter (målt som konduktivitet) fra 

landbruksarealer som medfører forurensning av Randsfjorden. Dette gjelder spesielt 

avrenning fra Hadeland som arealmessig har en stor andel landbruk. Nitrogenavrenningen fra 

Hadeland forklarer for en stor grad konsentrasjonsøkningen av total nitrogen fra den nordlige 

stasjonen RAN 6 til den sørlige stasjonen RAN 1.  

 

Avløp fra tettstedene Dokka, Hov i Land, Fall, Gran og Jevnaker betyr noe mindre for den 

totale situasjonen i nedbørfeltene, da utslippene er relativt små i forhold til delnedbørfeltenes 

størrelse, men påvirkningen kan være av betydning i nedre del av delnedbørfeltene. 
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Overvåkingsresultater viser at hyttebebyggelser kan påvirke mindre lokale vassdrag i 

betydelig negativ grad – men det kan være vanskelig å vurdere disse områdenes virkning på 

delnedbørfeltene som helhet i denne tiltaksanalysen, da disse er store i omfang og 

resipientkapasiteten kan være relativt stor. Vannområdet/kommunene gjør i samarbeid med 

Statsforvalteren lokal kunnskapsinnhenting der det antas å være behov for det.  

 

Den overordnede tiltaksanalysen er med og legger grunnlag for prioritering av tiltak mellom 

delnedbørfeltene. Tiltaksbehov innad i hvert enkelt delnedbørfelt, samt en grundigere analyse 

av områder med stor forurensning/belastning, krever en mer detaljert lokal tiltaksanalyse. 

  

Det er verdt å vurdere behovet for en mer detaljert tiltaksanalyse for flere av delnedbørfeltene, 

spesielt Hadeland Vigga og. 

 

4.2.5.1 Prinsipp 
Enhver nedbygging av natur fører til økning i forurensningstilførsler til vassdraget i stor eller 

liten grad. 

 
4.2.5.2 Vurdering av Randsfjorden og delnedbørfelt  
De enkelte delnedbørfelts påvirkning på Randsfjorden avhenger av delnedbørfeltenes relative 

størrelse, lokale nedbørforhold og arealfordeling og aktivitet innen delnedbørfeltet.  

 

Delnedbørfelt Dokka har noen mindre utfordringer knyttet til avrenning fra spredt avløp. Det 

planlegges og pågår storstilt hytteutbygging i myr- og fjellområder, noe som medfører risiko 

for økt tilførsel av næringssalter, frigjøring av humus og utvasking av salter og partikler. 

  

Delnedbørfelt Etna har mye av de samme utfordringene som delnedbørfelt Dokka. I tillegg 

til noe spredt bebyggelse og hyttefelter er det imidlertid i tillegg en del landbruksareal nede i 

Etnedalen langs Etna. 

  

Delnedbørfelt Landås er et område som i perioder bærer preg av landbrukspåvirkning. 

Særlig gjelder dette i øvre deler av delnedbørfeltet. Det er også erfart at tilførslene fra 

Landåselva tidvis kan ha stor innflytelse på overflatevannet i den nordre del av Randsfjorden. 

Konduktiviteten er relativt høy nederst i Landåselva. 

 

Delnedbørfelt Fallselva viser ofte noe forhøyede verdier av fosfor. Dette skyldes 

sannsynligvis avløp fra boligbebyggelse i nedre del av delnedbørfeltet. 

 

Delnedbørfeltene Hadeland og Hadeland Vigga har en helt annen arealfordeling enn resten 

av Randsfjordens nedbørfelt. Stor andel dyrket mark og urbant areal påvirker 

vannforekomstene direkte, noe som også gjenspeiles i vannovervåkingsresultater.  Det er 

bekymringsverdig at konduktiviteten har økt betydelig i mange områder etter krigen. 

Jarenvatnet bør gis stor oppmerksomhet. Detaljerte tiltaksforslag for hele Hadelandområdet 

finnes i vann-nett.no, men det er fortsatt behov for mer kunnskap. 

 

4.2.5.3 Foreløpig liste over overordnede tiltak 
Detaljerte tiltaksforslag for hver enkelt vannforekomst vil til enhver tid ligge i vann-nett.no. 

Nedenstående liste viser de overordnede tiltak det er behov for (for å redusere tilførsler av 

næringssalter, økt konduktivitet og redusert siktedyp) ut i fra gjennomført forenklet 

tiltaksanalyse og den totale kjennskapen til delnedbørfeltene. 
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 Fortsette arbeidet med å forbedre avrenning av avløpsvann fra tettsteder og spredt 

bebyggelse. Det bør også fokuseres spesifikt på sterkt økende hytteutbygging i øvre 

del av vassdraget, samt på Lygna. 

 Målrettet gjødsling i landbruket – reduksjon av fosfor og nitrogen. Feilgjødsling 

(mengde og næringsinnhold) påvirker svært mange av de sårbare vannforekomstene 

på Hadeland. Reduksjon av P-AL-innholdet i jorda fra 10 til 7 vil redusere 

fosforavrenningen med minst 30 % (se Løvstad & Krogstad 2010 og Krogstad & Falk 

Øgaard 2012). Det bør vurderes i hvilken grad det er mulig å redusere 

nitrogengjødslingen. 

 Oppfølging av veianlegg og etablerte deponier av alunskifer.  Også andre eventuelle 

punktkilder fra infrastruktur bør vurderes. 

 Ta hensyn til vannmiljø ved all arealplanlegging og utbyggingsaktivitet. 

 Skogområder og vegetasjonssoner langs sårbare elver og bekker må bevares for å 

redusere erosjon, partikkelavrenning og næringstilførsel. 

 

4.2.5.4 Overordnet kunnskapsbehov 
 Finne ut mer om årsakene til økt konduktivitet i delnedbørfeltene Hadeland og 

Hadeland Vigga samt i søndre del av Randsfjorden, og se på mulige effekter av denne 

utviklingen. 

 Finne ut mer om hvilke konsekvenser økt hytteutbygging i myrområder har for 

vannkvaliteten. Etablere fast overvåkingsprogram for Skjerva som drenerer 

hytteområdet som er under utbygging på Lygna. 

 Fortsette eget overvåkingsprogram, samt samarbeidet med statsforvalteren om 

utdypende undersøkelser, og slik sett styrke det generelle og spesifikke 

kunnskapsgrunnlaget. 
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VEDLEGG 1. MATERIALE OG METODER (under revisjon) 
 
 

INNSJØPRØVER 
 

Prøvetaking. Prøver ble samlet inn 5 ganger i perioden 16.5 – 15.10 på to hovedstasjoner 

RAN 1 (v. Grymyr) og RAN 6 (Fluberfjorden helt i nord). Jarenvann ble også overvåket  

forskjellige år. 

 

Det ble analysert på total fosfor, total nitrogen, nitrat (+nitritt), silikat, suspendert stoff 

(turbiditet), konduktivitet, pH, alkalitet, kalsium, fargetall, termotolerante koliforme bakterier 

(TKB), klorofyll a, fytoplankton (mengde og sammensetning) og zooplankton (indikatorer). I 

tillegg ble det målt siktedyp og noen grad temperatur. Alle kjemiske analyser ble analysert på 

akkreditert laboratorium (NOR-Analyse og Eurofins, eller NIVA for RAN1 i 2017 og 2019) 

 

Tabell 1. Kjemiske og fysiske analyser ordnet etter virkningstyper. Endringer i enkelte 

parametere kan også skyldes klimaendringer  (endrede temperatur- og 

avrenningsforhold). 

VIRKNINGSTYPE Parameter Metode/forklaring 

Eutrofiering Fytoplankton 

(planktonalger) 

(mengde i mg våtvekt/l) og 

sammensetning 

Kvantitativ bestemmelse 

med omvendt mikroskop. 

Utermöhl 1958 

 Zooplankton (planktondyr) 

Kvantitativ prøvetaking 0 – 

25 m dyp) 

Mikroskopisk bestemmelse 

av indikatorer 

 Klorofyll a (µg P/l) NS 4766 og NS 4767 

    Total fosfor (µg P/l) NS-EN 1187 

NS-EN ISO 6878 

 Total nitrogen (µg N/l) NS 4746 

 Nitrat (+nitritt) (µg N/l) NS 4745 

Partikler og humus Turbiditet (FTU) NS-EN ISO 7027 

 Suspendert stoff (mg 

tørrst./l) 

NS-EN 872 

 Fargetall = Vannets farge 

(mg Pt/l) 

NS-EN ISO 7887, NS 4787 

 Siktedyp (m):  Hvit secchiskive. Siktedypet 

er avhengig av vannets farge 

og partikler (inkl. alger) 

Ionesammensetning/forsuring Konduktivitet (µS/cm)  NS-ISO 7888 

 Kalsium (mg/l) NS-EN ISO 7980 

 pH NS 4720 

 Alkalitet NS-EN ISO 99963-1/2 

 

 

 

Fytoplankton. Det ble tatt kvantitative blandprøver 0 – 4 m for fytoplankton (som ble tilsatt 

Lugol) og telt ved hjelp av et Nikon omvendt mikroskop. Det ble analysert for både total 

algebomasse (i mg våtvekt/l) og algesammensetning   
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Zooplankton. Det ble tatt kvatitative blandprøver 0 – 25 m for zooplankton (ved hjelp av en 

10 liter zooplankton rørhenter, vannet ble filtrert gjennom duk 0,90 µm maskevidde). Det ble 

analysert på dominante indikatorer i mikroskop og sammenliknet med tidligere resultater.  

 

BEKKE- OG ELVEPRØVER 

Prøvetaking. Det ble tatt prøver på forskjellige stasjoner i de undersøkte vassdragene (se figur 

2).  

 

Tabell 2. Kjemiske og fysiske analyser ordnet etter virkningstyper. Endringer i enkelte 

parametere kan også skyldes klimaendringer  (endrede temperatur- og 

avrenningsforhold). 

VIRKNINGSTYPE Parameter Metode/forklaring 

Eutrofiering Begroingsalger Mikroskopisk bestemmelse 

av indikatorer  

 Total fosfor (µg P/l) NS-EN 1187 

NS-EN ISO 6878 

 Total reaktivt fosfor – TRP 

(µg P/l) 

NS men justert for 

blankprøve etter tilsetning 

av molybdat og ascorbinsyre 

 Total nitrogen (µg N/l) NS 4746 

 Nitrat (+nitritt) (µg N/l) NS 4745 

Partikler og humus Turbiditet (FTU) NS-EN ISO 7027 

 Fargetall = Vannets farge 

(mg Pt/l) 

NS-EN ISO 7887, NS 4787 

   

Ionesammensetning/pH Konduktivitet (µS/cm) NS-ISO 7888 

    pH NS 4720 

 
Kjemiske og fysiske analyser. Konduktivitet og pH ble målt i felt. Det er blitt tatt prøver for 

analyse av TRP – total reaktivt fosfor, som gir et mål på biotilgjengelig fosfor (prøvene ble 

analysert av LIMNO-CONSULT på Ski kommune laboratorium (leieavtale).  

 

Begroingsalger. Det ble tatt prøver for analyse av begroingsalger. Vannkvalitetsklasse ble 

bestemt i henhold til Løvstad (1994), Løvstad og Bjørnskau (2000) og Løvstad (2007). Fra 

2018 er den angitte klasse (5 klasser) i henhold til det nye EU-tilpassede klassifiseringssystem 

for eutrofiering. Klasse 1 – svært god, klasse 2 – god, klasse 3 – moderat, klasse 4 – dårlig og 

klasse 5 – svært dårlig økologisk klasse. 
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VEDLEGG 2. PRIMÆRDATA 
 

Tabell 1. Randsfjorden RAN1 – Grymyr 2019. Fysiske, kjemiske og biologiske data 

 2019 
 

14.5 12.6 9.7 14.8 9.9 7.10 

 

Middel 
2019 

Total fosfor (µg P/l) 4 6 4 - 3 4 4,2 

Total nitrogen (µg N/l) 510     550 510 480 490 540 513 

Nitrat +  nitritt (µg N/L)        370     420 330 330 330 340 353 

Konduktivitet (µS/cm) 48 49 48 48 48 49 48 

Kalsium - Ca (mg/l)          7,2 7,2           6,4 6,5 6,7 6,8          6,8 

pH 7,3 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 

Alkalinitet (mmol/l) 0,31 0,31 0,31 0,23 0,23 0,29 0,3 

Fargetall (mg Pt/l) 22 22 24 22 22 22 22,3 

Turbiditet (FNU) 0,66    0,15 0,15 0,15 0,37 0,31 0,3 

Siktedyp (m) 7,5 5 4,5 4,5 4,5 5,8 5,3 

Klorofyll a (µg/l) 0,49 0,64 2,0 1,9 2,4 1,2 1,4 

Fytoplankton (mg 
våtvekt/l)  0,059 0,114 0,201 0,177 0,199 0,099 

 
0,14 

        

 

Tabell 2. Randsfjorden RAN6 – Flubergfjorden 2019. Fysiske, kjemiske og biologiske data  

2019 
 

10.6 27.7 20.8 15.9           5.10 

 

Middel 
2019 

Total fosfor (µg P/l)          9 6 6 8 7 
 
            7 

Total nitrogen (µg N/l) 360 360 360 350 339 354 

Nitrat +  nitritt (µg N/L) 200 220 210 210 200 208 

Konduktivitet (µS/cm) 33 32 34 33 33 33 

pH 6,9 7.1 7,1 7,0 7,0 7,0 

Alkalinitet (mmol/l) 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 

Fargetall (mg Pt/l) 35 37 37 32 30 34 

Turbiditet (FNU) 2,5 1,5 1,0 0,5 0,6 1,2 

Siktedyp (m) 3,5 4,5 3,5 4,0 3,5 3,8 

Klorofyll a (µg/l) 2,0 1,5 1,2 1,2 1,0 1,4 

Fytoplankton (mg 
våtvekt/l)  0,2 0,15       0,17 0,25 0,1 0,17 
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