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Status for Østensjøvann 

 

• Vannforskriften og klassifisering av 
miljøtilstand i vann  

 

• Overvåking i PURA 

 

• Status for Østensjøvannet i dag og 
utvikling av vannkvaliteten siden 
1970-tallet 

 

• Tilførselsberegninger  

 – hvor kommer fosforet fra? 
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Vannforskriften:  
Klassifisering 

 

• Miljømål (grensen mellom god og 
moderat tilstand) 

 

– økologisk status:   
biologiske kvalitetselementer 
inkl. fysisk-kjemiske parametere 

– kjemisk status                   
kjemiske stoffer (miljøgifter) 

 

– Spesifikke for hver vanntype 

 

– Defineres ut fra avvik fra 
naturtilstand 
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Vannforskriften:  
Klassifisering 
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Leirpåvirkede elver og innsjøer 

• Innhold av marin leire i 
jordsmonnet påvirker 
mengden Tot-P 

 

• Dekningsgrad kan beregnes 
utfra NGUs løsmassekart for 
de enkelte delnedbørfeltene  

 

• Vanskelig å finne upåvirkede 
referansevassdrag 

 

• Naturtilstand i leirvassdrag? 

 

• Modell beregner forventet 
referansenivå for Tot-P  
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Tiltaksrettet overvåking i PURA 

 

• Lange tradisjoner for 
overvåking i dette 
vannområdet 

 

• NMBU (UMB, NLH) ligger i 
vannområdet 

 

• NIVA (2012) i samarbeid med 
PURA  

 

• Tiltaksrettet overvåking 
som følger kravene som gis i 
vannforskriften (og litt til…) 
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Tiltaksrettet overvåking i PURA 

 

• 8 innsjøer (mai-oktober) 
– Fysisk-kjemiske parametere 

– Planteplankton 

– Småkreps (mai, september, oktober) 

– (Fisk-NMBU) 

 

 

• 27 bekker/elver 
– Fysisk-kjemiske parametere (hele året) 

– Begroingsalger (september, 2012/2013) 

– Bunndyr (mars, 2014) 

– Fisk  

 

• Tilførselsberegninger 
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Årungen 
vassdraget 

 

 

• To innsjøer  
– Årungen 

– Østensjøvannet 

 

• To tilløpsbekker til 
Østensjøvann 

 

• Seks tilløpsbekker til 
Årungen 

 

• Årungenelva 
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Østensjøvann 

 

Størrelse:     0,3 km2 

Maksdyp:     7,1 m 

Middeldyp:     3,9 m 

Nedbørfeltstørrelse:   14 km2 

Høyde over havet:   89 m 

Teoretisk oppholdstid:  45 dager 

 

 

• Vanntype:                            
Kalkrik og humøs (11) 

• Prosentandel marin leire i 
nedbørfeltet: 88 % 

 

Grøterud og Haaland, 2007 
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Østensjøvann – 
påvirkninger/brukerinteresser 

Påvirkninger 

• Jordbruk 

• Tettbebygde strøk (Ski- ca. 
30 000 innbyggere) 
(kommunalt ledningsnett, 
tette flater) 

• Spredt bebyggelse 

 

Andre aktiviteter  

• E18 

• Jernbane 

 

Brukerinteresser 

• Naturreservat 

• Jordbruksvanning 

• Fritidsfiske 
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Klassifisering iht. vannforskriften 
Overvåkingsdata 2013 
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Totalfosfor i Østensjøvann 

 

• Høye totalfosforverdier 

 

• Påvirkes av klima og 
værforhold (erosjon og 
avrenning, leirpartikler) 

 

• Miljømålet for totalfosfor for 
vanntype (vannforskriften) er:  
20 µg/l 

 

• Miljømål satt i PURAs 
tiltaksanalyse (2009) er:      
50 µg/l 
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Totalfosfor i Østensjøvann (1977-2013) 
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Planteplankton - 2013 

Anathece spp.  

Aphanocapsa spp.  

Coelastrum spp.  

Cryptomonas spp.  

Bilder:  

Birger Skjelbred, NIVA 
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Planteplankton 

• Tidligere undersøkelser viser at 
planteplanktonsamfunnet var 
dominert av cyanobakterieslektene 
Planktothrix og Anabaena.  

 

• Etter 2009 har det vært lite 
cyanobakterier i Østensjøvannet 

 

• Det observeres svært mye 
pikoplankton (0,2-2 µm) 

 

• Feltmålinger med 
phycocyanininstrument antyder at 
det er mye cyanobakterier 
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Småkreps - Østensjøvannet 

Grøterud og Haaland, 2007 

Littorale 

prøver 

Pelagiske 

prøver 

• Kvalitative prøver tatt med 
planktonhåv (90 µm) 

– 1 prøve i profundalsonen 

– 2 prøver i littoralsonen (ulikt 
substrat, stein/vegetasjon)  

 

• Vurdering av tilstanden baserer seg 
på artsantall, artssammensetning 
samt forekomst av 
påvirkningsfølsomme og 
påvirkningstolerante arter og 
mengder av disse.   

 

 Størrelsesfordeling er ikke målt.  

 

• Thomas Jenssen, NINA  
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Småkreps - Østensjøvann 

• Småkrepssamfunnet har 
mange eutrofieringstolerante 
arter og dette samfunnet 
indikerer høy 
næringsbelastning 

 

• Typiske arter i innsjøer med 
en høy andel 
planktonspisende karpefisk 
(eks. Daphnia cucullata og 
Bosmina longirostris)  

 

• Størrelsesfordeling vil kunne 
si mer om predasjon fra fisk 
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Tilførselsbekker til Østensjøvann 

TBK! 
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Tilførsler til Østensjøvann 

 

• Teoretisk 
tilførselsberegning av 
totalfosfor og 
biotilgjengelig fosfor fra 
sektorbaserte regnskap  

 

 

• Mål: ca. 500 kg TP/år 

 

• Nå: ca. 700-800 kg TP/år 
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Tiltak 

• Omlegging av deler av 
avløpsnettet i Ski 
kommune 

 

• Rensepark i 
Finstadbekken 
(prosjektert) 

 

• Tiltak i jordbruket 
– Åker i stubb 

– Høstharving 

– Høstkorn 

– Grasdekte buffersoner 

 

• Innsjøinterne tiltak? 
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«Top down» eller «Bottom up»? 
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Oppsummering 

• Østensjøvann har ikke oppnådd miljømålet om god økologisk 
tilstand 

 

• Ingen spesifikke miljømål for leirpåvirkede innsjøer 

 

• Fortsatt høye konsentrasjoner av totalfosfor i innsjøen, og store 
tilførsler av totalfosfor til innsjøen 

 

• Planteplanktonsamfunnet er spesielt, med mye pikoplankton  

 

• Småkrepssamfunnet er dominert av eutrofieringstolerante arter 

 

• Tiltak gjennomføres, men det tar tid å se effekter av disse i 
innsjøen 

 

 

 

 


