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Cyanobakterier i Årungen

� Kraftige oppblomstringer 
nesten hvert år

� Påvirker økosystemet på 
mange måter

� Kan utgjør et helseproblem 
pga. produksjon av toksiske 
stoffer (f. eks. 2007)



Sammenheng mellom 
næringsstoffnivå og dominans 
av cyanobakterier?

� Dårlig sammenheng mellom 
tilgang til fosfor og 
betydning av 
cyanobakterier i 400 Norske 
innsjøer (Kilde: NIVA)

� Mye ”individualitet” av 
innsjøer, dvs. ikke noen 
felles regel
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Hva styrer veksten av 
cyanobakterier i Årungen?

� Cyanobakterier trenger
� Lys 
� Forholdsvis høy 

vanntemperatur 
(optimal er 25 grader)

� Karbon, Fosfor, 
Nitrogen

� pH mellom 6,2 og 9,5
� Andre næringsstoffer



Resultater av feltobservasjoner

� Ifølge statistiske analyser av 
alle observasjoner fra 
Årungen 2007-2011 finnes 
det en sammenheng mellom 
mengden av cyanobakterier i 
vannet og
� Vanntemperatur
� Sjiktningsforhold
� Lysforhold  



Betydning av lys og 
næringsstoffer i Årungen



Betydning av lys og 
næringsstoffer i Årungen

� Det ble ikke funnet bevis for 
fosfor- eller nitrogenbegrensning 
av cyanobakterier, dvs. per i dag 
er det bare lystilgang, 
vanntemperatur og 
sjiktningsforhold som avgjør om 
og når cyanobakterier danner 
oppblomstringer 



Fosfor-behov av de viktigste 
gruppene (kilde: NIVA) 

Anabaena planktonica Aphanizomenon spp. Microcystis aeruginosa

Microcystis spp.



Toksisk eller ikke toksisk?

� Ifølge statistiske og 
genetiske analyser er det 
bare en art (Microcystis 

aeruginosa) i Årungen som 
produserer toksiner

� Dvs. dersom en 
oppblomstring har en høy 
andel av denne arten utgjør 
oppblomstringen et alvorlig 
helseproblem (2007), andre 
oppblomstringer er trolig
uproblematiske for de fleste 
(NB! Forekomsten av hittil 
ukjente toksiner)



Det samme gjelder for transport 
til Oslofjørden



Transport til Oslofjørden styres 
av værforhold

� Mye transport i 
perioder med
� Lite vind
� Høye temperaturer
� Bra sommervær

� Lite transport: 
� Mye vind og regn
� Vind fra nord



Cyanobakterier i Årungen

� Lys, vanntemperatur og sjiktningsforhold 
avgjør om og når vi få oppblomstringer

� Lystilgang avhenger av:
� Transport av erosjonspartikler fra nedbørfelt 

(mye erosjon -> lite lys)
� Vær (stabilt sommervær gir gode vekstforhold, 

værforhold som medfører sirkulasjon nedsetter 
tilgang til lys og forsterker lyslimitasjon)

� Mengden av alger i vannet



Cyanobakterier i Årungen

� Nitrogenbegrensning er nesten umulig i 
Årungen pga. uvanlig høy konsentrasjon av 
nitrat i vannet

� Ingen bevis for at cyanobakterier 
begrenses av fosfor i Årungen per i dag 
(2009)



Vil tiltak mot fosfor ha effekt på 
mengden av cyanobakterier?
� På hvilket nivå begynner fosforbegrensning i Årungen?
� Er det mulig å komme på dette nivået?
� Noe spesielt om erosjonsforebyggende tiltak:

� Erosjonspartikler i vannet kan påvirke alger på flere måter:
� Tilfører fosfor til vannet
� Absorberer lys, dvs. forsterker lysbegrensning og påvirker 

sjiktningsforhold

� Dersom tiltak reduserer fosfornivået nok til at fosfor 
begrenser veksten av cyanobakterier forventes en reduksjon 
av sannsynligheten for oppblomstringer. Dersom fosfor ikke 
blir til den begrensende faktor, vil sannsynligheten for 
oppblomstringer øke pga. økt tilgang til lys.


