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1.1 Forord 
 
Jeg vil takke miljøkjemigruppen med veileder Rolf David Vogt for å sagt seg villig til at jeg 
kunne få skrive denne oppgaven  om Vansjø semesteret høsten 2007. Dette har vært en 
interessant oppgave å skrive med mange utfordringer som blandt annet å finne artikler og å 
velge ut hva som er vesentlig å ha med i en slik oppgave med hensyn til temaet. 
 
 
1.2 Sammendrag 
 
Denne oppgaven omhandler Vansjø i forhold til problematikken rundt minkning i sur nedbør 
som en følge av minkning i Al3+ og naturlig løst organisk humus. Videre er det skrevet 
generelt om eutrofiering av innsjøer. Dette er viktig for denne oppgaven fordi ved eutrofiering 
er fosfor den begrensende faktoren for alge- og plantevekst når det gjelder innsjøer. Det er i 
denne oppgaven også tatt for seg generelt om sur nedbør og dens minkning siden 1970-tallet. 
Ut fra ulike grafiske fremstillinger kan det trekkes en generell trend at sur nedbør har minket, 
og er i dag et ikke så stor miljøproblem lengre. Videre avhenger effekten av økt forsurning av 
jordsmonn og overflatevann av mobilisering av aluminium.  
Det er disse faktorene som har hatt en viktig rolle ved Vansjø hvor det er observert en økning 
i brunfarge på vannet i innsjøen i forhold til da sur nedbør var et stort miljøproblem. 
 
 

1.3 Innledning 
 
Problemstillingen for denne oppgaven tar for seg følgende problem ved Vansjø:  

 
En minkning i sur nedbør kan føre til en minkning i Al3+ konsentrasjon i jordvæske og 
i overflatevann. Dette kan videre føre til en øket fluks av fosfor (P) ut i vassdraget 
gjennom en reduksjon i P bundet til løst organisk materiale (P-DNOM) og også 
minsket utfelling av AlPO4.  

 
Problemstillingen belyser videre minkningen i sur nedbør siden 1970 tallet og frem til i dag. 
Dette er satt opp mot generell aluminiumskjemi i forhold til dens pH avhengighet og også 
generell DNOM (naturlig løst organisk materiale) kjemi og eutrofiering. 
Jeg har i denne oppgaven prøvd å avgrense de enkelte områdene til det mest relevante for 
denne nevnte problemstillingen. Emneområder som aluminiumskjemi og sur nedbør er relativt 
store fagområder. Har derfor tatt med kun det som jeg mente var av en relevans i denne 
oppgaven. Jeg har videre prøvd å ikke gå alt for dypt inn på de enkelte fagområdene siden det 
er trendene i for eksempel sur nedbør og DNOM som er avgjørende for denne oppgavens 
konklusjon.   
 

Problemstillingen vil passe inn i et større perspektiv ved at problemet med at innsjøer blir 
misfarget ved at de får en brunere farge er ikke bare et problem bare ved deler av Vansjø, men 
også andre steder i Norge og Europa. Forklaringen på problemet kan være svært kompleks 
med mange mulige forklaringer og løsninger. Jeg vil anta at selv om forklaringene kan variere 
fra sted til sted så kan minkningen i sur nedbør være en av hovedfaktorene ved forklaringene 
siden dette var et stort miljøproblem på 1970- og 1980-tallet og at det i dag. Sur nedbør er 
ikke lenger et like stort miljøproblem siden samfunnet har klart å minske utslippene av SO2. 
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Misfarging av innsjøer kan føre til et drikkevannproblem ved at drikkevannet blir brunt og 
lukte vondt som følge av eutrofiering som nevnt nedenfor i oppgaven. 
Hensikten med denne oppgaven er å se på forskjellige aspekter ved misfaring av deler av 
Vannsjø ved å sammenligne data fra 1970 og 1980 tallet med dagens data og sette dette opp 
mot teorien om aluminiumskjemi, eutrofiering, næringsstoffer og sur nedbør. 
 
 
1.31 Generelt om eutrofiering 
 
Eutrofiering av vann og vassdrag skyldes økt tilførsler av næringsstoffer, spesielt reaktivt 
nitrogen og fosfor (8).  Naturlig har den uorganiske formene av disse næringsstoffer sitt 
opphav i nedbryting av organisk materiale. Dette bidrar igjen til en økning i veksten av 
vannplanter og spesielt alger (7). Avrenning fra jordbruket, gjødselbruk, forbrenning av fossilt 
brensel og manglende eller ødelagte kloakkanlegg viktige faktorer til at næringsstoff 
innholdet øker i våre vassdrag og er noen av årsakene til eutrofiering. Andre kan være felling 
av skogsarealer som i tillegg fører til en økning av erosjon og avrenning. 
Nitrogen og fosfor er de to viktigste begrensende næringsstoffene ved eutrofiering, men fordi 
økt vekst i akvatiske systemer ofte er forbundet med fosfor som den begrensende faktoren vil 
det være en øking i fosfor konsentrasjonen som vanligvis fører til økt plante produksjon i 
ferskvann.(9). Fosfor er en relativt uløselig substans, og den kan tilføres vannet hovedsakelig 
som følge av erosjon. En av de biologiske hovedfaktorene ved eutrofiering er økt alge vekst, 
dette er spesielt et problem der vannkilden benyttes som rå-vann reservoarene til 
drikkevannsforsyning. (1) 
 
Resultatet av eutrofiering kan være at det blir oppblomstring av blågrønne alger. Dette kan 
videre føre til de ulike problemene som er listet opp nedenfor: 
 

• Produksjon av giftige forbindelser. 
• Kan indirekte forårsake fiskedød. 
• Ubehagelig lukt og smak av vannet. 
• Estetisk ubehagelig ved at det kan formes algebelter. 
 

De økende konsentrasjonene av nitrogen og fosfor stammer hovedsakelig fra menneskeskapte 
(antropogene) utslipp, men også fra naturlig avrenning til innsjøer og elver. Næringsstoffer i 
små mengder er imidlertid nødvendig for all vekst av planter og alger. Eutrofiering er derfor 
ikke nødvendigvis et problem for miljøet. Det er kun ved tilførsel av store konsentrasjoner av 
næringsstoffer eutrofiering blir et problem. Først da vil det ha en konsekvens for 
biodiversiteten og kvaliteten på vannet.  
 
Eutrofiering er hovedsakelig et lokalt miljøproblem. I Norge vil eutrofieringen som oftest 
oppstå i lavtliggende områder, hovedsakelig nær landbruk og bosteder.  
Norske vassdrag hvor eutrofiering er et problem ligger hovedsakelig i områder rundt 
Oslofjorden, i lavlandet i Øst-Norge, rundt Stavanger, Jæren, langs Trondheimsfjorden og 
enkelte steder i Nordland. Hovedårsaken til eutrofiering i norske sjøer antas å komme fra 
avrenning fra landbruket. Forskning viser at rundt 700-900 innsjøer er klassifisert som dårlige 
eller veldig dårlige med hensyn på eutrofiering. Selv om dette antallet bare gjenspeiler 2,5 % 
av alle norske innsjøer er dette problemet kategorisert som et svært signifikant lokalt 
miljøproblem.(2). Forøvrig viser studier at en økning av nitrogen, som følge av sur nedbør, har 
økt veksten av plante og algevekst i fjellinnsjøer i Norge.(3) 
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Nedbrytning av organiske forbindelser, enten fra økt biologisk produksjon eller fra 
antropogene utslipp, vil føre til en minkning av oksygen innholdet i innsjøen. Dette gjelder 
særlig på dypet i en innsjø der det er ingen fotosyntese og det er lite sirkulasjon av vann. Det 
meste av ortofosfatet (PO4

3-) som frigjøres vil bli bundet av jern til uløselig FePO4. Når 
oksygen nivået er lavt avtar redokspotensialtet slik at Fe3+ reduseres til Fe2+. Fosforet vil da 
kunne lekke ut av bunnsedimentene noe som igjen gjenskaper eutrofierings prosessen. (4)  
 
Figur 1.2.1 viser det beregnede norske totalutslippet av nitrogen og fosfor fra landbruket, 
kloakkanlegg og industri fra 1985 til 1999. Ut fra figuren kan det sees en minkning i fosfor 
utslipp i denne perioden fra alle kildene. Den kilden som har holdt seg mest konstant i forhold 
til utslipp av fosfor er landbruket. Som figuren viser var det en minkning fra 1985 til 1994, 
men siden 1994 har fosfor utslipp fra landbruket vært stabilt med tilnærmet ingen nedgang. 
Utslipp av nitrogen har ikke vist en like stor reduksjon som for fosfor utslippene. Som figuren 
viser var det en minkning i nitrogen utslippene fra 1985 til 1999. Minkningen for nitrogen 
utslippene har vært mest betydelig fra industrien med noen varierende år (1995 og 1996) hvor 
det har vært en liten økning i utslipp av nitrogen.  

 
Figur 1.2.1: Viser det totale nitrogen og fosfor innholdet fra landbruket, overskuddsvann og industrien fra 1989 
til 1999.(5) 
 
Fotosyntesen i planer og alger danner organiske forbindelser fra CO2 og H2O. Denne 
prosessen frigir O2 til omgivelsene. Prosessen krever mye lys og næringsstoffer. Når det er 
mangel på lys vil den motsatte prosessen dominere ved at det skjer en nedbrytning av 
organisk materiale som forbruker O2 fra omgivelsene. Som følge av forskjellen i lys intensitet 
vil det være en betydelig forskjell i konsentrasjoner av O2 og CO2 mellom dag og natt. pH i 
innsjøer øker når CO2 forbrukes i det øvre laget i en eutrofisk innsjø fordi pH bestemmes av 
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bikarbonat likevekten. Når CO2 forbrukes vil karbonsyre (H2CO3) spaltes i CO2 og vann.  
Dette kan føre til at pH i produktive innsjøer på sommerhalvåret ligger mellom pH 8-9 på 
dagtid. Videre er også O2 konsentrasjonene høy. I dypere lag i en innsjø vil mangel på lys 
hindre fotosyntesen. Organiske forbindelser blant annet døde alger som synker ned i disse 
vannmassene, vil bli nedbrutt under forbruk av O2. Økning i temperaturen i overflatelaget 
(epilimnion) om sommeren fører til lavere tetthet av vannet. Dette forhindrer at øvre og nedre 
lag blandes slik at nytt oksygen tilføres. Dette kan føre til at det oppstår anaerobe forhold noe 
som fører til at vannet blir giftig.(6) 
 
Dersom økosystemet i en innsjø er i balanse, vil ikke algene kunne blomstre uhemmet. Videre 
vil ikke dyreplankton klare å kontrollere algeveksten lengre. (10) 
 
1.32 Næringsstoffer som fosfor og nitrogen i ferskvann. 
 
Som nevnt tideligere er fosfor en vanlig begrensende faktor for primærproduksjonen i 
ferskvann. Den kjemiske formen av fosforet som tilføres en innsjø har i tillegg en viktig 
betydning fordi den avgjør muligheten for organismer til å ta opp fosforet. Fosfor forbindelser 
kan enten være i løst uorganisk form, bundet i DNOM eller adsorbert til partikler. Ortofosfat 
(PO4

3-) er en løst uorganiske P forbindelse og er den mest biotilgjengelige formen av fosfat. 
Imidlertid vil ikke ortofosfat andelen være stor i forhold til den totale fosfat konsentrasjonen i 
de fleste overflatevann. Den utgjør vanligvis mindre enn 25 % av det totale P konsentrasjonen 
(ref.?).  
 
I dypere lag (hypolimnion) av innsjøen vil fosfat konsentrasjonen øke. Dette er et resultat av 
en netto nedbrytning i dyplagene av et regn av organiske materiale når plankton dør siden 
denne inneholder fosfor.  Fosfor adsorbert til partiklene vil ikke være tilgjengelig for 
plankton. Dette vil imidlertid også kunne bli ført til bunnen av innsjøen ved sedimentasjon. 
Ved bunnen av innsjøen vil kjemiske og bakteriologiske prosesser frigi fosfor som ortofosfat. 
Disse frigitte forbindelsene vil bindes til Fe eller Al som finnes i sedimentene. Oksygen 
forbrukes i de dypere lagene i innsjøen som følge av nedbrytning av organisk materiale. 
Dersom dette oksygenforbruket er større enn tilførselen av oksygen vil vannet kunne få 
anaerobe forhold. Dette vil bidra til reduksjon av Fe3+ og Fe2+. Ortofosfat bundet til treverdig 
jern vil da frigjøres siden toverdig jernfosfat er en lettløselig forbindelse. Under spesielle 
forhold, slik som ved vår og høst omrøring av vannmassene, kan ortofosfatet bli transportert 
tilbake til produksjonslaget av innsjøen. Dette fører til en vekst i alge produksjonen igjen. 
 
Disse faktorene fører til at det under sommer- og vinter-perioden vil være en økning i 
ortofosfat konsentrasjonen i hypolimnion, mens ortofosfat under vår- og høst-perioden vil bli 
transportert tilbake til produksjonslaget av innsjøen.(11) 
 
Figur 1.2.2 viser fosforsyklusen og ulike transportveier for fosfor i miljøet. I en geologisk 
tidskala skjer det en naturlige tilbakeføring av fosfor til syklusen. Dette skjer som følge av 
geologisk heving av fjell dannet av tidligere fosforholdige sedimenter. Fosfor frigis til 
jordsmonnet gjennom erosjon av steiner. Deretter kan fosforet videre slippes ut i for eksempel 
innsjøer som følge av avrenning fra landområder. Mesteparten av fosforet assimileres ved at 
planter tar det opp som en del av næringsmiddelet til plantene. Dette kan igjen frigjøres ved 
nedbrytning av organisk materiale. I vann vil fosfor felles ut og ved sedimentering og igjen  
danne grunnlaget for nye steiner. 
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Figur 1.2.2: Fosfor syklusen.(12) 
 
I vann er nitrogen tilstede både som uorganiske og organiske forbindelser. Nitrat, nitritt, 
ammonium og nitrogen er uorganiske forbindelser, mens de naturlige organiske forbindelsene 
er dannet som følge av delvis nedbrytning og frigivning fra dødt organisk materiale. Dette 
organiske materialene er som oftest proteiner og aminosyrer. Nitrogengass (N2) finnes i store 
mengder i miljøet siden atmosfæren består av omtrent 80 % N2. Imidlertid kan ikke de fleste 
organismer nyttiggjøre seg denne inerte gassen. N2 bindingene kan imidlertid brytes ved hjelp 
av spesielle bakterier. Det skjer også ved høy temperatur slik som i lyn ved forbrenning og 
ved vulkansk aktivitet. Som følge av dette vil N2 bli biotilgjengelig. (13) 
 
De forskjellige formene av nitrogen fordeler seg i miljøet gjennom ulike prosesser som 
nitrogenfiksering, assimilering, biosyntese, dekomponering, nitrifisering og nitrifikasjon. 
Under nitrogenfikseringen omdannet N2 ved hjelp av bakterier til NH3. Dette er vist ved 
ligning 1: 
 
N2 + CH2O + 2H2O → 2NH3 + CO2 + ½O2(14)                        Lign.1 
 
NH3 vil videre kunne bli løst i vann og ligning 2 vil være gjeldende som vist nedenfor. 
 
NH3 + H3O+ → NH4

+ + H2O                                                     Lign.2 
 
Ammonium blir videre kunne bli oksidert. Denne prosessen kalles nitrifikasjon som vist ved 
ligning 3. 
 
NH4

+ + 2O2+ H2O → NO3
- +  2H3O+                                                          Lign.3 

 
Ammonium kan lett bli fiksert i vann ved at alle levende organismer benytter nitrogen i 
biosyntesen av aminosyrer, proteiner og nukleinsyrer. 
Ammonium, nitrat og nitritt kan bli transportert gjennom lekkasje og avrenning fra 
omgivelsene. Videre kan nitrogen også mistes til luften ved en prosess kalt denitrifisering. 
Denne reaksjonen er gitt ved ligning 4 nedenfor.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4NO3

- + 5 CH2O + 4 H3O+ → 2 N2 + 5 CO2 + 11 H2O(15)      Lign.4 
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Figur 1.2.3 viser den samlede nitrogensyklusen hvor noen av trinnene er gitt i ligningene 1-4.  
 

 
Figur 1.2.3: Nitrogen syklusen (16) 
 
 
1.33 Generelt om Sur nedbør og dens minkning i Norge siden 1970-tallet 
 
Generelt er forsurning av nedbør som skyldes sterkere syre enn CO2 kalt sur nedbør. Selv om 
konsentrasjonen av CO2 er høyere er det SO2 og NOx som bidrar mest til surgjøringen av 
nedbøren. Dette skyldes at SO2 og NOx er sterkere sure oksider og er også mer løselig i vann 
enn CO2. Sur nedbør innebærer alt av sur vandig nedbør som tåke, snø, dugg og sludd. 
Hovedsakelig stammer meste parten av sur nedbør fra sekundære luft forurensinger. Disse 
sekundære luft forurensingene er produsert ved atmosfærisk oksidasjon av SO2 og NO2. 
Sekundære luftforurensinger er dannelse av forbindelser når ulike gasser og partikler reagerer 
med hverandre i atmosfæren. Reaksjonene vist i ligning 5 og 6 viser den samlede reaksjonene 
av disse forurensingene: 
 

{ } )(02)(
2
1)( 2

422 aqSHgOgSO −+ +→+                               Lign.5 

{ } )(2)(
2
1)(2 322 aqNOHgOgNO −+ +→+                            Lign.6 

Sur nedbør kan deles inn i tørravsetning og våtavsetning. I Norge utgjør tørravsetningen rundt 
10-30% av den totale avsetningen. Videre vil andre komponenter redusere den skadelige 
effekten av forsurende komponenter. Disse kalles basekationer og består først og fremst av 
grunnstoffene kalsium, magnesium, natrium og kalium.  
 
Hovedkildene til SO2 og NOx er forbrenning av fossilt brensel, mens det for NHx er fra 
landbruksaktiviteter. Basekationer stammer i hovedsak fra forbrenningsprosesser og 
sementindustri eller fra naturlig kilder som for eksempel jordstøv. Dersom det tas hensyn til 
naturlige utslipp av forsurende gasser for eksempel SO2 fra vulkanutslipp eller NOx fra lyn vil 
naturlig pH være omtrent 5. Sur nedbør kan ha skadelige effekter på ferskvann og vandige 
økosystemer, vegetasjon og jordsmonn, i atmosfæren, arkitektur, materialer, avlinger og på 
mennesker. De vanligste syrene i sur nedbør er H2SO4 og HNO3. Videre kan også andre syrer 
slik som H3PO4, HCL, HCOOH og CH3COOH være tilstede i sur nedbør. Det er imidlertid 
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viktig å påpeke at de 4 siste syrene er av liten betydning. En annen syre som også er tilstede er 
H2CO3*. I jordvæske vil mengden av denne syren i jordvæsken være betydelig siden den er 
bestemt av CO2 innholdet i gasser i jordbunnen. Men selv om H2CO3 er en viktig forsurende 
agent i naturlige systemer så er dette en svak syre som er nesten helt protonisert ved pH < 5. 
Derfor vil mengden som tilføres ved nedbør være irrelevant ved forsurning av jordsmonn. 
 
H+ er vanligvis det dominerende kationet i sur nedbør, men også andre kationer kan finnes i 
nedbøren slik som Ca2+, Mg2+, Na+, K+ og NH4

+ siden sur nedbør er vanligvis en kompleks 
blanding av syrer og salter. Graden av hvorvidt de sterke syre anionene som SO4

-, NO3
- og Cl- 

overskrider de basiske kationene med hensyn på ladningsbalanse avgjør kapasiteten av nedbør 
til å surgjøre systemer. Et viktig unntak er NH4

+ ionet som kan forsterke kapasiteten av 
surgjøring på systemer. Atmosfæriske avsetning inkluderer ikke bare våt avsetning, men også 
tørravsetning i form av gasser og tørre partikler. Noen viktige gasser er SOx, hovedsakelig 
SO2, NOx og NH3. Disse forbindelsene kan bli adsorbert på bakken, på planter eller absorbert 
inni planten gjennom stomata og vil tilslutt bli omdannet til H2SO4 og HNO3. Figur 1.2.4 
fremstiller syklusen for omdanning av SOx, NOx og NH3 til hhv. H2SO4, HNO3 og NH4

+. Her 
vil SO2 og NOx oksideres til H2SO4 og HNO3 og videre løses i vann til ionene H+, SO4

2- og 
NO3

-. NH3 vil også reagere med vann og danne OH- og NH4
+. Figuren viser videre ulike 

kilder som også nevnt ovenfor som slipper ut de forskjellige forbindelsene i form av våt- og 
tørr-avsetning.  
 
Videre viser figuren at sur nedbør kan føre til syreutvaskning i jorden noe som igjen kan føre 
til ødeleggelse på vandige økosystemer og aluminiumgiftighet både i vann og i jord. 
 

 
Figur 1.2.4: Illustrasjon av hvordan svovel og nitrogen kretsløpet virker med hensyn på sur nedbør(17) 
 
Ved at en avsetning som er dominert av svovel går inn i et system som ikke er nylig påvirket 
av sur nedbør så kan sulfatkonsentrasjonen til jorden øke. Enkelte jordsmonn har tilstrekkelig 
kapasitet til å adsorbere SO4

2- på en partikkels overflate. Ved enkelte tilfeller vil denne 
adsorpsjonen av SO4

2- oppføre seg som en buffer. Dette kan føre til at økningen av SO4
2- 

konsentrasjonen vil skje saktere enn uten denne buffer kapasiteten. ( 18)  
Figur 1.2.5 viser svovelsyklusen. 
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Figur 1.2.5: Viser omløpet til Svovel. (19) 
 
Tilførslene av svovel og nitrogen til Norge har avtatt som følge av utslippsreduksjonene i 
Europa. Samlet avsetning av svovel i Norge i 1980 var ca. 191 000 tonn, mens den var ca. 62 
000 tonn i 2003. Dette er en nedgang på omtrent 65 %. Reduksjonen i totalt nedfall av 
nitrogen, det vil si sum av oksidert og redusert nitrogen har blitt redusert fra 173 400 tonn i 
1980 til 104 000 tonn i 2003. Dette er da en nedgang på omtrent 40 %. Dette vil tilsi at i dag 
er ikke lenger sur nedbær et like stort miljøproblem som det var på 1970- og 1980-tallet.  
Utslipp av svoveldioksid er blitt redusert med fra 74 % til 99 % siden 1980 og for sulfat 
utslippene har det vært en reduksjon på mellom 64 % og 71 % siden 1980. 
Årsmiddelkonsentrasjonene av sulfat og sterke syrer i nedbør økte stort sett fram til slutten av 
1970-årene og har deretter blitt redusert kraftig, spesielt i Sør-Norge. (20)       
                                           
Avsetning av svovel har imidlertid fremdeles en betydning ved forsuringen i Norge. Det 
største nedfallet av svovel skjer over de mest følsomme områdene i Sør-Norge der tålegrensen 
fremdeles er overskredet. Nitrogen bidrar med omtrent 10 % av forsurningen. For øvrig i de 
sørlige og sørvestlige delene av Norge bidrar nitrogen med 30-40 % av denne forsuringen.  
Svovelutslippene reduseres raskere enn nitrogenutslippene. Dette øker den relative 
betydningen av nitrogen som en forsurningskilde.  
 
Konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger ble undertegnet i 
1979. I denne konvensjonen forpliktet de fleste europeiske land seg til å samarbeide om å 
redusere sine utslipp av forsurende forbindelser. Det er videre blitt undertegnet flere 
forpliktende protokoller som for eksempel Gøteborg protokollen. Denne ble satt i kraft i 2005. 
Denne protokollen styrer utslippene av svovel og nitrogen i Europa fram mot år 2010.  
 
 
1.34 Aluminiumkjemi 
 
Den kanskje viktigste økologiske effekten av økt forsurningen av jordsmonn og overflatevann 
er mobilisering av aluminium fra jordsmonnet. Det mobiliserte aluminiumet blir transportert 
til grunnvann, elver og innsjøer. Dette er en av de mest alvorligste konsekvensene av sur 
nedbør fordi aluminium er giftig for vandige organismer som for eksempel fisker.  
Dette gjelder for øvrig ved konsentrasjoner rundt 100µg/l og med en pH på omtrent 5. 
Disse betingelsene var ofte funnet i innsjøer i Skandinavia hvor for øvrig rundt 50 % av 
landoverflaten består av podsolisert jordsmonn. Podsol profil dannes typisk i næringsrikfattig 
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jordsmonn av grov tekstur. Disse omgivelsene eller miljøene er av de som er mest sensitive 
mot sur nedbør.(28) 
 
Aluminium er den dominerende ionet på ionebytteren i sure utvasket jordprofiler som er 
vanlig i boreale barskoger der jordsmonnet er formet fra granittfjell og hvor det derfor er lave 
konsentrasjoner av kalsium og magnesium.  
 
De relative mengdene av de forskjellige aluminiumsspesier, som både kan være organiske og 
uorganiske forbindelser, avhenger av, bl.a. pH, mengden uorganiske og organiske ligander, og 
til dels temperaturen.  
Løseligheten og den kjemiske formen til aluminium i rent vann avhenger for det meste av 
hydrolysestegene som til slutt feller ut Al(OH)3 ved pH 5 og oppløsning av Al(OH)3 som 
aluminiumanionet ved pH omtrent 8. De viktigste hydrolyse reaksjonene er da som følgende 
vist ved ligningene 7 til 10: 
 
Al3+ (aq)+ H2O(l) →Al(OH)2+(aq) + H+(aq)                                   Lign.7 
 
Al(OH)2+(aq)+ H2O(l) → Al(OH)2

+(aq) + H+(aq)                           Lign.8 
 
Al(OH)2

+(aq) +H2O(l) →Al(OH)3(aq) + H+(aq)                             Lign.9 
 
Al(OH)3(aq) +H2O(l) → Al(OH)4

-(aq) + H+(aq)                             Lign.10 
 
Dette viser også figur 1.2.11. Denne figuren viser løseligheten i prosent Al med hensyn på 
pH.  
 

 
Figur 1.2.11: Løseligheten i % av Al med hensyn på pH. ( 29)  
 
 
Ved lav pH, det vil si under pH 5, vil gibbsitt (Al(OH)3) og imogolitt, ((HO)3Al2O3SiOH(s)) i 
jordsmonnet kunne løses. Reaksjonene er som følgende vist ved ligning 11 og 12: 
 
Al(OH)3 (s)+ 3H+ (aq)→Al3+ (aq) +3 H2O(l)(30)                                               Lign.11 
 
1/2(HO)3Al2O3SiOH(s) + 3H+(aq)  ⇔  Al3+ (aq)+ 1/2H4SiO4 + 3/2H2O  (31)  Lign.12 

Al3+ vil også frigies fra ionebytteren mot 3 H+. Al3+ i vannet vil så kunne hydrolysere igjen 
ved følgene reaksjoner som vist i ligning 13: 
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32
23 )()( OHAlOHAlAlOHAl

OHOHOH −−−

⇔⇔⇔ +++                                                     Lign.13 
 
Videre vil de tre kationspesiene ha den samme konsentrasjonen ved pH 5 ved likevekt med 
Al(OH)3. For øvrige er det Al3+ som er den dominerende spesiet ved pH under 5. Dette vises i 
Figur 1.2.11. I dypere og mindre sure jordlag tenderer aluminium til å hydrolyseres for å 
forme kollodial Al(OH)3 og som vil videre utfelles. De mobile aluminium kationene vil også 
binde seg til F- og SO4

2- anioner. Dette vil vanligvis øke mobiliteten, men aluminium kan ved 
enkelte tilfeller felles ut som et uløselig basisk aluminium sulfat, AlOHSO4

-. Aluminium vil 
også finnes i organiske komplekser. Disse er mindre giftige for fisk og andre vannspesier. Det 
er videre viktig å ta i betraktning at en likevekt i en prøve ikke nødvendigvis gjenspeiler den 
totale likevekten mellom spesiene i innsjøer og elver fordi redistribusjonen av spesiene ikke 
følger den raske forandringen i surheten. Like problemer oppstår for øvrig også i jorden.(30)  
 
Figur 1.2.12 viser hva som skjer ved formasjon av utvasket jordlag. I E laget er Fe, Si og Al 
mobilisert gjennom forvitring forårsaket av organiske syrer. Meste parten av aluminiumet 
former organiske komplekser som vaskes ned til lag B. Disse kompleksene forblir i lag B på 
grunn av sorpsjon av formede oksider. En del av Al er også i en giftig Al3+ form som vaskes 
ut av hele profilet sammen med et mobilt anion som sulfat. Figuren viser videre forskjellige 
Al-komplekser i en lett sur jord. Den løste Al konsentrasjonen er videre høyest i den øvre 
delen av B laget. Dypere ned i profilet vil Al konsentrasjonen minke siden pH øker (32). 

 

Figur 1.2.12: Viser hvordan Al komplekser dannes med hensyn på dybde og pH. (32) 

Figur 1.2.13 viser et skjema for massebalanse av aluminium i B laget i et surt jordsmonn. 
Biologiske prosesser er her ikke tatt i betraktning. Nærvær av raskt reagerende Al(OH)3 kan 
forklares ut i fra temperatur avhengigheten av aluminium løseligheten i B laget som består av 
en reaksjon entalpi fase av en Al(OH)3 fase, men også at ioneaktivitets produktet av en 
Al(OH)3 fase uavhengig om likevekt er oppnådd fra over eller under metningsgrad. 
Løseligheten av aluminium i utvasket jordsmonn avhenger av et kompleks reaksjon som 
involverer forvitring fra primære mineraler, sorpsjons reaksjoner av organisk materiale og 
nedbør eller oppløsning fra mineral faser.(33) 
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Figur 1.2.13: Viser et skjema for massebalanse av Al i B laget. ( 33) 
 
 
 
1.33 Generelt om organisk humus 
 
Naturlig organisk materiale (NOM) som er løst er funnet i alle typer vann, det være seg hav 
eller fersk vann av alle typer. En klar identifikasjon på NOM er dens gulbrune farge. Selv 
omtrent rent vann som kommer fra dype beskyttede sjøer og åpne hav inneholder små 
konsentrasjoner av NOM. Dette vil si konsentrasjoner på typisk 1-3 mg/L.(34) 
 
DNOM brukes som et akronym for løst naturlig organisk materiale. DNOM er en kompleks 
blanding av heterogene organiske makromolekyler.  DNOM spiller en viktig rolle med hensyn 
på ferskvanns kjemi på grunn av dens svake syrer grupper, sterk metallkompleksitet kapasitet 
og dens evne til å sorbere lipofile molekyler. Videre vil den også ha en viktig rolle ved 
interaksjoner med oksider og andre mineral faser samt ved dens oksidasjons og reduksjons 
egenskaper (35). DNOM øker mobiliteten av forurensingene i nedslagsfeltet ved å 
kompleksbinde tung metaller, organiske forurensinger og å minske pH. DNOM er også viktig 
med hensyn på å beregne fluks av karbon og makronæringsstoffer slik som nitrogen og 
fosfor.(39) 
DNOM har også en stor betydning som substrat fra biologisk vekst og bestemmelse av 
økologiske nisjer (36)(40) 
DNOM kan forårsake problemer når det gjelder produksjon og distribusjon av drikkevann ved 
at den har en ugunstig effekt på vann kvaliteten. DNOM er også produksjons basis for 
potentielle farlige og skadelige organoklorinforbindelser. Dette oppstår når vann er desinfisert 
ved hjelp av klor. (41) Videre påviker den drikkevannkvaliteten ved å bidra med 
forløpermateriale for desinfeksjon av bi-materialer.(37)   
 
De siste15 årene er det registrert en kraftig økning av farget DNOM i overflatevann. Dette har 
blitt registrert både i Europa og i Nord-Amerika. (38). Disse forandringene kan forklares ved 
forandringer i klima, men også mulig ved redusert sur nedbør og landskaps forandringer. 
Dette vil bli bedre belyst senere i oppgaven da spesielt med hensyn på sur nedbør.  
 
Kvaliteten og kvantiteten av DNOM avhenger av ulike årsaker. Ved en økning i temperaturen 
vil nedbrytning av organisk materiale i jorden økes. Dette vil kunne føre til øket mengde 
DNOM. Økte nedbørsmengder vil også føre til at mer DNOM som vaskes ut ved at mer 
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jordvæske renner rett ut i elver og vassdrag uten å passere igjennom dypere jordlag der 
DNOM ellers ville blitt adsorbert. Solstråling og mikrober spiller også en viktig rolle når det 
gjelder nedbryting av DNOM i innsjøer. Videre vil en forandring i kvaliteten på strålingen 
med hensyn på både UV-A og UV-B påvirke de kjemiske og fysiske egenskapene til DNOM. 
En minkning i retensjonstiden i innsjøvann vil forårsake en minkning i fotokjemisk 
nedbrytning av farget DNOM og også nedbrytning ved mikroorganismer.(42) Dette vil føre til 
en økning av farge og DNOM konsentrasjon.(43) En minkning i retensjonstiden og høyere 
vanngjennomstrømming vil også føre til en minkning i koaguleringen og sedimenteringen av 
organisk materiale. Det er dermed en klar årstidsavhengighet når det gjelder mengden av 
DNOM og dets kvalitet. Klimaforandringer og svingninger i klimaet kan derfor være 
hovedgrunnen for observert forandringer i overflatevannets farge og DNOM.(44) 
 
DNOM påvirkes også av sur nedbør. Under perioden fra 1970 til 1980 ble det registrert en 
minkning i fargen på innsjøene i de regionene som ble rammet av sur nedbør.(45) Dette kan 
forklares ved protoneringen av de svake humussyrene som er et resultat av avsetningen av 
sterke mineralsyrer. Dette fører til at materialet blir mindre ladet noe som fører til at de blir 
mindre hydrofile. Videre vil den reduserte pH øke løseligheten av aluminium- og 
jernhydroksider. En økning av Al3+ og Fe3+ i løsning som blir kompleksbundet av det 
organiske materialet vil føre til at DNOM mister dens negative ladning og feller ut.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
En økning i DNOM og en endring i dens kvalitet vil ha en klar påvirkning på en rekke ulike 
miljø forhold. Videre er en del av disse er omtalt nedenfor. 
DNOM består av svake organiske syrer og er en viktig proton innhaver kilde. De organiske 
anionene vasker base kationene ned i jordbunnen eller ut til vannoverflaten. Dette fører til 
naturlig jordforsurning. DNOM består av 50-60% karbon. Med hensyn på C-syklusen vil 
dette skape miljø bekymring på grunn av CO2 som en drivhusgass. Fargen til DNOM 
reduserer penetreringen av sollys gjennom vannet. Den vil derfor redusere eufotisk sone. Den 
eufotiske sonen er den øvre del av vannet hvor det er tilstrekkelig sollys til at fotosyntese kan 
skje i motsetning til den afotiske sone. Forandringer i kvantitet og egenskaper av DNOM vil 
resultere i en forandring hos vandig fauna og flora. Videre binder DNOM tungmetaller og 
adsorberer organiske forurensinger. Muligheten for organisk materiale til å påvirke både 
transport og biotilgangen av forurensende stoffer er sterkt avhengig av kvaliteten på DNOM. 
(41)     
 
 
1.34 Bergrunn, jordsmonn, morfologi, arealbruk i generelt og i Morsa 
vassdraget 
 
Jordsmonn er betegnelsen som brukes på det øverste laget av jordarten hvor miljøforhold som 
klimaet, vann, vegetasjon og jordsorganismer har synlig påvirket jordarten, skapt forandringer 
i jordstrukturen og endret noe på mineralinnholdet. De faste bestanddelene i jordsmonnet er 
mineralmaterialer, nedbrutt organiske materiale, jordvæske og jordluft. Mineralmateriale kan 
videre deles inn i skjelettmateriale og leirmateriale. Skjelettmateriale er alle kornstørrelser 
større enn leire. Dette er for øvrig jordens bærende konstruksjoner. Det gir jordsmonnet 
mekaniske egenskaper som porøsitet og permabilitet. Den danner også voksegrunn og rotfeste 
for vegetasjonen. Leirmineralene er kjemiske forvitringsprodukter av silikatmineraler som 
feltspat, glimmer, hornblende og pyroks. Når disse bergartsmineralene utsettes for kjemisk 
forvitring dannes det sekundære leirmineraler. Dette kan da være vermicluitt, montmorillonitt, 
illitt og kaolinitt. Jordens kvalitet avhenger av leirmineralene som nevnt ovenfor og om jorden 
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har stor bufferevne. Det vil si hvor stor evne jorden har til å motstå endringer i surheten av 
jorden og dermed hindre utvaskning av viktige plantenæringstoffer. 
 
De kjemiske egenskapene til en leirkolloide er av stor betydning for jordsmonnet. Dette er 
egenskaper som er knyttet til partikkelens overflate. Overflaten på kolloidet er svakt elektrisk 
negativ og binder til seg essensielle næringsemner som opptrer i jordvæsken som kationer til 
et elektrisk dobbellag. Dette kan være K+, Ca2+ og Mg2+. Egenskapen en jord har til å bytte ut 
eller holde på kationer kalles katione ombyttingskapasitet. Den bestemmes for øvrig av typen 
og mengden av kolloider i jorden. Kolloidene kan videre opptre i to tilstander kalt sol og gel 
tilstand. En sol er en stabil kolloidal suspensjon av partikler og i sol tilstanden er de mobile og 
kan dermed føres bort med overskuddsvannet. Denne tilstanden er blant annet bestemt av 
surheten i jorden. En gel er et tredimensjonalt nettverk som omgis av en væske. Gel er stabil i 
et basisk og nøytralt jordmiljø. Det finnes tre typer humus: Mold, torv og råhumus. Mold er 
knyttet til næringskrevende plantesamfunn og har stor katione ombyttings kapasitet. Mold er 
også som oftest godt oppblandet med mineralmateriale. Råhumus er knyttet til mindre 
næringskrevende plantesamfunn som barskog og lyngmark. Dette er den vanligste 
humustyper her i landet. Råhumus har lave pH verdier og katione ombyttnings kapasitet. Den 
har også liten eller ingen innblanding av mineralmateriale. Torv er for øvrig jord med mer enn 
40 % organisk materiale i de øverste 30 cm. 
 
Jordsvæsken er det nedbørsvannet som fanges opp og som er bundet kapillært til 
jordpartiklene. Den forbrukes av vegetasjonen og fornyes av nedbørs- eller smeltevann. De 
viktigste kationene i jordvæsken deles inn i to grupper: Jordbaser og syreskapende kationer. 
Jordbaser er ioner av Ca, K, Mg, Na og andre metallkationer. Dersom jordbasene utgjør 
størstedelen av de ionene som er bundet til kolloidene så er jorden basisk.  
 
De syreskapende kationene er ioner av Al, Al(OH) og H. Stort innhold av disse syreskapende 
kationene gjør da jordvæsken sur. Ved utslipp av SO2 som fører til sur nedbør vil normalt 
jorden ha god evne til å motvirke syredannelse i jorden ved å frigi nødvendige jordbaser. 
Jorden vil ha stor bufferevne. Dersom det tilføres store mengder av syre som følge av sur 
nedbør vil basekapitalen i jorden svekkes. I løpet av en lengre tid vil derfor økosystemet miste 
ioner og dermed minste evnen til å motstå forurensingene. Hvor raskt dette skjer avhenger av 
surheten i nedbøren, jordmineralenes baseinnhold og hvor lett mineralene forvitrer og tilfører 
jorden nøytraliserende stoffer. Dette vil gjelde ved barskog som har basefattig grunnfjell. 
Jordsmonnprosessen har visse påvirkninger som avgjør hvordan sjiktdannelser eller horisonter 
i et snitt av jorden foreligger. Disse påvirkningene er mineralmateriale, klimaet, 
terrengformene, det biologiske miljøet og tidsrom. Mineralmateriale vil avhenge av 
mineralinnholdet og kornstørrelsesfordeligen i jorden. Kornstørrelsen bestemmer porøsiteten 
og permeabiliteten til jorden som videre vil blant annet påvirke utvaskningsraten. 
Klimaet er knyttet til nedbør og temperatur. Forholdet mellom nedbør og fordampning danner 
et grunnlag for en todeling av jordsmonne i to klimatiske bestemte hovedtyper. Disse er 
pedalfer og pedocal. De pedalfere typene dannes ved nedbørsoverskudd og ved utvaskning, 
mens pedocale typer dannes når salter og karbonater felles ut og anrikes i et tørt klima. 
Temperaturen regulerer for øvrig nedbrytningshastigheten av både mineralmateriale og 
organisk materiale som faller ned på bakken. Høye temperaturer øker den kjemiske 
forvitringen og lave temperaturer reduserer prosessaktiviteten. Terrengformene har en 
indirekte påvirkning gjennom signingsvanns- og grunnvannsstrømmen. De vil også gi sol- og 
skygge-sider noe som resulterer i ulike typer jordsmonn. 
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Ved det biologiske miljøet er flora og jordfaunaen viktige faktorer. Vegetasjonen påvirker de 
lokale og mikroklimatiske forholdene slik som temperatur, fuktighet. Den bestemmer også 
kvaliteten på humusmaterialet. Rik vegetasjon gir for øvrig humusmateriale med høyt 
jordbaseinnhold. Tiden påviker ved at jo lengre tid jordsmonnprosessen virker jo tydeligere 
blir jordsjiktene. For øvrig er den viktigste jordsmonntypen i Norge podsol som oftest finnes i 
barskog.(46) 
 
Bergrunnen ved Morsa vassdraget ligger i det østlandske grunnfjellsområde og dermed er 
bergrunnen bygget opp av prekambriske gneisbergarter.(47) Den prekambriske berggrunnen er 
videre kalkfattig og preget av sure magmatiske og metamorfe bergarter som ved forvitring gir 
en næringsfattig, skrinn jord. Dette er forhold som gjør at bergrunnen er svært sårbar for sur 
nedbør. For øvrig er det bare der det finnes bergarter som inneholder kalk eller innslag av 
basiske bergarter som gabbro at jordarten vil innholde mineraler som kan nøytralisere 
syreinnholdet i den sure nedbøren.(48)  
 
Gneisbergarter er hovedsakelig middels til grovkornet hvor mineralene ligger ordnet. Det er 
hovedsakelig kvarts og feltspatt som er hovedbestanddelen hos gneisbergarter. Andre 
komponenter kan også være glimmer og granat.(49) 
 
Morfologien i dette vassdraget er som følgende under. Store deler av nedbørsområdet består 
av gammel havbunn. På grunn av isbreens materialtransport ble det i dette havområde avsatt 
store mengder leire og morenemateriale. Landskapet har i senere tid blitt oppdelt og utformet 
ved hjelp av rennende vann. Det store Ra i syd demmer opp Vansjø. Dreneringsvann fra 
områder med løsavsetninger som er avsatt i havet har som oftest et relativt høyt innhold av 
kalk- og salt-innhold. Slike områder er videre velegnet som landbruksområde. Når det gjelder 
den topografiske delen er området noe variert. Daler og flate partier er avskilt av høydedrag 
som oftest er dekket med skog som for eksempel gran og furu. I den nordlige delen av dette 
område ligger disse høydedragene opp mot omtrent 300 meters høyde. I de høyreliggende 
områdene er fjellgrunnen delvis dekket med morenegrus. Disse områdene er dårlig egnet for 
jordbruk, men jordbunnen der er ypperlig for skogbruk. Videre er det enkelte steder fast fjell i 
strandkanten. På disse stedene er strendene bevokst med skog som gran eller furu. Steder der 
det er dyrket mark helt ned til vannkanten er terrenget utformet slik at det går svakt ned mot 
innsjøen. I gjennomsnitt er innsjøen rundt 7.4 meter dyp hvor det dypeste området ligger i 
Storefjorden med et dyp på 41 meter. (47) 
 
Leiren representerer den suspenderte delen av materialet fra de store iselvene som munnet ut 
ved isfronten under isavsmeltingen. Leirpartiklene transporteres ennå i store mengder ut i 
Vansjø ved kraftig vannføring under regn eller issmelting. Siden store deler av Vansjøs 
nedbørsfelt er dekket av løsavsetninger og disse videre benyttes til intensivt jordbruk får 
sammensetningen og bruken av løsavsetningene stor betydning for Vansjø. Det totale 
nedbørsfeltet er på 690 km2 som dekker store deler av kommunene Moss, Rygge, Råde, 
Våler, Hobøl, Spydeberg, Ski og Enebakk. Vansjø har meget uregelmessig utforming. 
Den består både av bukter og viker som er skilt fra hverandre med nes, holmer, øyer og 
Grunne terskler. I appendiks er det figur 1.2.16 som viser et oversikts kart over nedbørsfeltet 
Vansjø kan deles inn i to hovedbasseng som er gitt navnene Storfjorden som er det østre 
bassengetog er dypest og Vanemfjorden eller Vestfjorden som er det vestre bassenget som er 
mindre og grunnere. Den geologiske kan Vansjø betegnes som at innsjøen ligger i et gneis/ 
granitt område. Område består av forholdsvis saltfattige bergarter. Videre fører befolkning og 
jordbruksaktivitet rundt innsjøen og i dens nedbørsfelt at Vansjø vil få store mengder av 
næringsstoffer ut i innsjøen. I dette vassdraget kan inndelingen av vegetasjonstyper være som 
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følgende: Flytebaldvegetasjon, sumpplantevegetasjon og myrvegetasjon. Vanemfjorden er 
begrodd med sumpplanet og takrør. Generelt er det der hvor bosettningen og 
jordbruktaktiviteten er stor er også bestandelen av sumpplanter store. Ved Årvollfjorden er det 
derimot ingen vesentlig bebyggelse eller jordbruksaktivitet derfor er det stort settbare skog 
der som vokser på et fattig substrat av gneis og granitt. For øvrig ved utskiftningen av 
vannmasser i de tange og avsidesliggende delene av Vansjø vil utskiftningen skje relativt 
langsomt slik at størstedelen av næringssaltene som når fjorden vil bli holdt igjen her. Dette 
vil videre bety at ved områder som har små bassenger hvor jordbruksaktiviteten er stor vil 
også konsentrasjonen av næringsstoffene i disse vannmassene være stor. Dette er 
hovedsakelig makrofytter og alger. Vansjø er videre svært grunn i forhold til andre innsjøer 
slik at fosforkonsentrasjonen vil være høyere i Vansjø enn andre innsjøer som for eksempel 
Tyrifjorden. For øvrig er Vanemfjorden mer næringsrik enn slik at den har en større 
næringstilgang enn Storfjorden. Dette medfører at vegetasjonen i Storfjorden består 
hovedsakelig av en mer næringsfattig vegetasjon som brasmegras, botnegras, tjønngras og 
tusenblad.(50) 
 
Arealbruk vil gjenspeile aktiviteten på arealene. I tettsteder er bruken av arealene nær knyttet 
opp mot sammenhengen med ulike bebyggelseselementer. Arealbruken er knyttet videre opp 
mot aktiviteten på arealene og selve bruken av eller på arealene. I arealbrukstatistikken er 
arealbruk kartlagt i to nivåer. Disse er arealbruk etter bygningsomriss og arealbruk i område. 
Statistikken skal videre også føres på et høyere geografisk nivå, område. (51) 
 
De kommunene som Vansjø brer seg utover er som nevnt ovenfor har forskjellige antall i 
folkemengder og areal. Dette er gjengitt i tabell 1.2.1 nedenfor. 
 
Tabell 1.2.1: Viser antall innbyggere, det totale flatearealet og antall innbyggere per km2 (52) 
Kommune Antall 

innbyggere 
Totalt 
falteareal 
km2 

Antall 
innbyggere 
per km2 

Moss 28633 63 455 
Rygge 13839 74 187 
Råde  6654 119 56 
Våler 4152 257 16 
Spydeberg 4948 142 33 
Hobøl 4578 140 35 
Ski 27247 166 164 
Enebakk 9660 233 41 
 
Tabell 1.2.1 viser at det er Moss, Ski og Rygge kommune som har høyest tetthet av 
innbyggere per km2. Dermed vil det være disse to kommunene som har høyest arealbruk av de 
kommunene som Morsa vassdraget fordeler seg over.  
 
Forandringen i jordbruksareal per jordbruksbedrift ved årene 1949,1959, 1969, 1979, 1989, 
1999, 2004 og 2005 har vært stor. I Østfold hvor både Moss, Rygge, Råde, Spydeberg, Våler 
og Hobøl kommune tilhører har jordbruksarealet økt betraktelig. Fra 1949 til 2005 har Østfold 
økt sitt jordbruksareal fra 99,5 til 276,1 dekar. Videre for Fylket Oslo og Akershus hvor Ski 
og Enebakk kommune ligger under har jordbruksarealet økt fra 88,4 til 293,5 dekar. Dette er 
for øvrig under den samme perioden som Østfold.(53) Disse tallene viser at arealbruken har 
økt betraktelig i antall jordbruks dekar. 
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Landarealet samlet er for Østfold 3887 km2 hvor av det er 766 km2 av jordbruksareal. Dermed 
består jordbruksareal 19,7 % av landarealet for Østfold. Landarealet i Oslo/Akershus er 
samlet sett på 5005 km2 hvor av det er 802 km2 av jordbruksareal. Dermed bil 
jordbruksarealet dekke 16 % av landarealet samlet sett. Østfold og Oslo/Akershus har videre 
en av de høyeste prosent jordbruksareal ved samlet landareal.(54) 
 
Det totale jordbruksarealet i nedbørsfeltet til Vestre Vansjø er ca 11 km2. Dette tilsvarer 
omtrent 20 % av det totale nedbørsfeltet. Rundt 90 % av dette jordbruksarealet benyttes til 
kornproduksjon. Visere i den sørvestlige delen av nedbørsfeltet mellom raet og vestre Vansjø 
er det 25 % jordbruksarealet som benyttes til grønnsaksdyrkning.(55) 
 
Videre består nedbørsarealet rundt Vansjø av omtrent 15 % jordbruk. Det bor ca 40.000 
mennesker i nedbørsfeltet. Selve innsjøen Vansjø er på 36 km2 hvor den østre delen 
Storefjorden består av 24 km2 og den vestre delen Vanemfjorden er på 12 km2.(56) 
 
 
1.4  Hvordan påvirker minkningen i sur nedbør Vansjø med 
hensyn på organisk humus/ fosfor og Al? 
 
Som figurene 1.2.7 og 1.2.8 viser som også nevnt tidligere at det har vært en nedgang i 
utslippene av SO2 og NOx fra 1990-2005 hvor utslippene av SO2 minket mest, mens 
utslippene av NOx har vært variable med noen år som har vært mer enn andre.  
Figur 1.2.9 viser som nevnt tidligere at den samlede forsurende effekten av SO2, NOx og NH3 
har minket fra 1980 til 2005. Videre viser figur 1.2.1 en minkning i utslippene av SO2 fra 
1973 til 2006 og en ikke så klar minkning av NOx utslippene. Samlet sett viser disse figurene 
at det har vært en minkning i utslipp av forbindelser som skaper sur nedbør. 
 
Videre under perioden 1970- og 1980- tallet ble det observert en minkning i fargen på 
innsjøene som var påvirket av sur nedbør. Konsentrasjonen av DNOM i innsjøer viser i dag 
en betydelig økning og vannet i innsjøen har fått en betydelig brunere farge enn på 1970- og 
1980-tallet. Dette vil skje i innsjøer som tideligere har vært utsatt for sur nedbør. (56) 
 
Figur 1.3.1 viser den totale fosfor konsentrasjonen i Storefjorden fra april til oktober 2005. I 
denne figuren varierer konsentrasjonen fra 30µg/L i april til den laveste konsentrasjonen som 
er målt i juni. Denne er på omtrent 14 µg/L. Disse konsentrasjonene er for øvrig målt fra en 
blandingsprøve fra 0-4m i Storefjorden. Figur 1.3.2 viser også målinger fra Storefjorden, men 
her i et annet tidsrom. Disse målingene er tatt opp fra august 1976 til juni 1977. For øvrig er 
målingene fra 1976/1977 er målt ved 1 meters dybde. I denne figuren varierer fosfor 
konsentrasjonen mellom 28 µg/L som er målt i mai 1977 til det laveste på 9 µg/L som er målt 
i oktober 1976. Ved å sammenligne enkelte måneder i 1976/1977 opp mot samme måned i 
2005 kan det konkluderes med at fosfor konsentrasjonen er størst på våren og minker utover 
sommeren og høsten.  
 
I figur 1.3.2 er den totale fosfor konsentrasjonen i august 1976 på 11 µg/L og ved den samme 
måneden i 2005 viser figur 1.3.1 en total fosfor konsentrasjon som varierer mellom omtrent 
16 µg/L til 18 µg/L. Ved å se på måneden oktober var det i 1976 en total fosfor konsentrasjon 
på 9µg/L, mens det i 2005 var en total fosfor konsentrasjon fra 16 µg/ L til omtrent 19 µg/L.  
Videre er det i september gitt en total fosfor konsentrasjon på 12µg/L i 1976, mens det i 2005 
er målt en total fosfor konsentrasjon på 14 µg/L.  
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Videre kan det ut fra figur 1.3.2 at i mai 1977 var den totale fosfor konsentrasjonen på 27 
µg/L og i 2005 var den fra 27- 28 µg/L, mens det er i juni 1977 målt en total fosfor 
konsentrasjon på 15 µg/L, mens i 2005 er den målt til omtrent 14 µg/L til 16 µg/L.  
Ut i fra dette kan det konkluderes med at den gjennomsnittlige fosfor konsentrasjonen har økt 
fra 1976/1977 til 2005. 

 
Figur 1.3.1: Viser den totale fosfor konsentrasjonen i Storefjorden i 2005.(57) 
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Figur 1.3.2: Viser den totale fosfor konsentrasjonen i Storefjorden fra august 1976 til juni 1977. Målt ved 1 m 
dybde.  Rådata er hentet fra kilde (58) 
 
I figur 1.3.3 vises den totale fosfor konsentrasjonen i Vanemfjorden for 2005. Her varierer 
den totale fosfor konsentrasjonen fra den høyeste målingen på omtrent 57 µg/L til den laveste 
på omtrent 17 µg/L. Den høyeste fosfor konsentrasjonen er målt i september, mens den 
laveste er målt i juni. Denne figuren viser den totale fosfor konsentrasjonen fra april til 
september. Videre viser figur 1.3.4 den totale fosfor konsentrasjonen fra august 1976 til juni 
1977. I denne figuren varierer konsentrasjonen mellom den høyeste konsentrasjonen på 27 
µg/L som er målt i august 1976 og den laveste i februar 1977. Denne er på 13µg/L.  
Ved disse figurene kan ikke det konkluderes med det sammen som figurene 1.3.1 og 1.3.2 
ovenfor hvor fosfor konsentrasjonen var høyest på våren for så å minke utover mot høsten. I 
figur 1.3.3 er det minst konsentrasjon av fosfor på våren for så å ha en økning på høsten. I 
figur 1.3.4 er det annerledes ved at her er konsentrasjonen høyest på sensommeren for så å 
minke utover våren. Videre er det en økning i konsentrasjonen utover våren 1977 og  i 
september 1976 var totale fosfor konsentrasjonen målt til 24 µg/L, mens i september 2005 
varierte konsentrasjonen fra 57 µg/L til 35 µg/L. 
 
I august 1976 var den totale fosfor konsentrasjonene målt til 27 µg/L og i august 2005 var 
konsentrasjonen varierende mellom omtrent 33 µg/L til 25 µg/L. Mai 2005 varierte 
konsentrasjonen mellom omtrent 27 µg/L til 28 µg/L og her er ikke forskjellen så stor 
sammenlignet med mai 1977 hvor konsentrasjonen ble målt til 25 µg/L. I juni 1977 ble 
konsentrasjonen for fosfor målt til 23 µg/L mens den i samme måned i 2005 varierte mellom 
30 til omtrent 37 µg/L. 
 
Den samlede konklusjonen ut fra figurene 1.3.3 og 1.3.4 at også her som med figurene 1.3.1 
og 1.3.2 fra Storefjord viser at den kar vært en økning i den totale konsentrasjonen av fosfor 
fra 1976/1977 til 2005. Denne trenden er for øvrig klarest for målingene fra Vanemfjorden 
hvor forskjellene er noe større enn de målingene fra Storefjorden. Det er også Vanmefjorden 
som har den høyeste målte konsentrasjonen av de to forskjellige delene av Vansjø. 
Videre er figur 1.3.3 målt den totale fosfor konsentrasjonen fra 0-4 meter, mens figur 1.3.4 
har målinger ved 1 meters dybde. Den samme dybden gjelder også for figur 1.3.1 og 1.3.2. 
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Figur 1.3.3: Viser den totale fosfor konsentrasjonen i Vanemfjorden i 2005. (57) 
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Figur 1.3.4: Viser den totale fosfor konsentrasjonen i Vanemfjorden fra august 1976 til juni 1977. Målt ved 1 m 
dybde. Rådata er hentet fra kilde (58) 

 
Våren 2005 målte NIVA fosforkonsentrasjonen i Vansjø. Ut fra dette ble det konkludert med 
at utgangskonsentrasjonen av totalfosfor var ganske lik både i Storefjorden og Vanemfjorden. 
I disse to delene av Vansjø var også fosforkonsentrasjonen påvirket av leiremateriale fra 
tiløpselvene rundt Vansjø. Videre utover sommeren 2005 ble en del av leirematerialet 
sedimentert slik at vannmassenes innhold av total fosfor ble mer avhengig av det som var 
bundet i det organiske materialet. (57) 
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Totalfosfor sesong gjennomsnitt fra perioden juni til september fra 1983 til 2005 vises i 
figuren 1.3.5. Den rosa grafen viser data fra Vanemfjorden, men den blå grafen viser data fra 
Storefjorden. Dataene fra Vanemfjorden viser den største økningen i den totale mengden av 
fosfor gitt i μg/L. Denne viser en trend som tilsier en merkbar økning fra 1983 til 2005 med 
selvfølgelig noen unntak som for eksempel i 1978 hvor fosfor konsentrasjonen sank til 
omtrent 20 μg/L og i 2002 hvor fosforkonsentrasjonen økte mye fra den jevnlige økningen. I 
2002 økte konsentrasjonen til omtrent 38 μg/L. Samlet sett for målingene tatt i Vanemfjorden 
har fosfor konsentrasjonen økt fra omtrent 24 μg/L til 34 μg/L. Dataene for Storefjorden viser 
også en svak trend med en økende fosforkonsentrasjon, men ikke en så klar økning som i 
Vanemfjorden. Her er det langt flere variasjoner enn ved målingene fra Vanemfjorden. For 
Storefjords målingene er variasjonene i konsentrasjon av fosfor mellom 15 μg/L til det 
høyeste på omtrent 26 μg/L. Samlet sett ved å se på både målingene fra Storefjorden og 
målingene fra Vanemfjorden er det en trend som tilsier at den samlede totale 
fosforkonsentrasjonen i Vansjø har økt fra 1983 til 2005. Dette er også vist ovenfor ved å 
sammenligne figur 1.3.1 mot 1.3.2 og 1.3.3 mot 1.3.4. 

 
Figur 1.3.5: Viser totalfosfor i sesongen juni til septemper fra 1983-2005. (57) 
 
 
Videre er det kun i figur 1.3.5 målingene for Vanemfjorden som viser en statistisk signifikant 
økende trend i perioden 1983 til 2003. Det er også viktig å bemerke at de målingene som er 
utført etter 1995 kun er tatt opp i fra juni til september og ikke over hele året som var en 
praksis før. Dette betyr at de målingene fra 1995 og utover ikke gir informasjon om den 
helhetlige fosfordynamikken gjennom et helt år. Videre kan de høye total fosfor-
konsentrasjonene i årene fra 2001 til 2002 skyldes økt inerngjødslig fra bunnsedimenter i 
kombinasjon med effekten av høstflommene og høye temperaturer. Omfanget av denne 
interngjødsligene er videre ikke kjent på grunn av til dels manglende data om ulike forhold 
slik som temperaturmålinger. (59) 
 
Interngjødsling betyr at fosfor er bundet til sedimentene i innsjøen som kan frigjøres og bli 
tilgjengelig for alger slik at det vil skje en algevekst.(60) Videre kan de ustabile vintrene de 
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siste 5 til 8 årene med flere fryse og tine perioder være en mulig årsak til de høye total fosfor 
konsentrasjonene de siste årene. Slike forhold fører til mer erosjon og dermed mer fosfor. For 
øvrig finnes det ingen påfallende fellesfaktorer eller enkeltfaktorer i værforholdene de siste 
årene som kan forklare de relativt høye total fosfor konsentrasjonene i Vanemfjorden de siste 
årene, altså 2000-2005. (59) 
 
Som nevnt tidligere i teksten vil DNOM påvirkes av sur nedbør og fra 1970 til 1980 ble det 
registrert en minkning i fargen på innsjøene i de regionene som ble rammet av sur nedbør. 
Dette vil også kunne stemme overens med målingene for fosfor tatt etter at en minkning i sur 
nedbør oppstod på grunn av de høyere konsentrasjonene av fosfor. Dette vil igjen kunne 
gjenspeiles i fargen på innsjøen ved at den får en mer brunere og grumsete farge. Videre som 
nevnt tidligere vil effekten av økt sur nedbør føre til en økt forsurning av jordsmonn og 
overfalte vann. Dette vil føre til en mobilisering av aluminium som blir transportert til 
grunnvann, elver og innsjøer. 
 
Som nevnt tidligere i oppgaven vil Al3+ dominere ved pH under 5. Ved at det har skjedd en 
minkning i sur nedbør vil det også føre til en minkning i Al3+ konsentrasjonen. Dette kan føre 
til at det vil bli mindre flokkulering av P-DNOM. Flokkulering vil si dannelse av mer eller 
mindre faste aggregater. Som følge av mindre flokkulering av P-DNOM vil det føre til en 
økende fosforkonsentrasjon fordi fosfor bundet til DNOM ikke i like stor gard som tidligere 
vil danne sedimenter på bunnen av innsjøen. Videre vil det også føre til mindre utfelling av 
AlPO4. Dette kan forklare økningen i den totale fosfor konsentrasjonen i Vansjø som diskutert 
ovenfor og vist i figur 1.3.5 fra 1983 til 2005.  
 
Denne konklusjonen kan underbygges ved å referere til følgende artikkel som sier følgende: 
Konsentrasjonen av DNOM viser en økning og vann i innsjøer og elver som tidligere var 
rammet av sur nedbør har fått en brunere farge. Jordvann som kommer fra sur mineraljord og 
som er blitt drenert til vannoverflaten har en forhøyet konsentrasjon av uorganisk aluminium 
som følge av sur nedbør. Den økende aluminiumkonsentrasjonen minker løseligheten av den 
hydrofobiske delen av DNOM.(56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  Konklusjon  
 
Figurene i avsnitt 1.33 viser en nedgang i utslipp av forbindelser som skaper sur nedbør fra 
1970-1980 tallet til 2006. Nedgangen er mest merkbar ved utslippene av SO2 og ikke like 
betydelig for utslippene av NOx hvor utslippene har vært noe variable fra år til år. Som en 
følge av denne minkningen i sur nedbør er det observert en økning i eutrofieringen av innsjøer 



 24 

som tidligere hadde en minkning i fargen på vannet under påvirkning av sur nedbør. Deler av 
Vansjø er en del av dette og som en følge av denne minkningen i sur nedbør har fargen blitt 
brunere og DNOM konsentrasjonen har blitt betraktelig høyere enn på 1970- og 1980-tallet. 
Dette er gitt ovenfor i avsnitt 1.4.  
 
Videre er det også nevnt under avsnitt 1.4 at ved Vansjø er det Vanemfjorden som det har 
vært observert den største økningen i total fosforkonsentrasjon.Ved  Storefjorden er ikke 
målingene som er utført av NIVA like tydelige. Det er flere variasjoner her. Målingene fra 
Vanemfjorden viser en trend som tilsier en merkbar økning fra 1983 til 2005 med fosfor 
konsentrasjonen fra 24 μg/L til 34 μg/L, men med noen unntak som er nevnt ovenfor i forrige 
avsnitt. Ved å ta i betrakning samlet sett både Storefjord og Vanemfjord målingene så viser de 
en trend som indikerer at den samlede totale fosfor konsentrasjone i Vansjø har økt siden 
1983 samtidig som data tilsier at det har vært en minkning i sur nedbør.  
 
Dermed kan det være riktig å konkludere med at den problemstillingen som er gitt i 
begynnelsen av oppgaven kan være en mulig forklaring på den økte fosfor konsentrasjonen.  
Dette av den grunnen at som også er nevnt tidligere at sur nedbør påvirker DNOM og denne 
effekten av sur nedbør vil kunne mobilisere aluminium som blir transportert til vassdraget på 
grunn av økt forsurning av jordsmonn og overfaltevann. Når sur nedbør ble et ubetydelig 
miljøproblem førte dette til at Al3+ konsentrasjonen minket og dermed ble det mindre 
flokkulering av P-DNOM som igjen gir økt fosfor konsentrasjon og mindre utfelling av 
AlPO4. 
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1.7Appendiks 
 
Tabell 1.9.1 er da rådata til figurene 1.2.8, 1.2.9 og 1.2.10. Syreekvivalentene viser da samlet 
forsurende effekt av SO2, NOx og NH3. 
 
Tabell 1.9.1: Viser total SO2 og NOx i antall 1000 tonn og deres syreekvivalenter med år.(61)  
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År Antall 1000 tonn SO2 Antall 1000 tonn 
NOx  

Syreekvivalenter 

1973  156,3  172,6 .. 
1974  149,7  169,2 .. 
1975  138,3  174,0 .. 
1976  146,6  170,4 .. 
1977  146,0  184,3 .. 
1978  142,5  177,1 .. 
1979  144,4  187,1 .. 
1980  136,4  180,7 9,4 
1981  128,0  169,6 .. 
1982  110,7  173,9 .. 
1983  103,7  178,8 .. 
1984 95,8  193,6 .. 
1985 98,2  205,1 .. 
1986 91,4  219,5 .. 
1987 73,1  217,8 8,2 
1988 67,6  214,1 7,9 
1989 58,4  213,4 7,7 
1990 52,5  212,5 7,5 
1991 44,0  203,5 7,0 
1992 36,9  202,1 6,8 
1993 35,1  211,7 7,0 
1994 34,9  210,4 7,0 
1995 33,8  212,4 7,0 
1996 33,2  222,3 7,3 
1997 30,6  225,1 7,2 
1998 29,9  224,9 7,2 
1999 29,2  228,7 7,2 
2000 27,1  212,4 6,8 
2001 25,3  209,2 6,7 
2002 22,9  200,3 6,4 
2003 23,3  199,2 6,4 
2004 25,1  199,9 6,5 
2005 24,1  196,9 6,4 
2006 ..  194,5 .. 
 
 Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn. 
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Figur 1.2.16: Viser et oversikts kart over Vansjø og Morsa vassdraget.(62) 
 
 
 
 
 


	  for Elin-Melina Visur
	    KJEMISK INSTITUTT
	UNIVERSITETET I OSLO H 2007

	Figur 1.2.12: Viser hvordan Al komplekser dannes med hensyn på dybde og pH . (32)

