


Først et tilbakeblikk ……

› Overvåkingsdata dekker vanligvis kun de siste få tiårene

› Hvordan var det før, og hvordan har eutrofieringsutviklingen vært?

› Tidlige registreringer:

Frøylandsvatnet og noen andre 
innsjøer på Jæren var inkludert



Huitfeldt-Kaas: Planktonundersøgelser …. 

› Innsjøene på Jæren beskrives som grunne og med lite (vann)tilløp, og relativt rike på 
planteplankton

› Beskrev omliggende områder som lyngmark og myrer, men også noe oppdyrket

› Grønnalger var vanlige (spesielt desmidier, som antas å ha sammenheng med 
omkringliggende myrer)

› Generelt beskrevet som chizophyta-innsjøer (cyanobakterier); særlig Anabaena 
(Dolichospermum) ble funnet

− Men ikke cyanobakterier i større mengder



Jæren 1908



Jæren 1912



Jæren 1934



Jæren i dag



Innsjøhistorie – eutrofieringsutvikling

› Innsjøsedimentet gir informasjon om tidligere tilstand

› Rester av planter og dyr som lever i innsjøvannet havner i 
sedimentet, lag på lag – år etter år

› En sedimentkjerne kan avsløre historien langt tilbake i tid

− Eksempel: algepigmenter



Innsjøhistorie – eutrofieringsutvikling



«Giftige blågrønnalger over alt ……»



Frøylandsvatnet

› Nedbørfelt: 56 km2

› Innsjøreal: 4,7 km2

› Middeldyp: 5,5 m

› Oppholdstid: 0,42 år



Frøylandsvatnet - fosfortilførsler



Frøylandsvatnet – middelverdier i vekstsesong



Frøylandsvatnet



Frøylandsvatnet – middelverdier i vekstsesong



Frøylandsvatnet – tiltak

› Koordinert innsats for å bedre vannkvaliteten ble iverksatt gjennom Aksjon 
Frøylandsvatn (1984) og videreført gjennom Aksjon Jærvassdrag (fra 1993)

› Øremerking av statlige midler ga fokus på avløpstiltak

› I landbruket har det vært fokus på 

− Fjerne punktkilder

− Lagring og bruk av husdyrgjødsel, og gjødslingspraksis generelt (gjødselplaner)

− Redusertbruk av fosfor i handelsgjødsel

− Renseparker, kantsoner, fangvekster, nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel, ….

− Informasjon og motivering (frivillige tiltak – «gulrotprinsipp») 



Generell trend til forbedring



Hålandsvatnet

› Nedbørfelt: 6,2 km2

› Innsjøareal: 1,2 km2

› Middeldyp: 9,3 m

› Oppholdstid: 1,92 år



Hålandsvatnet – middelverdier i vekstsesong





Hålandsvatnet



Utfordringer – tilførslene til Hålandsvatnet

› Tilføres betydelig mer næringsstoffer enn det innsjøen «tåler»

− Lav vanngjennomstrømming → mindre skal til før det oppstår eutrofieringseffekter

› Tilføres årlig ca. 730 kg P fra nedbørfeltet 

− Avløp (kommunalt og spredt) bidrar med ca. 7 %

− Tilførsler fra jordbruket dominerer (85 %) – grønnsakproduksjon bidrar mest (50 %)

− Jorda har «meget høy – ekstrem høy» fosforstatus

› Tilførslene må reduseres med mer enn 60 % for å kunne oppnå stabilt «god 
økologisk status»



Utfordringer – sedimentene i Hålandsvatnet

› Sedimentet er svært rikt på fosfor

− Hoveddelen på former som lett kan mobiliseres til overliggende vann

› Innsjøinterne fosfortilførsler 

− Fra dypvannssedimenter (anaerob frigjøring)

− Fra gruntvannssedimenter (ved høy pH, ved resuspensjon)

› Bidrar til algeoppblomstringene

− Frigjort fosfor går i hovedsak tilbake i sedimentet (intern syklus)

› Forsinker responsen på tilførselsreduserende tiltak i nedbørfeltet



Hålandsvatnet – tiltak

› Hoveddelen av avløpstiltak er gjennomført

› Landbruket – tiltak som er/blir gjennomført

− Redusert bruk av fosfor i handelsgjødsel

− Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel og spredning med rask nedmolding

− Miljøavtaler

› Det vil ta lang tid å oppnå nødvendig reduksjon av tilførsler fra nedbørfeltet

− Innsjøinterne tiltak, i tillegg til tiltakene i nedbørfeltet, kan gi raskere respons i innsjøen

› Statsforvalteren starter nå prosjektet «Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet», 
med mål om å lage en helhetlig tiltaksplan for vannet og å sikre langsiktig 
arbeid med å begrense avrenningen og gjøre vannkvaliteten bedre



Oppsummering og generelle betraktninger

› Generell forbedring kan ses i mange av vassdragene på Jæren

› Det tar lang tid å rette opp i «gamle synder»

− Effekter av tiltak blir ofte ikke tydelige før etter mange år

› Målrettet innsats over tid er viktig

− Gjennomføring av tiltaksplaner

− Dokumentasjon av effekter 



Takk for oppmerksomheten !
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