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 Side 1 

Tilførsler til norske havområder 2014 
I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organis-

ke miljøgifter fra elver og direkteutslipp i 2014, sett i lys av tidligere års tilførsler.  I 

2014 var det høy vannføring i elvene som drenerer til Skagerrak, noe som ga økte 

tilførsler av næringsstoff der. 

Hvert år overvåkes tilførsler til norskekysten av 

næringsstoff, tungmetaller og organiske miljøgif-

ter. Overvåkingen utføres i til sammen 47 elver. I 

tillegg beregnes tilførsler fra umålte felt og ut-

slipp fra punktkilder som ikke ligger oppstrøms 

målestasjonene. Slike punktkilder er industri, 

kloakkavløp og fiskeoppdrett.  

I flere elver som drenerer til Skagerrak har vann-

føringen økt i perioden 1990-2014, og særlig i 

2014 var det mye vann i elvene. Dette er en 

medvirkende årsak til at næringsstofftilførsler til 

havområdene har økt her. Metalltilførsler har 

stort sett gått ned over hele landet, med noen få 

unntak. Detaljer om dette finnes på side 2.  

 

 

I elvene ble metallkonsentrasjonene sammenlig-

net med fastsatte grenseverdier, og i 2014 ble 

det kun funnet for høye gjennomsnittlige konsen-

trasjoner av ett metall, kobber. Dette gjaldt i 

elvene Glomma, Alna, Orreelva, Orkla, Tista, 

Stjørdalselva og Pasvikelva.  

Som i 2013 ble de organiske miljøgiftene fluoran-

thene, benzo[a]pyrene (begge PAHer) og PFOS 

funnet i konsentrasjoner nær eller over grense-

verdiene i de tre elvene hvor dette ble un-

dersøkt, dvs. Glomma, Alna og Drammenselva (se 

s. 3). 

På siste side gis en oversikt over programmet og 

en kort innføring i hvordan tilførslene beregnes.  

Otra. Foto: Øyvind Kaste. 
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 Trender over tid 

Økt vannføring gir mer næringsstoff i elvene 

Tabellen nederst på siden viser trender i me-

tall– og næringsstofftilførsler fra ni norske el-

ver siden 1990. Tidligere år har trendene vært 

basert på vannføringsnormaliserte tilførsler, 

men i år er trendanalysene utført på faktiske 

tilførsler, da dette bedre gjenspeiler utvikling-

en i det som tilføres kystområdene.  

 

I fire elver som drenerer til Skagerrak økte 

vannføringen i 25-års perioden, og i disse elve-

ne er det også økninger i tilførsler av nærings-

stoff. Dette kan vise oss hva som kan skje om 

klimaendringer gir våtere vær i fremtida. Hvis 

vi tar hensyn til økningen i vannføring, forsvin-

ner mange av disse trendene, og kun en økning 

i nitrogen i Numedalslågen gjenstår.  

 

For metalltilførsler er det nedgang i alle under-

søkte vassdrag, med unntak av kobber i Dram-

menselva. I tillegg har det vært en økning i 

sink i Glomma de siste årene, men årsaken til 

dette er foreløpig ikke kjent.  

Økning fra fiskeoppdrett 

Det beregnes direkte tilførsler fra fiskeopp-

drett, industri og kloakkrenseanlegg. Det har 

over flere år vært en stigning i tilførsler av 

næringsstoffer og kobber fra fiskeoppdrett.  

 

Q: Vannføring, Cd: Kadmium, Cu: Kobber, Ni: Nikkel, Pb: Bly, Zn: Sink, Tot-N: Total nitrogen, Tot-P: Total fosfor.  

Tabellen viser trender i tilførsler siden 1990. Grønn farge betyr at tilførslene har gått ned, rød farge at de har 

gått opp.  Lys grønn farge indikerer en tendens til nedgang; oransje farge en tendens til økning.  

Grafene illustrerer hvordan tilførsler av nitrogen til 

havområdene avhenger av vannføring i elvene, her 

illustrert for Glomma og Drammenselva.  

River Q Cd Cu Ni Pb Zn NH4-N NO3-N Tot-N PO4-P Tot-P SPM 

Glomma             

Drammenselva             

Numedalslågen             

Skienselva             

Otra             

Orreelva             

Orkla             

Vefsna             

Altaelva             

 

I flere av elvene som drenerer til Skagerrak 

har det vært en statistisk signifikant økning i 

vannføring siden overvåkingsprogrammet 

startet i 1990, og samtidig har tilførslene av 

næringsstoffer økt i flere av elvene.  
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Organiske miljøgifter 

Ny overvåkingsmetodikk 

Fram til og med 2012 ble kun PCB7 og lindan 

overvåket i dette programmet. Ettersom kon-

sentrasjonene stort sett var under deteksjons-

grensen, ga dette liten informasjon. Fra 2013 

gikk man derfor over til å overvåke organiske 

miljøgifter med metoder som gjør det mulig å 

påvise stoffene ved langt lavere konsentrasjo-

ner. Denne overvåkingen ble også i 2014 utført 

i Glomma, Alna og Drammenselva.  

Den løste fraksjonen av stoffene overvåkes 

med passive prøvetakere. Dette er prøvetakere 

av silikon, som tar opp miljøgiftene fra vannet. 

Ved hjelp av opptakshastigheten, mengden 

stoff i prøvetakeren og tiden prøvetakeren har 

stått ute, kan man regne seg tilbake til konsen-

trasjonen i vann og beregne tilførslene. 

Den partikkelbundne fraksjonen måles ved å 

samle inn partikler ved en sentrifugeteknikk. 

Mengden stoff i partiklene og beregnet partik-

keltransport i elva brukes så til å beregne til-

førsler. Summen av de to fraksjonene (løst og 

partikulært) gir et estimat på totale tilførsler. 

 

Resultater 

Tabellen under viser årstilførsler av de forskjel-

lige stoffene. Tilførslene er generelt høyere i 

Glomma og Drammenselva (som jo har større 

vannføring). Men når tilførsler beregnes per 

areal, som vist i figuren under for PFOS, er de 

klart høyest i Alna. Tilførslene økte noe siden 

2013, noe som sannsynligvis skyldes økt vannfø-

ring. Beregnede totale konsentrasjoner ble 

sammenlignet med grenseverdiene i EUs Vann-

direktiv. Konsentrasjoner av fluoranthene, ben-

zo[a]pyrene (begge PAHer) og PFOS var nær 

eller over grenseverdien i alle de tre elvene. 

 Tabellen viser beregnede elvetilførsler av organiske miljøgifter for Alna, Drammenselva og Glomma i 2014. 

“a” betyr at tilførslene kun er basert på den partikkelbundne fraksjonen. 

Stoff Enhet Alna Drammenselva Glomma 

PAH16 kg/yr 4,2 369-369,5 819-820 

PCB7 g/yr 22,4-25,2 1058-1122 731-2834 

PBDE (excl, BDE28) g/yr 3,2-3,9 183-228 282-640 

BDE209 g/yr 27 741-789 406-533 

HBCDD (α, β, γ) g/yr 5,8-6,4 584-843 1589-2458 

SCCPsa kg/yr 0,82 6,9 15,8-19,4 

MCCPsa kg/yr 0,31 4,2 11,8 

BPAa g/yr 232-267 2185 3734 

TBBPAa g/yr 4,3 1116-1117 5439-5454 

PFOSa g/yr 0,36 5,6 15,3-19,2 

X Data

Alna Drammen Glomma
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Sett i forhold til areal er tilførslene av PFOS størst i 

Alna. Økning fra i fjor er knyttet til vannføringsøkning. 
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FAKTA 

Mer informasjon om  overvåkingen i  2014 

finnes i Miljødirektoratets rapport  

M-439 | 2015  (NIVA-Rapport 6929-2015).  

 

Dette faktaarket er utarbeidet av Eva Skar-

bøvik (NIBIO) i samarbeid med Øyvind Kaste 

(NIVA).  

LENKER 
 

www.niva.no 

www.nibio.no 

www.nve.no 

Elvetilførselsprogrammet er en del av oppføl-

gingen av OSPAR-konvensjonen 

(www.ospar.org), som gjelder for alle europeis-

ke land som grenser til Nord-Atlanteren.  

Tilknyttet denne konvensjonen er også et pro-

gram som måler luftforurensing og ett som må-

ler tilstanden i kystvann.  

 

Programmet finansieres av Miljødirektoratet, 

og det er NIVA, NIBIO og NVE som utfører arbei-

det.   

 

Beregningsmetoder  

Innenfor dette programmet overvåkes hvert år 

et femtitalls norske elver (se kartet), samtidig 

som programmet samler inn data over utslipp 

fra flere ulike tilførselskilder.  

Informasjon om overvåkingen 

Elvetilførselsprogrammet og OSPAR 

Figuren til venstre viser hvordan 

totale tilførsler til havområdene 

beregnes. Den forurensingen som 

kommer med elvene omfatter 

også utslipp fra oppstrøms punkt-

kilder (særlig industri og rensean-

legg). Direktetilførsler omfatter 

punktkilder langs med kysten og i 

de umålte feltene. Næringsstof-

fer som tilføres fra diffuse kilder 

modelleres.  

 

I Norge beregnes utslipp til de 

fire havområdene Skagerrak, 

Nordsjøen, Norskehavet og Ba-

rentshavet. 

Kartet viser de 47 elvene som ble overvåket i 2014. 


