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Økning av næringsstoff til kysten i 2015 
Økt nedbør i kombinasjon med flere fiskeoppdrettsanlegg gir mer næringsstoff til 

norske kystområder. Metalltilførslene i norske elver har derimot gått ned, med noen 

få unntak. Enkelte organiske miljøgifter overstiger grenseverdier i de elvene hvor 

dette er undersøkt (Glomma, Alna og Drammenselva).  

Elvetilførselsprogrammet 

Hvert år overvåkes utslipp til norskekysten av 

næringsstoffer, tungmetaller og organiske miljø-

gifter. Elvetilførselsprogrammet er en del av  

Norges forpliktelser i OSPAR-avtalen, som omfat-

ter tilførsler og utslipp til Nord-Atlanteren. 

Overvåkingen utføres i til sammen 47 elver.  I 

tillegg beregnes tilførsler fra umålte felt, og di-

rekteutslipp fra industri, kloakkrenseanlegg og 

fiskeoppdrett.  

Næringsstoff 

Vannføringen har økt i perioden 1990-2015 i en-

kelte av elvene som drenerer til Skagerrak. Dette 

er en medvirkende årsak til at næringsstofftil-

førsler har gått opp i dette området. Det er fort-

satt meget høye tilførsler til havområdene av 

næringsstoffer fra fiskeoppdrett. 

Metaller og miljøgifter 

Konsentrasjoner og tilførsler av metaller fra elver 

har stort sett gått ned over hele landet, men det 

finnes enkelte unntak (se s. 2). Kobberutslipp fra  

fiskeoppdrett utgjør en stor andel av totale kob-

bertilførsler til kystområdene.  

Overvåkingsdataene sjekkes mot grenseverdier 

for enkelte stoffer. I 2015 ble det funnet for 

høye gjennomsnittlige konsentrasjoner av kobber 

i fem elver (Glomma, Alna, Orreelva, Orkla og 

Pasvikelva), sink i Alna og Sauda, bly i Alna og 

nikkel i Pasvikelva.  

De organiske miljøgiftene fluoranthene, benzo[a]

pyrene (begge PAHer) og PFOS hadde konsentras-

joner nær eller over grenseverdiene til EUs Vann-

direktiv i de tre elvene hvor dette ble undersøkt, 

dvs. Glomma, Alna og Drammenselva. 
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Endringer i tilførsler over tid 

Gir klimaendringer økning i næringsstoffer? 

Tabellen nederst på siden viser utviklingen i 

metall– og næringsstofftilførsler fra ni norske 

elver siden 1990.  

 

Det har vært en økning av næringsstoffer i en-

kelte elver som drenerer til Skagerrak, dette 

gjelder for Glomma (nitrogen), samt Drammen-

selva og Numedalslågen (nitrogen og fosfor). 

Mye av denne økningen kan forklares med økt 

vannføring, og dette kan bety at klimaendring-

er med mer nedbør og avrenning kan gi større 

press på vassdragene. Samtidig har det blitt 

mindre nitrogen- og fosfortilførsler til kystom-

rådene fra Nordlandsvassdraget Vefsna.  

 

Tilførsler av tungmetaller har stort sett gått 

ned over hele landet, med unntak av Dram-

menselva (økning i kobbertilførsler); Glomma 

(økning i sink), samt at Pasvikelva i Finnmark 

hadde høye nikkelverdier i 2015.   

Fortsatt høye utslipp fra fiskeoppdrett 

I programmet beregnes også direkte tilførsler 

fra fiskeoppdrett, industri og kloakkrensean-

legg. Det har vært en jevn stigning i tilførsler 

av næringsstoffer og kobber fra fiskeoppdrett 

det siste tiåret, og dette har medført at totale 

norske utslipp av disse stoffene har økt.   

 

Q: Vannføring, Cd: Kadmium, Cu: Kobber, Ni: Nikkel, Pb: Bly, Zn: Sink, TN: Total nitrogen, TP: Total fosfor, SPM: Sus-

pendert stoff. 

Tabellen under viser utviklingen i tilførsler. Grønn farge 

betyr at tilførslene har gått ned, lys grønn en tendens til 

nedgang, mens rød farge viser økning.  

Elvetilførselsprogrammet har vist at næringsstoff-

tilførslene til kysten fra Drammenselva og Numedalslågen 

har økt de senere årene. Samtidig har vannføringen også 

økt i disse elvene. 

Figuren viser forholdet mellom beregnet utslipp fra fiske-

oppdrett (næringsstoffer og kobber) og totale utslipp til 

norskekysten. 

Elv Q Cd Cu Ni Pb Zn TN TP SPM 

Glomma                   

Drammenselva                   

Numedalslågen                   

Skienselva                   

Otra                   

Orreelva                   

Orkla                   

Vefsna                   

Altaelva                   
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Nye metoder gir økt informasjon 

Høyfrekvente data med sensorer 

Elvetilførselsprogrammet har i de senere årene 

tatt i bruk ny metodikk for overvåking. Senso-

rer overvåker nå turbiditet, ledningsevne, pH 

og temperatur i tre elver (Glomma, Drammens-

elva og Alna). Sensorene registrerer data hver 

time, som gir en adskillig høyere tidsoppløsning 

enn de månedlige prøvene. Figuren under viser 

ledningsevnen i Alnaelva, målt både med ordi-

nære vannprøver og med sensor. Den høye led-

ningsevnen om vinteren ble ikke registrert av 

de ordinære vannprøvene. Det er sannsynlig at 

økningen skyldes avrenning av veisalt.  

Organiske miljøgifter 

Metodikken for organiske miljøgifter er også 

banebrytende i forhold til ordinære  

 

vannprøver. I tre vassdrag (Glomma, Alna og 

Drammenselva) benyttes nå såkalte passive 

prøvetakere av silikon, som fungerer som filte-

re for løste miljøgifter i vannet. Den partikkel-

bundne fraksjonen av organiske miljøgifter 

måles ved å samle inn partikler med en sentri-

fugeteknikk. Summen av de to fraksjonene 

(løst og partikulært) gir et estimat av totale 

tilførsler.  

 

Tabellen (nederst på siden) viser konsentrasjo-

nene av miljøgifter i disse tre elvene, sammen 

med grenseverdiene. Konsentrasjoner av fluo-

ranthene, benzo[a]pyrene (begge PAHer), PFOS 

og SCCP var nær eller over grenseverdien I EUs 

Vanndirektiv i alle de tre elvene.  

 

Beregnede konsentrasjoner av organiske miljøgifter for Alna, Drammenselva og Glomma i 2015. Blå farge: Under 
grenseverdien; Oransje: Nær grenseverdien; Rød: Over grenseverdien. Vanndirektivets grenseverdier til høyre i 
tabellen.  

 Miljøgift Alna Drammenselva Glomma 
WFD AA-

EQS 

Naphthalene 3.0 4.7 2.8 2000 

Anthracene 2.2 0.16 0.14 100 

Fluoranthene 16.1 3.1 2.5 6.3 

Benzo[a]pyrene 6.8 0.37 0.03-0.13 0.17 

PFOS 1.2-12 0.05-0.5 0.1-2 0.65 

PBDEs (- BDE28) 0.20-0.24 0.01-0.03 0.019-0.029 
140 

HBCDD 0.53 0.024 0.001-0.022 1.6 

SCCPs 18-97 6-132 3-88 400 

Ledningsevne i Alna, målt ved ordinære vannprøver (månedlig) og sensor (hver time). 
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FAKTA 

Mer informasjon om  overvåkingen i  2015 finnes 

i Miljødirektoratets Rapport M-634/2016 

(Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwe-

gian Coastal Waters - 2015). Faktaarket er utar-

beidet av E. Skarbøvik (NIBIO), i samarbeid med  

NIVA. Kontaktperson i Miljødirektoratet er Eivind 

Farmen.  

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. Til-

knyttet denne konvensjonen er også et program 

som måler luftforurensing og ett som måler 

tilstanden i kystvann. Programmet finansieres 

av Miljødirektoratet, og det er NIVA, NIBIO og 

NVE som utfører arbeidet.   

 

Programmet har pågått siden 1990, og gir der-

for et godt bilde av utviklingen over tid av for-

urensingstilførsler fra land til kyst.  

Flere 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.  

Hvordan vi overvåker 

Del av et større europeisk program 

Figuren til venstre viser hvordan 

totale tilførsler til havområdene 

beregnes. Den forurensingen 

som kommer med de overvåkede 

elvene omfatter også utslipp fra 

punktkilder (særlig industri og 

renseanlegg). Direktetilførsler 

omfatter punktkilder langs med 

kysten og i de umålte feltene. 

Næringsstoffer som tilføres fra 

diffuse kilder i umålte felt mo-

delleres.  

I Norge beregnes utslipp til de 

fire havområdene Skagerrak, 

Nordsjøen, Norskehavet og Ba-

rentshavet. 

Kartet viser elver som ble overvåket i 2015. 


