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 Side 1 

Forurensing fra land til kyst i 2016 
Siden 1990 har både vannføring og tilførsler av næringsstoff økt i flere store vassdrag 

som drenerer til Skagerrak. Fiskeoppdrettsanlegg bidrar signifikant til økningen av næ-

ringsstoff til norske kystområder. Metalltilførslene i norske elver har med noen unntak 

gått ned. Nivåer av enkelte organiske miljøgifter overstiger grenseverdier for god kje-

misk status i de elvene hvor dette er undersøkt (Glomma, Alna og Drammenselva).  

I 2016 var det normale mengder nedbør i Norge, 

og dermed var det nær gjennomsnittlige tilførs-

ler av næringsstoffer og metaller til kysten.  

I perioden 1990-2016 har vannføringen økt signifi-

kant i enkelte elver som drenerer til Skagerrak. 

Dette er en medvirkende årsak til at nærings-

stofftilførsler har gått opp i samme tidsperiode.  

Det er fortsatt meget høye tilførsler til havområ-

dene av næringsstoffer fra fiskeoppdrett. 

Konsentrasjoner og tilførsler av metaller fra elver 

har stort sett gått ned over hele landet, med en-

kelte unntak (se s. 2). Impregnering av mærer til  

fiskeoppdrett gir høye utslipp av kobber.  

I 2016 oversteg gjennomsnittlige konsentrasjoner 

av sink anbefalt grenseverdi i Orkla, Figgjo og 

Saudeelva. Tilsvarende var det for høye snittver-

dier av bly i Drammenselva og Figgjo, og nikkel i 

Pasvikelva. Det ble også funnet for høye metall-

konsentrasjoner i enkeltprøver i flere elver.  

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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Tilførsler av metaller fra norske elver til kystområdene har med få unntak gått ned siden 1990, mens trendene i tilførsler av næ-

ringsstoffer er mer variabel. Økning av næringsstoff kan i enkelte elver skyldes økt vannføring. Foto: Tormod Haraldstad, NIVA.  
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Trender i elvetilførsler 
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 nitrat– og 

ammoniumtilførsler gått ned i mange elver, 

kanskje som følge av bedre kloakkrensing. Ni-

trogen- og fosfortilførsler i Vefsna har blitt re-

dusert i 26-års perioden.  
 

Tilførsler av tungmetaller har stort sett gått 
ned over hele landet, men de siste ti årene har 
det vært høyere konsentrasjoner av nikkel i 
Vefsna , sink i Glomma og bly i Drammenselva. 

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:Suspendert stoff. 

Tabellen under viser utviklingen i tilførsler. 
Grønn farge betyr at tilførslene har gått ned, 
lys grønn en tendens til nedgang, rød farge vi-
ser økning og oransje tendens til økning.  

Sink er det tungmetallet som overgår anbefalte 
grenseverdier i flest vassdrag. Figurene over 
viser økningen som er observert i Glomma de 
siste årene, og nedgangen observert i Orkla.  

Elv Q Cd Cu Ni Pb Zn TN TP SPM 

Glomma                   

Drammenselva                   

Numedalslågen                   

Skienselva                   

Otra                   

Orreelva                   

Orkla                   

Vefsna                   

Altaelva                   

Nitrat og ammoniakktilførslene gått ned i mange 
vassdrag, her illustrert med data fra Skienselva.  

Tilførsler av næringsstoff har økt i mange elver 
til Skagerrak, her illustrert med totalfosfor i 
Drammenselva.  
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Organiske miljøgifter 
I tre vassdrag (Glomma, Alna og Drammensel-

va) er det benyttet passive prøvetakere av sili-

kon, som fungerer som filtere for oppløste mil-

jøgifter i vann. Den partikkelbundne fraksjonen 

av organiske miljøgifter er målt ved å samle 

inn partikler med en sentrifugeteknikk. Sum-

men av de to fraksjonene (løst og partikulært) 

gir et estimat av totale tilførsler.  

 

Tabellen nederst på siden viser konsentrasjone-

ne av miljøgifter i disse tre elvene, sammen 

med grenseverdiene fra EUs Vanndirektiv. Kon-

sentrasjoner av fluoranthene, benzo[a]pyrene 

(begge PAHer), PFOS og SCCP var nær eller 

over disse grenseverdiene i alle de tre elvene.  

Tilførselen av PAH og PCB er vist i figuren un-

der for de fire årene med undersøkelser. I for-

hold til nedbørfeltets størrelse er det Alna som 

står for de største tilførslene.  

 

Høyfrekvente data med sensorer 
Elvetilførselsprogrammet har siden 2013 over-

våket turbiditet, ledningsevne og pH i tre elver 

(Glomma, Drammenselva og Alna). Erfaringene 

viser at selv om sensorer krever en del vedlike-

hold, så er fordelene mange. Høy tidsopplø-

sing, mulighet for å oppdage kortere episoder 

av miljøfarlige konsentrasjoner, og interessan-

te data til klimastudier er noen av fordelene 

med denne måleteknikken.    

 

Beregnede konsentrasjoner av organiske miljøgifter for Alna, Drammenselva og Glomma i 2016. Blå 
farge: Under grenseverdien; Oransje: Nær grenseverdien; Rød: Over grenseverdien. Vanndirektivets 
grenseverdier til høyre i tabellen.  
 

 Miljøgift Alna Drammenselva Glomma 
WFD AA-

EQS 

Naphthalene 2.5 7.7 6.8 2000 

Anthracene 1.3 0.24 0.28 100 

Fluoranthene 8.7 4.2 4.4 6.3 

Benzo[a]pyrene 3.6 0.49 0.03-0.52 0.17 

PFOS 3.2 0.25 0.18 0.65 

PBDEs (- BDE28) 0.02-0.024 0.01-0.024 0.002-0.03 140 

HBCDD 0.09-0.1 0.05-0.08 0.07-0.09 1.6 

SCCPs 6-668 1-40 4-44 400 

Tilførsler av miljøgiftene PAH og PCB fra tre norske elver (gram/km2 og år) for 2013-2016.  
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FAKTA 

Mer informasjon om  overvåkingen i  2017 finnes 

i Miljødirektoratets Rapport M-862/2017 

(Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwe-

gian Coastal Waters - 2016). Faktaarket er utar-

beidet av Eva Skarbøvik (NIBIO), i samarbeid med  

NIVA. Prosjektleder i NIVA er Øyvind Kaste. Kon-

taktperson 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 områdene. 

Næringsstoffer som tilføres fra 

diffuse kilder i umålte områder 

modelleres.  

I Norge beregnes utslipp til de 

fire havområdene Skagerrak, 

Nordsjøen, Norskehavet og Ba-

rentshavet. 

Kartet viser elver som ble overvåket i 2016. 


