
Femund/Trysilvassdraget 
 
Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA 
 
Følgende beskrivelse bygger i hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner. Se 
litteraturlista. 
 
Nest etter Glåma er Femund/Trysilvassdraget det største vassdraget i Hedmark, og dermed et av de 
store vassdragene i Sør-Norge. Det omfatter også Norges 3. største innsjø, Femunden, og andre store 
innsjøer som Isteren, Sølensjøen og Engeren samt Rogen på svensk side av riksgrensa. Størstedelen av 
vassdragets nedbørfelt ligger i kommunene Engerdal og Trysil; mindre deler er innenfor kommunene 
Røros, Os, Tolga og Rendalen samt Jämtlands län, Dalarnas län og Värmlands län i Sverige. I vest og 
nord avgrenses nedbørfeltet av Glåmas nedbørfelt, i øst Österdalälvens og Västerdalälvens 
nedbørfelter. I sør fortsetter Trysilelva over i Klarälven på svensk side. Regner en med forlengelsen 
Klarälven og Göta älv, er Femund/Trysilvassdraget Nordens lengste vassdrag. De største 
sidevassdragene nedstrøms Femunden er Sømåa, Sølna, Engeråa, Elta, Flena og Grøna. 
 

 
 
Engeråa (Foto: Jarl Eivind Løvik) 
 
Vide fjellområder med flere topper på over 1200 m (Rendalssølen 1755) preger landskapet i de nordre 
delene av nedbørfeltet. I dalførene og særlig i midtre og søndre deler er det den boreale barskogen med 
furu og gran som dominerer bildet. Myr og vannflater er også vesentlige elementer, mens dyrka mark 
utgjør bare ca. 1 % av det totale nedbørfeltet på 5427 km2. 
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Tabell 1. Arealfordeling i Femund/Trysilvassdragets nedbørfelt (Kjellberg mfl. 1985). 
 Prosent 
Skog 37 
Fjell 37 
Uproduktivt areal 16 
Vannflater 9 
Dyrka mark 1 
Sum 100 
 
Berggrunn og løsmasser 
 
De nordlige delene av nedbørfeltet omkring de store innsjøene ligger i hovedsak innenfor det såkalte 
sparagmittområdet og består vesentlig av tungt forvitrelige, kvartsrike sandsteiner. Omkring 
Femunden er det også noe grunnfjell (Røadekket bl.a.). Sørøst for Femunden og i et bredt belte vest 
for Engeren og på vestsida av dalføret nedover mot Jordet har en det såkalte Kvitvoladekket som 
består av en lys, kvartsrik sparagmitt (sandstein) oppkalt etter fjellet Kvitvola vest for Engeren. Fra 
omtrent ved Jordet og videre sørover kommer en over i det sørnorske grunnfjellsområdet. Her består 
berggrunnen vesentlig av (fra vest mot øst) Trysil-granitt, Trysil-porfyr og Trysil-sandstein. 
 
Løsmassene er dominert av morene av varierende tykkelse. Større sand- og grusavsetninger finnes 
særlig i dalbotnene, bl.a. i Tufsingdalen, Engerdalen, Elvdalen og langs hovedvassdraget fra 
Engerneset til svenskegrensa, samt i et større område sørøst for Femunden mot Drevsjø. I områdene 
rundt de store innsjøene nord i nedbørfeltet er det mye rogenmorener, dvs. langstrakte, uregelmessige 
rygger som vesentlig består av blokkrik bunnmorene, med lengdeutstrekning på tvers av isens 
bevegelsesretning. En del av fjellområdene, f.eks. Sølen og fjella på øst- og vestsida av Engerdalen har 
mye blokkmark, og bl.a. i Tufsingdalen og langs Trysilelva fra Innbygda til Plassen fins betydelige 
eskere. Større myrer fins i mange deler av nedbørfeltet 
 
Klima 
 
Området har innlandsklima, dvs. kalde vintrer og varme somrer, store døgnvariasjoner i temperaturen i 
sommerhalvåret samt relativt lite nedbør. Normal årsmiddeltemperatur ved Drevsjø i Engerdal (672 
moh.) og i Innbygda i Trysil (360 moh.) er henholdsvis 0,2 °C og 2,1 °C. Ved Drevsjø er normal 
årsnedbør 570 mm, og i Innbygda 795 mm. Normalen for kaldeste og varmeste måned, januar og juli, 
er -11,5 °C og 11,9 °C ved Drevsjø og -10,0 °C og 14,0 °C i Innbygda.  
 
 
Hydrologi – Reguleringer 
 
Årlig middelavrenning i området ligger på 14-20 l/s.km². Tilsiget er vanligvis størst i 
snøsmelteperioden i mai. Flomtoppen om våren kommer gjerne et par uker tidligere i nedre deler av 
vassdraget enn f.eks. ved utløpet av Femunden. Årlig middelavrenning ved Nybergsund (perioden 
1909-1980) er 2191 mill. m3, dvs. en årlig middelvannføring på 69,5 m3/s. 
 
Det er to elvekraftverk i hovedvassdraget, Sagnfossen og Lutufallet. Sagnfossen kraftverk ligger ca. 20 
km sør for Trysil sentrum. Det ble bygd i perioden 1943-45 og utnytter et fall i Trysilelva på 9,5 
meter. Nedbørfeltet oppstrøms kraftverket er 4465 km2, og midlere tilsig ligger på 2307 mill. m3/år. 
Lutufallet kraftverk ligger i nedre delen av Trysilelva like før dens innløp i Sverige. Dette kraftverket 
ble bygd i perioden 1962-64 og utnytter 14 m fallhøyde. Nedbørfeltet oppstrøms er 5147 km2, og 
midlere tilsig er 2693 mill. m3. Hylla kraftverk i Engerdal utnytter en brutto fallhøyde på 324 m og har 
utløp til den nordøstre delen av Engeren. Hundsjøen og Store Hyllsjøen fungerer som 
reguleringsmagasiner med reguleringshøyder på henholdsvis 1,25 m og 2,75 m. 
 
Femund/Trysilvassdraget er vernet mot videre kraftutbygging fra og med 1973. 

 2



 
Forurensningskilder 
 
Jordbruket, fastboende befolkning og turister i området bruker vassdraget som resipient. Engerdal 
kommune er en jord- og skogbrukskommune. Det var 1.497 fastboende i kommunen pr. 1.1.2006, og 
det har vært 13 % reduksjon i folketallet siden 1995. Det er 2 kommunale renseanlegg i Engerdal 
kommune innenfor vassdragets nedbørfelt, i Elgå og i Engerdal. Til sammen ca. 400 pe er tilknyttet 
disse anleggene. Fiskeforedlingsbedriften ved Elgå er tilknyttet kommunalt renseanlegg; det samme er 
en del av hyttene i Engerdal Østfjell. Det er til sammen ca. 1260 hytter i kommunen (2007). Mange av 
disse er bygd de senere årene, og det foreligger planer om ytterligere hytteutbygging. Omkring 
Femunden og på strekningen ned mot Elvbrua fins en hel del campingplasser, turisthytter, spisesteder 
etc. Industribedrifter med større utslipp til Femund/Trysillvassdraget i Engerdal kommune finnes ikke. 
Jordbruksaktiviteten består i hovedsak av storfe- og sauehold med tilhørende grasproduksjon, 
utmarksbeite og setring. Samlet jordbruksareal i drift i Engerdal kommune er 12.758 dekar. 
 
Trysil kommune er i utgangspunktet en jord- og skogbrukskommune med en del industri, men i den 
senere tid har turistnæringen med tilhørende entreprenør-, service- og handelsbedrifter fått sterkt 
økende betydning. Innbyggertallet i Trysil kommune var 6.845 pr. 1.1.2006. Siden 1995 har det vært 
ca. 6 % nedgang i befolkningen. Det er 4 kommunale renseanlegg med tilknytning til Trysilelva: 
Jordet, Fageråsen, Innbygda og Nybergsund. Fageråsen renseanlegg betjener turistområdet i 
Trysilfjellet nord, mens turistområdet Trysilfjellet sør er tilknyttet Innbygda renseanlegg. Det har vært 
en omfattende utbygging av hytter og turistanlegg i den senere tid. F.eks. økte antall hytter i 
kommunen fra ca. 3.600 i 1992 til ca. 5.600 i 2006. I samme perioden økte antall senger i Trysilfjellet 
fra ca. 8.000 til ca. 20.000. Antall kommersielle gjestedøgn var i 2006 ca. 700.000, og det har i de 
senere årene vært en årlig økning på ca. 30.000 gjestedøgn. 
 
Viktigste driftsform i jordbruket i Trysil er grasproduksjon med storfe og sau. Arealet dyrka mark i 
drift i kommunen har gått ned i de senere år og var på 19.078 dekar i 2006. Trysil Skog AS er største 
industribedrift i kommunen. Sagbruket har hatt en årsproduksjon på ca. 120.000 m3 tømmer i årene 
2004-2006. Ca. 50.000 m3 av tømmeret vatnes årlig i perioden fra april/mai til senhøsten. Tine meieri i 
Nybergsund produserer pultost. Meieriet har eget renseanlegg med restutslipp til det kommunale 
renseanlegget. Ellers finnes forskjellige virksomheter innen trevareproduksjon, innredning, 
betongfabrikk, tekstilrenseri, bensinstasjoner samt annen salgsvirksomhet. 
 
Generell vannkvalitet 
 
Femund/Trysilvassdraget er moderat til middels humuspåvirket, og konsentrasjonen av humus øker 
nedover i vassdraget fra den øverste prøvestasjonen ved Elvbrua i Engerdal kommune til Lutnes like 
før elva renner over til svensk side av grensa (jf. fargetall). Ved Elvbrua får vassdraget tilførsler av 
vann fra bl.a. store fjellområder som gir generelt mindre humusrik avrenning enn myr og 
skogområder. I tillegg skjer det en viss nedbrytning av humus og avfarging av vannet på dets veg 
gjennom de store innsjøene Femunden, Isteren og Sølensjøen. Videre nedover øker andelen av skog i 
nedbørfeltet og elva får tilførsler fra flere mer humusrike sideelver. 
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Figur 1. Regionale forskjeller i humuspåvirkningen gitt ved fargetall (medianverdier) i 2006. 
 
Hovedvassdraget er saltfattig. I 2006 var medianverdien for konduktivitet 1,9 m S/m ved Elvbrua og  
2,4 m S/m ved de andre prøvestasjonene, fra Strandvoll til Lutnes. Sideelva Engeråa hadde betydelig 
høyere saltholdighet med konduktivitet på 5,9 m S/m (median). 
 
Vassdraget kan også betegnes som relativt kalkfattig med en konsentrasjon av kalsium på mindre enn 
4 mg/l. Konsentrasjonen av salter og kalsium i hovedvassdraget øker en del på strekningen mellom 
Elvbrua og Strandvoll. På denne strekningen kommer bl.a. den betydelig mer saltrike og kalkrike 
Engeråa inn og bidrar noe til denne økningen. 
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Figur 2. Regionale forskjeller i vannets saltinnhold (medianverdier av konduktivitet) i 2006. 
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Figur 3. Regionale forskjeller i vannets kalkinnhold (medianverdier av kalsium) i 2006. 
 
Overgjødsling 
 
Femund/Trysilvassdraget ble på 1980-tallet betegnet som lite påvirket av næringssalttilførsler ovenfor 
Innbygda (Trysil sentrum). Unntaket på denne strekningen var Engeråa som var betydelig påvirket. 
Nedenfor Innbygda ble vassdraget betegnet som moderat påvirket. Avløpsvann fra befolkning og 
tilførsler fra jordbruket var de viktigste kildene til menneskeskapte fosfortilførsler, og det ble anbefalt 
at disse tilførslene ble redusert med 50 % for å oppnå en tilfredsstillende miljøtilstand i vassdraget. 
Gjennomførte forurensningsbegrensende tiltak innen jordbruket og innenfor kommunale avløp er 
trolig vesentlige årsaker til at konsentrasjonen av fosfor var betydelig lavere i 2006 enn i 1981-84 (se 
figur). Konsentrasjonen av nitrogen-forbindelser var høyere i 2006 enn i 1981-84. En mulig forklaring 
til dette er at konsentrasjonen av nitrogen i nedbøren kan ha økt i denne perioden. Miljøtilstanden i 
vassdraget ble betegnet som meget god til god i 2006, og undersøkelser av så vel næringsstoffer 
(fosfor og nitrogen) som begroingsorganismer gav indikasjoner på bedring av tilstanden i 
hovedvassdraget nedstrøms Innbygda og i Engeråa, sammenlignet med tidligere undersøkelser på 
1980- og 1990-tallet. 
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Figur 4. Total-fosfor i 1981-84, 1992 0g 2006 (medianverdier). 
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Figur 5. Total-nitrogen i 1981-84, 1992 0g 2006 (medianverdier). 
 
Hygienisk/bakteriologiske forhold 
 
Hovedvassdraget var i 2006 lite forurenset av tarmbakterier ved de to øverste prøvestasjonene 
(Elvbrua og oppstrøms Jordet), litt mer påvirket ved Strandvoll, og det var en betydelig økning fra 
denne stasjonen til nedstrøms Innbygda. Her var vannkvaliteten mindre god med hensyn til 
hygienisk/bakteriologiske forhold. Påvirkningen avtok gradvis videre nedover elva, og oppstrøms 
Plassen og ved Lutnes var vannkvaliteten god med hensyn til tarmbakterier. Engeråa var imidlertid 
markert påvirket. Forskjellene mellom de ulike delene av hovedvassdraget var mye de samme i 2006 
som på 1980- og 1990-tallet, men det ble målt en del høyere enkeltverdier ved de tidligere 
undersøkelsene. 
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Figur 6. Fekale indikatorbakterier, dvs. termotolerante koliforme bakterier (TKB) i 1981-84 og 1992 
og Esherichia coli (E. coli) i 2006. Figuren viser 90-persentiler. 
 
Biologiske forhold 
 
En av grunnene til at overvåkingen i 2006 kom i stand, var rapporter om store mengder sjenerende 
algebegroing (grønske) i nedre deler av Trysilelva sommeren 2005. I 2006 ble det ikke meldt om eller 
observert tilsvarende mengder algebegroing. Ved befaringen (med innsamling av prøvemateriale) i 
september 2006 varierte grønnalgedekningen mellom 12 % og mindre enn 1 %, med et gradvis avtak 
nedover i vassdraget. Dette er ”naturlige” mengder, og langt fra det en forbinder med sjenerende 
algebegroing. Det ble registrert innslag av rentvanns- og forurensningsømfintlige arter på samtlige 
lokaliteter, mens forurensnings-tolerante, næringskrevende arter enten var fraværende eller ble 
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observert i bare små mengder. Nedbryterorganismer som er vanlige ved belastning med forurenset 
vann, ble ikke registrert. Vassdraget kan betegnes som naturlig noe næringsrikt.  
 
Det biologiske mangfoldet uttrykt ved antall taksa (arter eller systematiske grupper) av alger varierte 
innenfor et område som kan karakteriseres som normalt for lokaliteter med en ren og lite 
næringspåvirket vannkvalitet. Ut fra en totalvurdering av begroingssamfunnet i 2006 ble økologisk 
tilstand betegnet som svært god til god (tilstandsklasse I-II). Det var ikke mulig å påvise betydelige 
regionale forskjeller nedover langs vassdraget som kunne tilskrives forurensning. Undersøkelsen tydet 
videre på at forholdene for algevekst i 2006 var forskjellige fra 2005-sesongen, og at de faktorene som 
forårsaket stor algevekst i 2005, var betydelig mindre virksomme i 2006. Undersøkelsen av 
begroingsorganismer gav indikasjoner på en bedring av tilstanden i hovedvassdraget nedstrøms Trysil 
sentrum og i Engeråa sammenliknet med situasjonen i 1992. 
 
Bunnfaunaen var i 2006 dominert av døgnfluer ved 5 av de 7 prøvestasjonene, mens fjærmygglarver 
var dominerende ved Elvbrua og på stasjonen nedstrøms Innbygda. Foruten disse gruppene var det 
betydelige innslag av elvebiller og vårfluer ved de fleste lokalitetene samt steinfluer, snegl, 
fåbørstemark og småmuslinger ved flere av lokalitetene. Det biologiske mangfoldet uttrykt ved 
summen av antall arter/slekter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer (EPT), varierte fra 16 dvs. moderat 
høyt ved stasjonen nedstrøms Innbygda til 29 dvs. høyt ved stasjonen Elvbrua. De fleste lokalitetene 
hadde forholdsvis høyt biologisk mangfold og en sammensetning av bunndyrsamfunnet som indikerte 
at lokaliteten var lite eller ikke påvirket av forurensninger. Ut fra en samlet vurdering av bunnfaunaen 
i 2006 ble den økologiske tilstanden betegnet som god ved lokalitetene Oppstrøms Jordet, Nedstrøms 
Innbygda og ved Lutnes, mens den ble betegnet som svært god på de øvrige lokalitetene inklusive den 
i Engeråa oppstrøms Engeren. 
 
Forsuring 
 
Femund/Trysilvassdraget ligger i et område av landet som ikke har vært spesielt utsatt for forsurende 
komponenter i nedbøren, men geologien i området gjør at flere av innsjøene og vassdragene innenfor 
nedbørfeltet har lav bufferevne, dvs. høy følsomhet overfor pH-endringer ved tilførsel av syrer. Det 
har derfor vært igangsatt kalking i mange av vannene i nedbørfeltet. Selve hovedvassdraget har ikke 
vært ansett som truet av forsuring. Laveste registrerte pH er 6,25 ved Elvbrua fra august 1981. I 2006 
var medianverdiene for alkalitet 0,100 mekv/l ved Elvbrua og høyere enn 0,150 mekv/l ved de øvrige 
lokalitetene Som en følge av reduserte utslipp av svovel i Europa har konsentrasjonen av sulfat i 
nedbøren avtatt og forsuringssituasjonen generelt bedret seg i Sør-Norge i de siste ca. 25 årene. I 
samsvar med denne trenden ble det registrert en økning på 0,2-0,3 pH-enheter fra tidlig på 1980-tallet 
til 2006 (medianverdier, se figur). 
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Figur 7. Surhetsgraden (pH) i 1981-84, 1992 og 2006 (medianverdier). 
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Miljøgifter 
 
Konsentrasjonene av tungmetallene kobber, sink, bly, nikkel og krom i vann var lave på alle 
prøvestasjonene i 2006, dvs. at lokalitetene kan betegnes som ubetydelig forurenset 
(tilstandsklasse I) med hensyn til disse tungmetallene. Konsentrasjonen av arsen var også lav. 
Innholdet av tungmetaller ble også målt i slank elvemose (Fontinalis dalecarlica) i 2006.  
Konsentrasjonene var lave, dvs. de varierte innenfor områder som anses som 
referansekonsentrasjoner i norske vassdrag. 
 

    Kobber Sink Kadmium Bly Nikkel Krom 
St. nr. Navn µgCu/l µgZn/l µgCd/l µgPb/l µgNi/l µgCr/l 

1 Elvbrua 0,19 0,53 <0,005 0,023 0,28 <0,1 
4 Strandvoll 0,20 0,58 <0,005 0,043 0,25 <0,1 
5 Nedstrøms Innbygda 0,23 0,65 <0,005 0,040 0,17 <0,1 
7 Lutnes 0,21 0,66 <0,005 0,059 0,16 <0,1 
        
  Tilstandsklasser:     

  Ubetydelig Moderat Markert Sterkt Meget sterkt 
  forurenset forurenset forurenset forurenset forurenset  

  I II III IV V  
 
Figur 8. Tungmetaller i Femund/Trysilvassdraget i 2006. Middelverdier og tilstandsklasser er vist. 
 
Konsentrasjonene av kvikksølv (fra ryggmuskel) ørret fra nedre del av Trysilelva i 2006 
varierte i området 0,10-0,28 mg Hg/kg. Dette var fisk i størrelsen 0,4 -0,9 kg. I de undersøkte 
gjeddene varierte konsentrasjonene i området 0,15-0,91 mg Hg/kg. Gjeddene var i størrelsen 
0,5-4,7 kg. Ingen av de undersøkte individene, verken av ørret eller gjedde, hadde høyere 
konsentrasjoner enn omsetningsgrensene på 0,5 mg Hg/kg og 1,0 mg Hg/kg henholdsvis for 
ørret og gjedde. De største gjeddene hadde imidlertid konsentrasjoner nær opptil 
omsetningsgrensa. Nivåene i fisken fra Trysilelva skilte seg ikke vesentlig ut fra tilsvarende 
stor eller tilsvarende gammel fisk fra Femunden, Isteren, Sennsjøen eller Engeren, bortsett fra 
at ørreten fra elva så ut til å ha mindre økning av kvikksølvinnholdet med alderen 
sammenliknet med ørret fanget i innsjøene. De fleste av de undersøkte ørretene fra Femunden 
som var over ca. 1 kg, hadde konsentrasjoner av kvikksølv høyere enn omsetningsgrensa. 
Også i stor ørret (over ca. 2 kg) fra Isteren og Engeren ble det funnet relativt høye 
konsentrasjoner av kvikksølv. Funn av høye nivåer av kvikksølv i eldre fiskespisende fisk i 
mange innsjøer, bl.a. i skogområder i Hedmark, er bakgrunnen for at Mattilsynet har gitt 
generelle, landsdekkende kostholdsråd som anbefaler begrensinger i inntaket av slik fisk. 
 
En blandprøve av ryggmuskel av ørret fanget i 2006 ble analysert for følgende organiske 
miljøgifter: 

 Bromerte flammehemmere av typen polybromerte difenyletere (PBDE) og 
hexabromsyklododekan (HBCD) 

 Polyklorerte bifenyletere (PCB) 
 Dioksiner og dioksinliknende PCB 
 Klorerte parafiner av typen kortkjedede (SCCP) og mellomkjedede (MCCP) 

 
Kildene til de analyserte miljøgiftene kan være lokale, med direkte utslipp til vann, eller 
avsetninger av til dels langtransporterte atmosfæriske forurensninger. I områder uten lokale 
kilder kan det derfor ofte påvises lave konsentrasjoner av dem i miljøet. Konsentrasjonene av 
de ulike gruppene organiske miljøgifter i ørretprøven fra Trysilelva var gjennomgående lave, 
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og var på nivå med det som kan forventes å finnes i et miljø uten vesentlige lokale 
forurensningskilder. 
 
 
Miljøtilstand 
 

    pH Alkalitet TOC Turbiditet Tot-P Tot-N E. coli 

St. nr. Navn   mmol/l mgC/l FNU µgP/l µgN/l 
ant./100 

ml 
1 Elvbrua 7,0 0,10 2,9 0,48 3,8 180 2 
2 Engeråa 7,7 0,48 2,9 0,69 6,6 171 62 
3 Oppstrøms Jordet 7,1 0,16 3,2 0,46 4,4 158 3 
4 Strandvoll 7,1 0,16 3,7 0,59 5,3 182 9 
5 Nedstrøms Innbygda 7,1 0,17 3,6 0,66 5,4 179 167 
6 Oppstrøms Plassen 7,1 0,16 3,7 0,71 5,5 179 47 
7 Lutnes 7,1 0,15 4,2 0,74 6,2 176 19 
8 Kvernbekken         8,9   1050 
         
  Tilstandsklasser:      

  Meget god God 
Mindre 

god Dårlig 
Meget 
dårlig   

  I II III IV V   
 
Figur 9. Miljøtilstand for Femund/Trysilvassdraget i 2006. Karakteristiske verdier er gitt, dvs. 90-
persentiler for E. coli og medianverdier for øvrige variabler. 
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