
Glåma på strekningen mellom Braskereidfoss og 
Akershus grense 
 
Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA      Utarbeidet i mai 2008 
 
Beskrivelsen bygger i hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner. Se litteraturlista. 
 
Glåmas nedbørfelt på denne strekningen avgrenses i vest mot Mjøsas og Vormas nedbørfelt, i øst mot 
nedbørfeltene til Rotna og Brødbølvassdraget og i sør mot nedbørfeltene til Vrangselva og 
Mangenvassdraget. Flisa og Oppstadåa er de største sidevassdragene til Glåma på denne strekningen. 
Av mellomstore sidevassdrag kan nevnes Mangåa, Auståa, Domma og Agnåa fra vest og nord samt 
Hasla, Namnåa, Frysjøen-/Gardsjøen-vassdraget, Skasåa/Noret, Skyrudbekken og Sæteråa fra øst og 
sør. I dettet området ligger flere store og mellomstore innsjøer med avløp til Glåma via 
sidevassdragene: Storsjøen i Odal (se eget faktaark), Skasen, Frysjøen, Gjesåssjøen, Eidsmangen, 
Vålmangen, Hukusjøen, Fløgensjøene, Halsjøen, Vermunden, Namnsjøen, Nuguren, Bureien og 
Vingersjøen.  
 
Glåma er ca. 11 mil lang på denne strekningen og har en høydeforskjell på ca. 23 m fra nedenfor 
dammen ved Braskereidfoss (153 moh.) til Mårud (ca. 130 moh.), dvs. et fall på bare 0,02 prosent. 
Elva er derfor nokså stilleflytende på mesteparten av strekningen, men enkelte foss- eller strykpartier 
finnes også, som Norsfossen og Gjølstadfossen nord for Kongsvinger. 
 

 
Glåma ved Flisa       Foto: Jarl Eivind Løvik 
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Landskapet er først og fremst preget av vide områder med boreal barskog og relativt små 
høydeforskjeller. Sammenlignet med nordligere deler av Glåmas nedbørfelt er det lite fjell over 
skoggrensa. I de lavere områdene er det store arealer med dyrka mark, så vel i Solør og Kongsvinger-
området som i Odalen. Jordbrukslandskapet er derfor et framtredende element særlig i hoveddalføret, 
men også f.eks. i Haslas, Flisas og Oppstadåas nedbørfelt. Følgende arealfordeling er beregnet 
(inklusive sidevassdrag): 
 

Totalt areal Dyrka mark Skog Fjell Innsjø Tettsted 
km² % % % % % 
4726 6,9 81,3 9,1 2,1 0,6 

 
 
Berggrunn og løsmasser 
Så å si hele området ligger innenfor det såkalte sørøstnorske grunnfjellsområdet. Berggrunnen her er 
relativt ensartet og består i det alt vesentlige av gneis og granitt dannet for ca. 2 milliarder år siden. 
Dette er tungt forvitrelige bergarter som gir en ionefattig avrenning.  
 
I de lavereliggende områdene, særlig i dalbunnen i hoveddalføret, men også langs Kynna, Flisa og i 
Odalen er det til dels mektige avsetninger av sortert materiale. Løsavsetningenes beskaffenhet kan ha 
stor betydning for vannkvaliteten. Elveslettene langs Glåma består for en stor del av fluvialt materiale 
(materiale avsatt av elver). De mektigste avsetningene finnes i områdene ved Flisa. Ved hjelp av 
seismiske målinger har en funnet dybder av løsmasser helt ned til 150 m. Terrassekantene viser at 
dagens elv har gravd seg ned i tidligere avsatte sedimenter. Flere kroksjøer eller forlatte meandre 
(elvesvinger) sør for Flisa viser tidligere elveløp. I områdene under marin grense, som her ligger 
mellom 150 og 200 moh., finnes finkornige marine sedimenter. Eskere er lange, rygger av sand, grus 
og stein avsatt fra elver under isen. Slike finnes særlig langs Kynna og Flisa. I høyereliggende områder 
består løsmassene hovedsakelig av morene av varierende tykkelse, eller det er bart fjell. Større 
sammenhengende myrområder finnes særlig i Flisas nedbørfelt, men myrandelen er ellers relativt liten 
i denne delen av Hedmark. 
 
Flere av de kommunale vannverkene tar størstedelen av råvannet fra grunnvann i løsmasser. Det 
gjelder Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger, mens Sør-Odal benytter overflatevann (innsjøer), og 
Nord-Odal bruker delvis overflatevann (innsjøer) og delvis grunnvann i fjell. 
 
Klima 
Området har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, varme somrer og betydelige 
forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. Normalverdier for perioden 1961-
1990 er gitt i tabellen nedenfor. 
 
Nr. Stasjon Hoh. Temperatur, normaler, °C Nedbør, normal, mm 
   Januar Juli År År 
6040 Flisa 184 -8,6 15,1 3,3 617 
5700 Kirkenær 155 -9,0 15,5 3,3 635 
5600 Kongsvinger 150 -7,5 15,5 3,9 665 
5120 Dysterud 136 -8,0 15,3 3,9 625 
 
 
Hydrologi – reguleringer 
Årlig avrenning varierer stort sett innenfor området <250-500 mm (1961-1990). Den største 
avrenningen foregår normalt i forbindelse med snøsmeltingen om våren, lokalt vanligvis i april-mai. 
På grunn av senere avsmelting i de nordlige og mer høyereliggende områdene nås flomtoppen i Glåma 
gjerne først fra midten av mai til begynnelsen av juni. 
 
Det er to elvekraftverk i Glåma på denne strekningen (se tabell).  

 2



 
Kraftverk Første gang Nedbørfelt Midlere tilsig Midlere prod. Brutto fallhøyde 
 satt i drift km² mill. m³/år GWh m 
Braskereidfoss 1978 15.860 7.848 123,8 9,5 
Kongsvinger 1973* 19.202 9.391 127,5 10,25 
* Konsesjonsdato: Kgl. res. 2.11.1973 og Kgl. res. 30.1.1987. 
 
Utløpselva fra Storsjøen i Odal, Oppstadåa, renner sammen med Glåma ved Skarnes. Strømretningen i 
Oppstadåa varierer imidlertid og er bestemt av vannstanden i Storsjøen og vannstanden i Glåma ved 
Skarnes. Vannstrømmen går derfor fra Glåma og inn i Storsjøen i perioder når vannstanden i Glåma er 
høyere enn vannstanden i Storsjøen. Dette skjer i forbindelse med vårflommen og store høstflommer. 
Ved store flommer kan også vann fra Glåmavassdraget overføres til Vrangselva gjennom Vingersjøen 
ved Kongsvinger. 
 
Forurensningskilder 
Glåma tjener som resipient for kommunale avløp og separate anlegg i spredt bebyggelse, fra dyrka 
mark og jordbruksvirksomhet, fra industri, servicebedrifter, hytter og turistbedrifter. Det aller meste av 
jordbruksarealene er lokalisert til områder under 200 moh., dvs. under marin grense, særlig på 
elveslettene langs Glåma og de større sidevassdragene. Viktigste produksjon i jordbruket er potet og 
korn. Det er også en betydelig fjørfeproduksjon (klekkeri, kylling og egg), og det er noe fôringsdyr, 
mjølkekyr, gris og sau. 
 
Inntil på 1970- og 1980-tallet, da det ble bygget og satt i drift renseanlegg i kommunene, ble 
vassdraget tilført store mengder av næringsstoffene fosfor og nitrogen samt organisk stoff og 
tarmbakterier fra urenset kloakk. I dag er denne typen forurensning betydelig redusert. Det har også 
vært gjennomført forurensningsbegrensende tiltak innenfor jordbruket og industrien. 
 
I kommunene Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal var det pr. 1.1.2008 til 
sammen bosatt 46.767 personer mot 47.315 pr. 1.1.1998, dvs. en tilbakegang på 548 personer (1,2 %). 
Sør-Odal kommune hadde relativt stor vekst i folketallet i perioden (7,2 %), mens de 3 Solør-
kommunene Våler, Åsnes og Grue hadde relativt stor tilbakegang (6,5-7 %). Kongsvinger og Nord-
Odal hadde liten endring i 10-årsperioden, henholdsvis 0,7 % og 0,02 % vekst. Det aller meste av 
befolkningen i disse kommunene bor innenfor Glåmas nedbørfelt (inklusive sideelvene).  
 
Følgende kommunale renseanlegg med Glåma-vassdraget som resipient finnes i disse kommunene: 
 
 
Kommune Renseanlegg Dimensjonert for (ca. ant. pe) Resipient, type anlegg etc. 
Våler Våler/Eidsmoen Tilknyttet 1.900 (2001) Sekundærfelling 
 Ranum Tilknyttet 125 Hasla, etterfelling 
Åsnes Flisa 8.100 Glåma 
 Berg-Kvisler 835 Glåma 
 Skalbukilen 300 Flisa 
 Sørgardshaugen 50 Gjesåssjøen (via bekk) 
Grue Kirkenær 3.000 Mekanisk/kjemisk 
 Grinder 1.500 Mekanisk/biologisk/kjemisk 
Kongsvinger Kongsvinger 15.000 Meknisk/kjemisk 
Nord-Odal Sand 3.000 Sandsjøen/Storsjøen. 

Mekanisk/biologisk/kjemisk 
 Mo 1.500 Storsjøen. 

Mekanisk/biologisk/kjemisk 
 Austvatn 90 Austvassåa til Storsjøen. Biovak. 
Sør-Odal Skarnes 6.600 Glåma. mekanisk/kjemisk. Meieri 

tilknyttet 
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Det er relativt lite hytteområder, og hoteller og serveringssteder er tilknyttet offentlige avløpsanlegg. I 
følge vannbruksplanen for Glåma som ble utarbeidet på begynnelsen av 1990-tallet (Fylkesdelplan), 
ble vassdragene i de 5 aktuelle kommunene årlig tilført totalt ca. 35 tonn fosfor og ca. 1050 tonn 
nitrogen samlet fra befolkning (”kommunalt”) og fra jordbruk. Av fosfor-tilførslene stod kommunalt 
og jordbruk for omtrent like store deler, henholdsvis 52 % og 48 %. Når det gjelder nitrogen-
tilførslene derimot, stod jordbruket for hele ca. 80 %, mens kommunalt stod for ca. 20 %. 
 
Av viktig industri i området kan nevnes: Sagbruk (flere), produksjon av trefiberplater, hytter, børster, 
vinduer, lamper og persienner, mekanisk industri, grunnbeising av panel, metallbearbeiding inklusive 
galvanisering, potetbearbeiding og meieri. I tillegg finnes flere mekaniske verksteder og 
bensinstasjoner. 
 
Haslemoen skyte- og øvingsfelt ble tatt i bruk av tyskerne i 1943. Det ble bygd ut videre av det norske 
Forsvaret etter krigen. Skytefeltet ble tatt ut av bruk i 2003. Sjølve øvingsområdet er på 16.000 dekar. 
Det er totalt 13 skytebaner, en håndgranatbane, en panservernrakett-bane, en sprengningsplass samt en 
eldre avfallsfylling. Forurensning ved skytebanene knytter seg til metaller fra håndvåpenammunisjon. 
Skytebanene har avrenning til Hasla via mindre bekker. Det har vært målt relativt høye 
konsentrasjoner av kobber og bly i en bekk som avvanner en feltskytebane, men bekken er for liten til 
at vannkvaliteten påvirker vannkvaliteten i Hasla nevneverdig. 
 
Generell vannkvalitet 
Figurene 1, 2 og 4 viser regionale forskjeller i den generelle vannkvaliteten i Glåma på strekningen fra 
Braskereidfoss til Funnefoss like nedenfor Akershus grense (enkelte år er prøvene tatt ved Ulleren 
kirke) samt ved én stasjon i nedre del av tilløpselvene Flisa og Oppstadåa. Prøvestasjonen ved 
Akershus grense har vært ved Funnefoss i 1978-1980 og fra 1996 og senere, mens den lå ved Ulleren 
kirke i 1987-1988 og i 1990-1995. Disse behandles her som én stasjon med benevnelsen Funnefoss. 
 
Glåma har omkring nøytralt vann (pH 7) og god evne til å motstå pH-endringer ved forsuring (jf. 
alkalitet) på den aktuelle strekningen, mens Flisa og Oppstadåa har noe surere og dårligere bufret 
vann. 
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Figur 1. Regionale forskjeller i pH og alkalitet i Glåma på strekningen fra Braskereidfoss til Akershus 
grense. Medianverdier for 1978-1980 for Braskereidfoss, 1988-1989 for Eidsfoss, 1988 for Flisa og 
1987-1988 for øvrige prøvestasjoner. 
 
Vannforekomster med fargetall høyere enn 30 mg Pt/l karakteriseres som humøse (humusrike), mens 
de med fargetall lavere enn 30 mg Pt/l karakteriseres som klare (humusfattige). Ut fra dette og 
medianverdier vist i Fig. 2 ligger Glåma ved Eidsfossen akkurat på grensa mellom klare og humøse 
vannforekomster, mens den videre nedover kan betegnes som moderat humøs. Flisa er sterkt 
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humuspåvirket, og Oppstadåa er også mer humuspåvirket enn hovedvassdraget. Konsentrasjonen av 
totalt organisk karbon (TOC) ved Funnefoss varierer vanligvis i intervallet 2-10 mg/l. Median for 
perioden 1996-2007 var 4,8 mg/l. Av Fig. 3 framgår det at medianverdien for fargetall ved Funnefoss 
har økt i perioden 1996-2007, dvs. en indikasjon på økt humuspåvirkning. 
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Figur 2. Regionale forskjeller i humuspåvirkning gitt ved fargetall i Glåma samt i tilløpselvene Flisa 
og Oppstadåa. Medianverdier for 1988-1989 ved Eidsfossen, 1988 ved Flisa og 1987 ved de øvrige 
prøvestasjonene. 
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Figur 3. Tidsutviklingen i fargetall ved Funnefoss (medianverdier). 
 
Medianverdiene for konduktivitet (se tabell nedenfor) viser at Flisa har en noe mer ionefattig 
(saltfattig) vannkvalitet enn Glåma. I henhold til typologien for norske vannforekomster er det satt en 
grense mellom kalkfattige og kalkrike vannforekomster ved 4 mg Ca/l. Ut fra dette og medianverdiene 
i tabellen nedenfor kan Glåma karakteriseres som kalkrik, mens Flisa kan karakteriseres som 
kalkfattig.  
 
  Braskereidfoss Eidsfoss Flisa Gjølstadfossen 
  1978-1980 1988-1989 1978-1980 1978-1980 
Konduktivitet m S/m 3,5 4,1 2,4 3,4 
Kalsium mg Ca/l 5,0 5,6 2,3 4,7 
 
Konsentrasjonen av partikler er vanligvis moderat i Glåma og sideelvene Flisa og Oppstadåa, med 
medianverdier av turbiditet i området 0,6-1,1 FNU (Fig. 4). I forbindelse med kraftig regnvær eller 
snøsmelting som fører til stor avrenning, øker imidlertid partikkelkonsentrasjonen betraktelig. Det 
vaskes ut mye sand og finpartikler fra nedbørfeltet samt at tidligere sedimenterte partikler i elveleiet 
settes i bevegelse. I slike situasjoner får vannet et grumset preg, og turbiditeten kan øke til ca. 3-5 
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FNU. Høyeste målte turbiditet var 9,4 FNU ved Gjølstadfossen i forbindelse med vårflommen i slutten 
av mai 1979. 
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Figur 4. Regionale forskjeller i turbiditet i Glåma samt i Flisa og Oppstadåa. Figuren viser 
medianverdier og variasjonsbredder for 1978-1980 ved Braskereidfoss, 1988-1989 ved Eidsfoss, 
1978-1980 og 1988 i Flisa, 1978-1980 og 1987 ved Gjølstadfossen og 1987 ved de øvrige stasjonene. 
 
Overgjødsling 
Plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen tilføres vassdraget dels fra naturlige kilder som avrenning fra 
skog og fjellområder (bakgrunnsavrenning), men de tilføres også fra befolkning (kloakk), jordbruk og 
enkelte industrityper. 
 
Basert på medianverdiene for total-fosfor (Figur 5) kan vannkvaliteten betegnes som god 
(tilstandsklasse II) på alle prøvestasjoner unntatt Oppstadåa hvor den kan betegnes som mindre god 
(tilstandsklasse III). Det var meget små forskjeller i medianverdiene på de ulike stasjonene i Glåma. 
Medianverdiene for total-nitrogen viste økning i Glåma fra Braskereidfoss til Sander bru, men ingen 
ytterligere økning videre nedover. Det må bemerkes at periodene prøvene ble innsamlet inn i, ikke var 
sammenfallende for alle prøvestasjoner, verken for fosfor og nitrogen. Ut fra medianverdiene kan 
vannkvaliteten karakteriseres som meget god ved Braskereidfoss (tilstandsklasse I), mindre god i 
Oppstadåa og god ved de øvrige stasjonene med hensyn til nitrogen.  
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Figur 5. Total-fosfor og total-nitrogen i Glåma på strekningen fra Braskereidfoss til Akershus grense 
(Funnefoss) og i sideelvene Flisa og Oppstadåa. Medianverdier for 1978-1980 ved Braskereidfoss, 
1988-1989 ved Eidsfoss, 1988 i Flisa og 1987-1988 ved de øvrige stasjonene. 
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Variasjoner i meteorologiske forhold og avrenningsforhold gjennom året har stor betydning for 
konsentrasjon og transport av næringsstoffer. Særlig fosfor er i stor grad knyttet til partikler og humus, 
og en betydelig del av dette fosforet er ikke direkte tilgjengelig som plantenæring. De høyeste 
konsentrasjonene observeres oftest i forbindelse med høy vannføring/flom og følgelig stor 
partikkeltransport. Det er derfor i slike situasjoner at også transporten av næringsstoffer er størst.  
 
Utviklingen i medianverdiene for total-fosfor ved Funnefoss/Ulleren kirke antyder en reduksjon fra ca. 
9-10 µg/l på slutten av 1980-tallet (og i 2000-2001) til ca. 5-8 µg/l i de senere år. Det er knyttet 
betydelige usikkerheter til flomåret 1995 siden det ikke ble samlet inn prøver i perioden mars-juni 
dette året.  
 
Det ser ikke ut til å ha vært noen endring av betydning over tid med hensyn til medianverdiene for 
total-nitrogen eller nitrat. Verdien for total-nitrogen i 2007 var imidlertid den høyeste som er registrert 
i perioden. Nitrat utgjør vanligvis 25-50 % av total-nitrogenet i medianverdiene. Konsentrasjonen av 
nitrat følger et karakteristisk sesongmønster med relativt høye verdier fra senhøsten og utover 
vinteren, en markert nedgang i forbindelse med snøsmelting og økende vannføring om våren og 
fortsatt lave konsentrasjoner utover sommeren og tidlig høst. De lave konsentrasjonene i denne 
perioden skyldes plantenes opptak av nitrat, både på land og i elveleiet. 
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Figur 5. Total-fosfor (medianverdier) ved Funnefoss/Ulleren kirke i perioden 1987-2007. Data 
mangler for 1989 og for perioden mars-juni 1995. 
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Figur 6. Total-nitrogen og nitrat (medianverdier) ved Funnefoss/Ulleren kirke i perioden 1987-2007. 
Data mangler for 1989 og for perioden mars-juni 1995. 
 
 
 
Forsuring 
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Søndre deler av Hedmark hører til de områdene på Østlandet som har vært utsatt for betydelige 
mengder forsurende svovel- og nitrogen-komponenter i nedbøren. I tillegg domineres berggrunnen av 
tungt forvitrelige gneiser og granitter som bidrar til lav bufferevne mot forsuring i avrenningen. 
Alkaliteten sier noe om vannets motstand mot pH-endringer ved forsuring. I Glåma lå medianverdiene 
på 0,200-0,250 mmol/l, dvs. god til meget god tilstand med hensyn til forsuring. Laveste registrerte pH 
var 6,3 ved Sander bru i Sør-Odal i oktober 1987. Ut fra dette kan en si at sjølve Glåma ikke er utsatt 
for forsuring.  
 
Flisa og Oppstadåa har surere og dårligere bufret vannkvalitet enn Glåma. Laveste registrerte pH var 
5,3 i Flisa (mai 1988) og 6,0 i Oppstadåa (mai 1987). Flere av de mindre vassdragene i området har 
vært forsuret, og det drives kalking i en del av disse. På grunn av reduserte utslipp av svovel i Europa 
har konsentrasjonen av sulfat i nedbøren avtatt og forsuringssituasjonen bedret seg i Sør-Norge i de 
siste ca. 25 år.  
 
Miljøgifter 
Siden midt på 1990-tallet har store deler av Sør-Norge vært utsatt for betydelige avsetninger av 
atmosfæriske kvikksølvforurensninger. I våtmarker og innsjøsedimenter omdannes atmosfærisk avsatt 
kvikksølv til metylkvikksølv, som tas effektivt opp av organismene. Effektivt opptak og lav utskillelse 
er årsakene til at konsentrasjonene i fisk øker med alder og økte konsentrasjoner i føden. 
Undersøkelser har vist at stor og gammel fisk i innsjøer i sørlige deler av Hedmark har høye 
konsentrasjoner av kvikksølv i kjøttet. Det gjelder også innsjøer i Glåmas nedbørfelt. De høyeste 
nivåene finnes i fiskespisende individer av arter som gjedde, abbor, lake og ørret. 
 
Funn av høye konsentrasjoner av kvikksølv i ferskvannsfisk fra bl.a. sørlige deler av Hedmark er en av 
årsakene til at Mattilsynet har gitt generelle råd med hensyn til hvor ofte fiskeslag som gjedde og 
abbor eventuelt bør kunne spises, og hvilke grupper av befolkningen som bør unngå å spise slik fisk 
(se lenke til Matportalen). 
 
Hygienisk/bakteriologiske forhold 
Lekkasjer eller overløp fra de kommunale avløpssystemene og sig fra husdyrgjødsel kan føre til 
hygienisk/bakteriologisk forurensning. Det samme gjelder utslipp fra de kommunale renseanleggene 
og tilførsler fra private avløpsanlegg. Undersøkelser på slutten av 1980-tallet viste at Glåma ved 
Eidsfossen var markert forurenset av tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier), mens nedre 
del av Flisa var noe mindre påvirket. Nyere undersøkelser av hygienisk/bakteriologiske forhold på 
strekningen er ikke kjent. 
 
Biologiske forhold 
Begroingen i Glåma på strekningen fra Braskereidfoss til Gjølstadfoss og i Flisa før samløp med 
Glåma var i 1989 preget av rentvannsarter og lite innslag av mer næringskrevende eller 
forurensningstolerante arter. De ulike lokalitetene ble derfor gitt betegnelsen vannkvalitetsklasse I 
(klasse I-II ved Eidsfoss). Bedømt ut fra begroingens mengde og sammensetning hadde vannkvaliteten 
bedret seg på lokalitetene ved Braskereidfoss og i Flisa sammenlignet med i 1978-80. 
 
Bunnfaunaen var i 1989 dominert av insektlarver ved samtlige stasjoner i Glåma på strekningen 
Braskereidfoss - Gjølstadfoss. Døgnfluelarver og fjærmygglarver hadde størst forekomst ved de fleste 
av de undersøkte lokalitetene. Fåbørstemark, steinfluelarver, vårfluelarver, biller og snegl var også 
vanlige. Typiske forurensningsindikatorer ble ikke påvist, og ved samtlige lokaliteter hadde elva bunn-
dyrsamfunn som var dominert av rentvannsarter i samsvar med de naturgitte forhold. Bl.a. redusert 
forekomst av fåbørstemark og fjærmygglarver tydet på en klar bedring av vannkvaliteten 
sammenlignet med situasjonen i 1978-1980. 
 
Følgende steinflue-, døgnflue og vårfluearter kan betegnes som karakterarter i Glåmas strykpartier på 
denne strekningen: 
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Steinfluer (Plecoptera) Døgnfluer (Ephemeroptera) Vårfluer (Trichoptera) 
Amphinemura borealis Baetis rhodani Agaptus ochripes 
Diura nanseni Heptagenia sulphurea Lepidostoma hirtum 
Isoperla sp. Ephemerella mucronata Hydropsyche sp. 
 
Stilleflytende partier: Døgnfluene Parmeletus chelifer, Centroptilum luteolum og Heptagenia 
fuscogrisea. 
 
Fjærmygglarver var den dominerende gruppen i bunndyrsamfunnet på et rolig parti nedstrøms 
dammen ved Funnefoss høsten 2007. Det ble også funnet døgnfluer, vårfluer, småmuslinger og 
krepsdyret ferskvannsasell (Asellus aquaticus). Steinfluer ble ikke påvist, men dette er ikke uvanlig for 
roligflytende eller stille partier i elver. Det biologiske mangfoldet uttrykt ved antall arter av døgnfluer, 
steinfluer og vårfluer, var lavt i forhold til strykpartier, med totalt 10 arter. 
 
Ferskvannskreps eller edelkreps (Astacus astacus) er en utrydningstruet dyreart. Det er lite kunnskap 
om innvandringshistorien, men Huitfeldt-Kaas (1918) nevner den i Glåmavassdraget og skriver at 
”den vides iagttatt 2 mil nedenfor Kongsvinger”. I nyere tid har krepsen vært vanlig opp til 
Braskereidfoss, men den finnes også oppstrøms (Taugbøl 2001). Nedstrøms Braskereidfoss har den 
vært vanlig i Glåma og i en del sidevassdrag: i Grue i Frysjøen, i Kongsvinger i Nugguren, Skasåa, 
Digeren, Vingersjøen og Skinnarbølåa. I Odalskommunene var det en god bestand i Storsjøen og 
Oppstadåa før utbruddet av krepsepest i 1987. Det er fremdeles en bra bestand i Dølisjøen og 
sporadisk forekomst Råsan. 
 
Utbrudd av krepsepest rammet Norge første gang i 1971 i Vrangselvavassdraget like sør for 
Kongsvinger. I juli 1987 slo krepsepesten til på nytt, nå i Glåmavassdraget, og det ble innført 
krepseforbud. Dette ble opphevet i 2004 da krepsen viste en positiv utvikling på lokaliteter hvor det 
var blitt satt ut kreps. I 2005 ble det så observert dødelighet på kreps som ble holdt i bur i 
overvåkingsøyemed ved Kongsvinger. Det ble fastslått at det var krepsepest, og krepsen var nok en 
gang utryddet i sjølve Glåma. For å hindre videre spredning av sykdommen vedtok Mattilsynet forbud 
mot krepsing nedstrøms Braskereidfoss i 2005. I 2007 ble det igjen påvist pest på kreps i 
overvåkingsbur, denne gang i Glåma ved Vormsund i Akershus. 
 
Miljøtilstand 
I tabellen nedenfor er miljøtilstand gitt for ulike stasjoner i Glåma samt i nedre del av Flisa og 
Oppstadåa, i henhold til SFTs system for klassifisering av vannkvalitet. Klassifiseringen er gjort ut fra 
medianverdier som gitt i tabellen. 
 
    pH Alkalitet Fargetall Turbiditet Tot-P Tot-N 
  År   mmol/l mg Pt/l FNU µg/l µg/l 
Braskereidfoss 1978-1980 7.05 0.254  0.62 9.0 250 
Eidsfoss 1988-1989 7.00 0.247 30 0.72 8.5 326 
Flisa 1988 6.25 0.079 68 0.93 9.0 373 
Gjølstadfoss 1978-1980 6.90 0.244  1.0 7.8 270 
Gjølstadfoss 1987-1988 6.95 0.200 39 0.95 9.0 324 
Sander bru 1987-1988 7.00 0.200 33 1.0 9.0 361 
Oppstadåa 1987 6.20 0.100 49 1.0 11 455 
Funnefoss 1987-1990 6.95 0.200 36 0.95 9.4 328 
Funnefoss 1991-2000   35  8.4 341 
Funnefoss 2001-2007     41   7.4 340 
  Tilstandsklasser:     
  Meget God Mindre Dårlig Meget  
  god   god   dårlig  
  I II III IV V  
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