
Osensjøen 
 
Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA 
 
Beskrivelsen er i hovedsak hentet fra rapporter og publikasjoner referert i litteraturlista nedenfor. For 
mer detaljerte informasjoner henvises til disse. Det er også innhentet opplysninger fra Åmot kommune 
og Trysil kommune. 
 
Naturgrunnlaget 
Osensjøen og dens nedbørfelt ligger i kommunene Åmot og Trysil. Sandsteinsbergarter (sparagmitt) 
dominerer de vestre, nordre og nordøstre delene av nedbørfeltet. Langs østsida og sørvestsida av 
innsjøen er det grunnfjellsbergarter (granitt, gneis og gabbro), og mellom disse og 
sandsteinsbergartene er det relativt smale belter med kambrisk skifer. Denne bergarten fins også rundt 
Ulvsjøene og langs Storena, utløpselva fra nordre Ulvsjøen. Den kalkrike og mer lettforvitrelige 
skiferen har skapt relativt gode næringsforhold i dette vassdraget, som dermed skiller seg ut fra de 
andre, mer saltfattige og næringsfattige tilløpselvene. Løsmassene består først og fremst av 
morenejord av varierende tykkelse, som dekker det meste av nedbørfeltet. Sortert materiale i form av 
sand og grus finnes hovedsakelig i Slemdalen og Osdalen. Store deler av nordre Osdalen har 
velutviklede såkalte Rogenmorener, dvs. langstrakte, uregelmessige rygger som vesentlig består av 
blokkrik bunnmorene, og som har en lengdeutstrekning på tvers av isens bevegelsesretning. Større 
myrområder fins bl.a. mellom Slemdalen og Osdalen, lengst nord i Osdalen og nordøst for innsjøen.  
 
Nedbørfeltet er først og fremst et barskoglandskap; skogen utgjør ca. 59 % av nedbørfeltet. 
Myrområder utgjør også en stor andel, mens bare 2 % av nedbørfeltet er dyrka mark. 
Jordbruksarealene fins særlig i Osdalen og i nærområdene til Osensjøen.  
 
Tabell 1. Arealfordeling i Osensjøens nedbørfelt. 
 Prosent av totalt areal 
Fjell 11,3 
Skog 59,4 
Myr 22,6 
Dyrka mark 2,0 
Innsjøareal utenom Osensjøen 0,6 
Osensjøen 4,1 
Sum 100 
 
Området har innlandsklima, dvs. at det er relativt nedbørsfattig, med kalde vintrer og varme somrer 
samt store døgnsvingninger i lufttemperaturen om sommeren. Normalnedbøren er 676 mm/år ved 
Osensjøen og 766 mm/år i Haugedalen litt vest for sjøen. Normal årsmiddeltemperatur er 1,9 °C i 
Haugedalen. Kaldeste og varmeste måned er henholdsvis januar med -11,2 °C og juli med 14,3 °C.  
 
Innsjøens bassengform – hydrologiske forhold – reguleringer  
Osensjøen har form av et langstrakt basseng med relativt store djup i midtpartiet langs mesteparten av 
sjøen. Innsjøen har et middeldyp på 37 m, og største dyp er målt til 117 m omtrent midt på sjøen. Det 
er store grunne områder særlig i nordenden og sørenden samt i Valmen, den smale armen der innsjøen 
har sitt utløp. 
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Tabell 2. Osensjøen - hydrologiske og morfometriske data. 
Høyde over havet, ved høyeste regulerte vannstand (HRV) 437,8 m 
Høyde over havet, ved laveste regulerte vannstand (LRV) 431,2 m 
Reguleringshøyde 6,6 m 
Overflateareal, ved HRV 43,6 km² 
Største dyp 117 m 
Middeldyp 37 m 
Nedbørfelt  1178 km² 
Volum 1960 mill. m³ 
Magasinvolum 265 mill. m³ 
Årlig tilsig (1961-1990) 668,3 mill. m³ 
Teoretisk oppholdstid 2,9 år 
 
De største tilløpselvene er Slemma og Nordre Osa, som begge kommer inn fra nord, og Storena, som 
kommer inn fra nordøst. Spesifikk avrenning varierer i området 14-20 l/s.km². Størst avrenning er det 
under snøsmeltingen på våren, vanligvis i mai. 
 
Osensjøen med tilløpselver er sidevassdrag til Renavassdraget og dermed en del av Glåma-vassdraget. 
Den ca. 15 km lange utløpselva Søre Osa renner sammen med Rena i nordenden av Løpsjøen.  
 
Osensjøen har vært regulert siden 1847, først som fløtningsmagasin og fra 1928 (kgl.res. av 
5.juli.1928) til kraftproduksjons- og flomdempingsformål. Reguleringshøyden er 6,6 m, og dammen er 
ved Valmen. Fra inntaket i Osensjøen føres vannet i en 14 km lang tunnel ned til Osa kraftverk, som 
ligger i fjell og har utløp til Rena ca. 7 km oppstrøms Søre Osas naturlige samløp med Rena. Osa 
kraftverk ble satt i drift i 1981. Magasinet fylles opp i løpet av mai og tappes i løpet av perioden fra 
slutten av november til slutten av april. Ved nedtappingen tørrlegges et areal på ca. 20 % av innsjøens 
overflate (Holtan mfl. 1982).  
 
Kilder til forurensning 
Osensjøen og tilrennende vassdrag er resipient for befolkningen og jordbruket i området. Det er ca. 
1700 fastboende i nedbørfeltet (bergegninger fra 1980-tallet). Jordbruket er basert på grasproduksjon 
og husdyrhold. 
 
I Nordre Osen har Åmot kommune et biologisk/kjemisk anlegg med 200 pe. tilknyttet. Anlegget ble 
bygget først på 1990-tallet, og boliger, butikk, campingplass, barnehage og barneskole er tilknyttet. 
Industri med utslipp til vann finnes ikke. I Søre Osen (Trysil kommune) er det et kommunalt 
mekanisk/biologisk/kjemisk (biovak) renseanlegg for 60 husstander, bygget ca. 1995-96. Øvrige 
husstander i spredt bosetting har separate anlegg. 
 
Det er en god del hytter i området, og mange av disse har innlagt vann og avløp, enten med felles eller 
separate infiltrasjonsanlegg. Det finnes også campingplasser langs innsjøen. 
 
Regionfelt Østlandets øvingsområde berører nordvestre deler av Osensjøens nedbørfelt. Ved full 
utbygging vil det bli deponert en del tungmetaller i den delen av feltet som har avrenning til Slemma. 
 
I 1980 ble det beregnet at årlig tilførsel av fosfor og nitrogen til Osensjøen var henholdsvis 7,6 tonn og 
223 tonn. Av dette var ca. 2,3 tonn fosfor og ca. 44,6 tonn nitrogen menneskeskapte tilførsler. De 
årlige fosfortilførslene ble vurdert til å være betydelig lavere enn det som i henhold til 
modellbetraktninger anses som en betenkelig belastning mht. overgjødsling. 
 
 
Temperatur og oksygen 
Osensjøen har fullstendig sirkulasjon om våren og høsten. Vårsirkulasjonen er kortvarig og foregår når 
vanntemperaturen er rundt 4 °C. Om sommeren dannes en markert temperatursjiktning med stabile 
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dypvannslag, og overflatetemperaturen kan nå opp mot 20 °C. Oksygenforholdene i vannmassene har 
vært gode, men det er målt et moderat oksygenforbruk i de dypere partiene ved slutten av de såkalte 
stagnasjonsperiodene vinter og sensommer, med en oksygenmetning på 70-80 %. Årsaken til 
oksygenforbruket i dypvannet er trolig først og fremst nedbrytning av humusstoffer.  
 
Generell vannkvalitet 
Osensjøen har markert brunfarget vann pga. et høyt innhold av humus (jf. fargetall og TOC = totalt 
organisk karbon). Sammenlignet med de andre store innsjøene på Østlandet er den en av de mest 
humuspåvirkete. Innsjøen har svakt surt vann og relativt god evne til å motstå endringer av pH ved 
forsuring (jf. alkalitet). Konsentrasjonen av partikler ute i de frie vannmasser er vanligvis lav (jf. 
turbiditet). Siktedypet er relativt lavt på grunn av den sterke humuspåvirkningen og har variert i 
området ca. 2-5 m. Videre er vannet saltfattig og kalkfattig (jf. konduktivitet og kalsium). 
 
Tabell 3. Middelverdier for fargetall, pH, alkalitet, turbiditet, konduktivitet og kalsium (0-10 m, kun 
én måling i 1986 og én i 1993). 

 Fargetall TOC pH Alkalitet Turbiditet Konduktivitet Kalsium 
 mg Pt/l mg/l  mekv/l FNU m S/m mg Ca/l 

1978 59 - 6,58 0,089 0,51 1,9 2,2 
1986 50 - 6,53 0,063 - - - 
1988 - - 6,10 0,063 - - - 
1993 60 - 6,20 0,050 0,35 - 2,2 
2000 - 7,3 6,54 0,081 0,50 1,7 2,1 
2005 - 7,0 6,67 0,107 0,61 - - 

 
Overgjødsling – biologiske forhold 
Konsentrasjonene av næringsstoffene fosfor og nitrogen i Osensjøen må betraktes som stort sett lave 
og trolig ubetydelig eller lite forhøyet i forhold til naturgitte konsentrasjoner. I en så humuspåvirket 
innsjø som Osensjøen er en betydelig del av fosforet knyttet til humusen og derfor i liten grad 
tilgjengelig for algevekst. Sammenhengen mellom fosfor og humus viser seg ofte ved at 
konsentrasjonene av både fosfor og humus øker i forbindelse med stor tilførsel av humusrikt vann i 
tilknytning til vårflommer eller store nedbørmengder sommer og høst.   
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Figur 1. Total-fosfor i sjiktet 0-10 m, middelverdier for perioden juni-oktober. 
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Figur 2. Total-nitrogen i sjiktet 0-10 m, middelverdier for perioden juni-oktober. 
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Figur 3. Algemengde målt som klorofyll-a i sjiktet 0-10 m, middelverdier for perioden juni-oktober. 
 
Mengden planteplankton (alger) har vært lav både målt som klorofyll-a og som algevolum på grunnlag 
av analyser av artssammensetningen. Mengden er karakteristisk for næringsfattige (oligotrofe) 
innsjøer. Planteplanktonet har også hatt en sammensetning av arter og grupper som er karakteristisk 
for oligotrofe innsjøer. Algesamfunnet har vært dominert særlig av gruppene gullalger og 
svelgflagellater. I 1978 var det en betydelig andel av kiselalgen Tabellaria fenestrata på forsommeren, 
en art som indikerer noe økt tilgang på næringssalter. Gruppen kiselalger hadde relativt liten betydning 
i 1988. Målinger av planteplanktonets primærproduksjon i 1978 viste at algeproduksjonen var lav og 
betegnende for oligotrofe innsjøer. Humuspåvirkningen reduserer lystilgangen nedover i vannlagene 
og fører til at produksjonen først og fremst foregår i de øverste 2-3 meterne. 
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Figur 4. Mengden alger (planteplankton) i sjiktet 0-10 m, fordelt på grupper. Middelverdi for perioden 
juni-oktober. 
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Osensjøen har hatt et normalt sammensatt krepsdyrplankton dominert av hoppekrepsene Cyclops 
scutifer og Heterocope appendiculata samt vannloppene Daphnia cristata og Bosmina longispina. 
Gelekrepsen Holopedium gibberum, som indikerer kalkfattige og næringsfattige forhold, har også vært 
vanlig. Sammensetningen er karakteristisk for næringsfattige innsjøer med et sterkt predasjonspress 
(beitepress) fra planktonspisende fisk.  
 
Forsuring 
Osensjøen har svakt surt, relativt godt bufret vann, og innsjøen har ikke vært ansett som 
forsuringstruet. Laveste pH som er målt, er 6,1 fra juni 1988. 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. Det foregår kalking i noen innsjøer i nedbørfeltet til 
Nordre Osa. 
 
Miljøgifter 
Konsentrasjonene av en del metaller ble målt i Osensjøen i forbindelse med etableringen av Regionfelt 
Østlandet. Undersøkelsen viste at det var lave konsentrasjoner tilsvarende nivåene en finner i innsjøer 
som er ubetydelig forurenset. 
 
  Kobber Sink Kadmium Bly Nikkel Krom 
  µg Cu/l µg Zn/l µg Cd/l µg Pb/l µg Ni/l µg Cr/l 

2000 0,8 4,9  0,20    
2005 0,3 4,0 0,01 0,04 0,22 <0,1 

       
  Tilstandsklasser (grader av forurensning):   
  Ubetydelig Moderat Markert Sterkt Meget sterkt 

  I II III IV V 
 
Figrur 5. Tilstandsklasser for metaller i Osensjøen i henhold til SFTs system for klassifisering av 
miljøkvalitet i ferskvann. Middelverdier er gitt. 
 
Miljøtilstand 
 

  Tot-P Tot-N Klorofyll-a Siktedyp Fargetall TOC Turbiditet pH Alkalitet 
  µg N/l µg P/l µg/l m mg Pt/l mg C/l F.N.U.   mmol/l 

1978 10,2 268 1,6 4,2 59  0,51 6,58 0,089 
1986     50   6,53 0,063 
1988 8,5 297 2,5 2,8    6,10 0,063 
1993     60  0,35 6,20 0,050 
2000 5,5 263  2,5  7,3 0,50 6,54 0,081 
2005 7,0 258 1,7 3,6   7,0 0,61 6,67 0,107 

          
   Tilstandsklasser:       
   Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig   
   I II III IV V   

 
 
Figur 5. Miljøtilstand for Osensjøen i henhold til SFTs system for klassifisering av miljøkvalitet i 
ferskvann. Miljøtilstanden er vist i forhold til virkninger av næringssalter, organisk stoff, partikler og 
forsurende stoffer. Karakteristiske verdier, dvs. middelverdier for sjiktet 0-10 m samt siktedyp i 
perioden juni-oktober, er gitt. 
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Osensjøen ved innløpet av Nordre Osa (Foto: Jarl Eivind Løvik)
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