
Røgden 
 
Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA 
 
Beskrivelsene er vesentlig hentet fra rapporter og publikasjoner referert i litteraturlista nedenfor. For 
mer detaljerte informasjoner henvises til disse. 
 
Naturgrunnlaget 
 
Røgden (Store Røgden) og dens nedbørfelt ligger hovedsakelig i Grue kommune, men nordre deler av 
nedbørfeltet er i Åsnes kommune, og den sørøstre delen av innsjøen samt østre deler av nedbørfeltet 
ligger i Värmlands län i Sverige.  
 
Nedbørfeltet ligger i det sørøstnorske grunnfjellsområdet, og berggrunnen består i hovedsak av 
granittisk gneis (Solørgneis), en tungt forvitrelig bergart som gir saltfattig og kalkfattig 
avrenningsvann. Løsmassene består vesentlig av morene av varierende tykkelse. Ved innsjøene nord 
for Røgden er det spesielt markerte hauger og rygger av morenemateriale. Nederst langs tilløpselva 
Løvbergåa fins noe elveavsetninger (sand og grus), men for øvrig er det ubetydelig med sortert 
materiale. Større myrer fins i Løvbergsåas nedbørfelt, vest for søndre Baksjøen og i vestre deler av 
innsjøens nedbørfelt.  
 
Området hører til det boreale barskogområdet, og skogen dominerer landskapsbildet. Det er et relativt 
kupert landskap med mange hauger og åser (”berg”) på 400-500 moh. Vannflater og myr utgjør 
vesentlige andeler av nedbørfeltet, men det er svært lite dyrka mark. 
 
Området har innlandsklima, dvs. relativt lite nedbør og store forskjeller i lufttemperaturen mellom 
sommer og vinter samt store døgnsvingninger i temperaturen om sommeren. Årsmiddelnedbøren på 
Kirkenær i Grue er 635 mm og temperaturnormalen for året er 3,3 °C. Normaltemperaturene for 
kaldeste og varmeste måned er -9,0 °C i januar og 15,5 °C i juli.  
 
Innsjøens bassengform – morfometriske og hydrologiske forhold 
 
Røgden er med sitt areal på 14,8 km² en av de mellomstore innsjøene i Hedmark. Den har en 
langstrakt form som strekker seg i retningen nordvest-sørøst. Dybdekart er ikke utarbeidet for Røgden, 
men de vestre delene er preget av store grunne områder med mange små holmer og oppstikkende store 
blokker samt enkelte større holmer. Litt sørøst for midten av innsjøen i lengderetningen fins dyp på 
mer enn 30 m. Innsjøen er regulert med kraftverk på svensk side. 
 
Største tilløpselva, Løvbergsåa, kommer inn fra nord omtrent midt på innsjøen. Løvbergså-vassdraget 
omfatter bl.a. innsjøene Nordre Røgden (Fallsjön), Nordre Baksjøen og Rotbergsjøen (Mellom 
Røgden). Varpåa kommer inn fra nord ca. 6 km sørøst for Løvbergsåas munning. I vestre enden av 
innsjøen kommer Sandsjøbekken inn fra sør og en bekk fra Kverntjernet i nord. Røgden har utløp til 
Röjdån i Värmland. Tilsiget er vanligvis størst i snøsmelteperioden i mai. Årlig middelavrenning i 
området ligger på ca.11-13 l/s.km². 
 
Tabell 1. Store Røgden – morfometriske data.  
Høyde over havet, ved HRV 279,86 m 
Høyde over havet, ved LRV 276,50 m 
Overflateareal 14,8 km² 
Største lengde ca. 11,8 km 
Største dyp mer enn 30 m 
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Flere av innsjøene i vassdraget er regulert: Fallsjøen 4,5 m og Rotbergsjøen 2,7 m, mens Store Røgden 
har en regulertingshøyde på 3,36 m mellom høyeste og laveste reguleringshøyde på henholdsvis 
279,86 moh. og 276,5 moh. 
 
Kilder til forurensning 
 
Jordbruket og befolkningen i området bruker vassdraget og innsjøen som resipient. Men det er lite 
bebyggelse og dyrka mark i nedbørfeltet, så de lokale, menneskeskapte tilførslene av forurensninger i 
form av næringsstoffer og organisk stoff kan trolig antas å være beskjedne. Det går riksveg nær inntil 
innsjøen langs hele sørsida samt i vest. Industribedrifter med større utslipp finnes ikke.  
 
Generell vannkvalitet – næringsstoffer 
 
Røgden er en markert humuspåvirket innsjø (jf. fargetall og TOC). Vannet har i de senere årene vært 
svakt surt og har hatt relativt god evne til å motstå pH-endringer ved forsuring (jf. alkalitet, 2003-
2005). Vannmassene er relativt saltfattige og kalkfattige (jf. konduktivitet og kalsium). Lave 
konsentrasjoner av næringsstoffet nitrogen og lave algemengder i de frie vannmasser (lite 
planteplankton) målt som klorofyll-a viser at Røgden er en næringsfattig (oligotrof) innsjø. 
 
Tabell 2. Røgdens øvre vannlag. Middelverdier for fargetall, totalt organisk karbon (TOC), pH, 
alkalitet, konduktivitet, kalsium, total-nitrogen (Tot-N) og klorofyll-a. 

 Fargetall TOC pH Alkalitet Konduktivitet Kalsium Tot-N Klorofyll-a 
 mg Pt/l   mekv/l m S/m mg Ca/l µg N/l µg/l 

1988 36  5,86 0,025  1,39   
1998-99 37  6,70 0,130  3,14   
2003-05 45 5,8 6,73 0,111 2,05 2,29 280 1,1 

 
Forsuring – kalking 
 
Den sørlige delen av Hedmark har gjennom flere årtier vært utsatt for forsuring av vann og vassdrag 
som følge av sur nedbør. Røgden ligger innenfor dette området, og geologien i nedbørfeltet gjør at 
vassdraget og innsjøen er følsomme for forusuring. Som en følge av reduserte utslipp av svovel i 
Europa har imidlertid konsentrasjonen av sulfat i nedbøren avtatt, og forsuringssituasjonen generelt 
har bedret seg i Sør-Norge i de siste ca. 25 årene. 
 
I 1988 ble det målt pH ned i 5,86 i Røgden, bufferevnen mot endring av pH ved forsuring var dårlig og 
konsentrasjonen av kalsium var lav. Røgden ble kalket første gang av svenske länsmyndigheter i 1992. 
Innsjøen ble da tilført 2327 tonn kalk, og siden har det blitt tilført mindre mengder fra 1995 til 2001 
(se figur). Etter 2001 har ikke Røgden blitt kalket direkte, men den påvirkes noe av at andre innsjøer i 
nedbørfeltet kalkes eller har vært kalket. I de senere årene har Røgden hatt god vannkvalitet i forhold 
til virkninger av forsuring. pH har vært godt over kalkingsmålet i Norge, som er satt til pH 6,0, og så 
vel alkalitet som syrenøytraliserende kapasitet (ANC) har vært god. Videre har konsentrasjonen av 
akutt toksiske aluminiumsformer (labilt aluminium) vært lav (1-10 µg Al/l), dvs. på nivå som er vanlig 
i vann med nær nøytral pH og relativt høye konsentrasjoner av humus. Konsentrasjonen av sulfat var 
betydelig lavere i 2003-2005 enn i 1988. Bedringen i vannkvaliteten i Røgden skyldes sannsynligvis 
en kombinasjon av kalkingen og reduserte konsentrasjoner av sulfat i nedbøren. 
 
Biologiske forhold 
 
Røgden hadde i 2003-2004 et forholdsvis artsrikt dyreplanktonsamfunn sammenlignet med mange 
andre innsjøer i Østlandsområdet. Videre indikerte sammensetningen av krepsdyrplanktonet at denne 
organismegruppa ikke var forsuringsskadet. Dette vistes bl.a. ved betydelige bestander av 
forsuringsfølsomme arter som vannloppene Daphnia longispina, Daphnia cristata og Limnosida 
frontosa samt hoppekrepsene Eudiaptomus graciloides, Heterocope appendiculata og Thermocyclops 
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oithonoides. E. craciloides er en forholdsvis sjelden art i Sør-Norge, men den finnes bl.a. i en del 
innsjøer langs grensa mot Sverige samt i noen innsjøer i Hordaland. Foruten de nevnte artene, var 
hoppekrepsen Cyclops scutifer og vannloppene Holopedium gibberum, Bosmina longispina, 
Diaphanosoma brachyurum og Leptodora kindtii vanlige i krepsdyrplanktonet. Gelekrepsen H. 
gibberum er indikator for næringsfattige og relativt kalkfattige forhold.  
 
Dyreplanktonet i Røgden var dominert av små arter og individer, noe som tydet på et markert til sterkt 
predasjonspress (beitepress) fra planktonspisende fisk, antagelig først og fremst mort, men også til en 
viss grad abbor. Biomassen av krepsdyrplanktonet kan betegnes som middels høy. 
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Figur 1. pH og kalkmengder tilført Røgden. Figuren viser minimum, maksimum og middel pH samt 
kalkdoser (stolper) de ulike år. I 1988 kun én pH-måling. 
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Figur 2. Alkalitet i Røgden (middelverdier, i 1988 kun én måling). 
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Figur 3. Konsentrasjoner av kalsium i Røgden (middelverdier, i 1988 kun én måling). 
 
 

Sulfat

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

m
g 

SO
4/

l

 
Figur 4. Konsentrasjoner av sulfat i Røgden (middelverdier, kun én måling). 
 
 
Miljøgifter 
 
Siden midt på 1900-tallet har store områder av Sør-Norge vært utsatt for betydelige avsetninger av 
atmosfæriske kvikksølv-forurensninger. 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. De høyeste nivåene finnes i fiskespisende individer av arter 
som gjedde, abbor, lake og ørret. 
 
Konsentrasjonen av kvikksølv har blitt målt i abbor, gjedde, hork, krøkle, lake og mort fra Røgden 
fanget i perioden 2002-2004. Målingene viste at det var høye konsentrasjoner i lake og i eldre (og i 
hovedsak større) individer av gjedde og abbor, mens konsentrasjonene var generelt lavere i mort og 
krøkle (se figur 5). 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 lenk Matportalen). Omsetningsgrenser for konsentrasjoner av kvikksølv i 
fisk beregnet for salg er satt ved 1,0 mg Hg/kg for gjedde og 0,5 mg Hg/kg for øvrige fiskeslag.  
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Figur 5. Konsentrasjoner av kvikksølv i fisk fra Røgden fanget i perioden 2002-2004 (fra Rognerud 
m.fl. 2006). 
 
På slutten av 1990-tallet ble det gjort analyser av konsentrasjoner av diverse halogenerte (bromerte og 
klorerte) organiske miljøgifter i lakelever fra Røgden, for noen av forbindelsene også i muskelvev fra 
gjedde og abbor. Dette var en del av en større, landsomfattende kartlegging. Analysene omfattet bl.a. 
polyklorerte bifenyler (PCB), DDT (med nedbrytningsprodukter), dioksiner, polyklorerte naftalener 
(PCN), toksafener, bromerte flammehemmere (PBDE) og polyklorerte parafiner (PCA). Kildene til 
disse forbindelsene kan være lokale, med direkte utslipp til vann, eller avsetninger av til dels 
langtransporterte atmosfæriske forurensninger. Konsentrasjonene av de undersøkte forbindelsene i 
fisken fra Røgden var i hovedsak lave og på nivå med det som forventes å finnes i områder uten 
betydelige lokale kilder.  
 
Miljøtilstand 
 

  Tot-N Klorofyll-a Siktedyp Fargetall pH Alkalitet 
  µg P/l µg/l m mg Pt/l   mmol/l 

1988    36 5,9 0,025 
1998    33 6,8 0,144 
1999    41 6,6 0,115 
2000    48 6,7 0,107 
2001    52 6,7 0,111 
2002    34 6,8 0,124 
2003 283 1,2 5,7 41 6,7 0,110 
2004 277 0,9 5,7 46 6,8 0,113 
2005       48 6,6 0,099 

       
  Tilstandsklasser:     
  Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig 

  I II III IV V 
 
Figur 5. Miljøtilstand for Røgden i henhold til SFTs system for klassifisering av miljøkvalitet i 
ferskvann. Karakteristiske verdier er gitt. 
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