
 
 

Næra 
 
Av: Jarl Eivind Løvik       Utarbeidet i juli 2009 
 
Beskrivelsen bygger i all hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner; se litteraturlista. 
 
 

 
 
Næra i juli 2007. Elvesnelle og gul nøkkerose i forgrunnen.  Foto: Jarl Eivind Løvik 
 
 
Innledning 
Næra (9,45 km², 340 moh.) er største innsjøen i Moelv-vassdraget. Dette har sine kilder rundt 
Botshaugtjernet (592 moh.) ca. 1 km sør for Nord-Mesna i Ringsaker kommune. Det er fire større 
tilløpsbekker til Næra. Den mest vannrike er Mysuholta som kommer fra Botshaugtjernet og går 
gjennom flere tjern før den munner ut i Næras vestre del. Bekken drenerer bl.a. områder med jordbruk 
og spredt bebyggelse i Lismarka, Solbergåsen og Brukroa. Bøvra drenerer i hovedsak skog og 
myroråder, men også noe dyrka mark. Bøvra renner ut i østre del av innsjøen, nær utløpsoset slik at 
påvirkningen på innsjøen for øvrig sannsynligvis er begrenset. Hølbekken og Kvernbekken renner ut i 
nordvestlige del av innsjøen (hovedbassenget) henholdsvis fra sørvest og nord. Begge disse drenerer i 
hovedsak skog og myrområder, men også her ligger det noen gardsbruk. 
 
Nedbørfeltet er dominert av boreal barskog (ca. 70 %) og myr (ca. 10 %). Jordbruksarealene utgjør ca. 
10 % og ligger relativt spredt så vel i nærområdene langs innsjøen som i noe høyereliggende deler av 
nedbørfeltet. De største arealene med dyrka mark finnes særlig i Lismarka, Brukroa og Åsmarka.  
 



Geologiske forhold 
Berggrunnen består av omdannede sedimentære bergarter av senprekambrisk alder. De nordlige 
områdene er en del av den såkalte Brøttum-formasjonen der berggrunnen domineres av mørk sandstein 
(stedvis konglomerat) og sandstein og leirskifer i veksling. Tvers over midtre deler av innsjøen går et 
relativt bredt belte av kalkstein og skifer tilhørende Biri-formasjonen. Disse bergartene er relativt lett 
forvitrelige og er viktige for vannkvaliteten siden de bidrar til å tilføre Næra kalk og løste 
mineralsalter. I østre deler består berggrunnen av kvartsitt og sandstein med konglomerat. 
 
Løsmassene består i hovedsak av morene av vekslende mektighet og en del myr. 
 
Klima 
Området har innlandsklima med moderate nedbørmengder og relativt store forskjeller i 
middeltemperaturene mellom sommer og vinter. Tabellen nedenfor gir nedbør- og temperaturdata for 
tre nærliggende meteorologiske stasjoner.  
 
Nr. Stasjon Hoh. Temperatur, normaler, °C Nedbør, normal, mm 
   Januar Juli År År 
12800 Mesna – Tyria 520    829 
12600 Vea 161    635 
12550 Kise 128 -7,4 15,2 3,6 585 
 
Hydrologi – reguleringer 
Den årlige arealspesifikke avrenningen i nedbørfeltet varierer i området ca. 14-25 l/s.km2, og årstilsiget 
til innsjøen er beregnet til 68,4 mill. m³. Dette gir en gjennomsnittlig vannføring i utløpet på 2,17 m³/s. 
 
Næra fungerer som reguleringsmagasin for Moelv kraftverk. Ny konsesjon for regulering av Næra til 
GLB (Glommens og Laagens Brukseierforening) ble gitt ved kgl.res. av 11. september 1998. Mesna 
kraftselskap fikk samtidig tillatelse til å gjenoppbygge Moelv kraftverk. Vassdraget ble vernet mot 
videre kraftutbygging i 1973 (Verneplan I). Reguleringshøyden er på 2,14 m, men som en følge av 
nytteverdianalysene ble den nye dammen bygget slik at damkrona (det faste overløpet) ligger 0,54 m 
lavere enn høyeste regulerte vannstand i konsesjonen, dvs. på kote 339,60 moh. Dette innebærer et 
magasinvolum på 15,5 mill. m³.  
 
Nedenfor er gitt en del hydrologiske og morfometriske data for Næra og nedbørfeltet (NVE vatn nr. 
196, magasin nr. 47. Kilder: NVE Atlas, GLB, Kulsvehagen 1981 og NIVA). 
 
Areal nedbørfelt 155,95 km² 
Innsjøens høyde over havet 340 m 
Areal innsjøoverflate (ved HRV) 9,45 km² 
Lengde, ca. 9 km 
Største målte dyp 24,2 m 
Midlere dyp 8,3 m 
Årlig tilsig 68,39 mill. m³ 
Høyeste regulerte vannstand, HRV 340,14 m 
Laveste regulerte vannstand, LRV 338,00 m 
Reguleringshøyde 2,14 m 
”Sommervannstand” 339,14 m 
 
Forurensningskilder 
Aktuelle forurensningskilder er jordbruksavrenning og utslipp/overløp fra kommunale avløpssystem 
og renseanlegg samt utslipp fra private anlegg i spredt bosetting. I tillegg finnes en del hytter, særlig 
langs nordøstsida av innsjøen. Skoler og andre institusjoner i området er i hovedsak tilknyttet 
kommunale avløpssystem. Innen jordbruket er grovfôr og mjølkeproduksjon dominerende driftsform i 
høyereliggende områder som i Åsmarka. Nærmest Næra er åpen åker med korndrift og 
svineproduksjon viktig. Vel 15 gardsbruk i området har slått sammen mjølkekvotene sine og startet 



samdrift med fellesfjøs. I tillegg driver noen med enkeltbesetninger som før. Av industribedrifter etc. 
kan nevnes et sagbruk og et bilopphoggeri ved Næroset. En avdeling av bilopphoggeriet finnes også 
litt lengre ned langs Moelva. 
 
Generell vannkvalitet/forsuring 
I henhold til typologien for norske innsjøer kan Næra karakteriseres som en stor, kalkrik (kalsium 
høyere enn 4 mg Ca/l) og humøs innsjø (fargetall større enn 30 mg Pt/l), se tabell nedenfor. 
Konsentrasjonen av totalt organisk karbon på ca. 7 mg/l viser også at innsjøen er markert 
humuspåvirket, dette som følge av tilførslene av humusrikt vann fra skog og myrområder i 
nedbørfeltet. Surhetsgrad varierende omkring pH 7, alkalitet på ca. 0,360 mmol/l og konsentrasjon av 
kalsium på ca. 9 mg/l er uttrykk for at innsjøens vannmasser ikke er følsomme for forsuring. 
Konsentrasjonen av løste mineralsalter (jf. konduktivitet) er relativt høy sammenlignet med mange 
andre norske innsjøer. 
 
 pH Alkalitet Fargetall TOC Konduktivitet Kalsium 
  mmol/l mg Pt/l mg C/l mS/m mg Ca/l 
Middel 7,1 0,361 32 7,2 6,9 9,3 
Variasjonsbredde 6,9-7,3 0,349-0,369 26-50 6,6-7,8 6,5-7,3 9,2-9,4 
 
Overgjødsling 
Undersøkelser i august 1975 viste at algemengden i Næras frie vannmasser var forholdsvis stor og at 
planteplanktonet var sterkt dominert av blågrønnalgen (cyanobakterien) Planktothrix agardhii. 
Innsjøen ble den gang karakterisert som middels næringsrik (mesotrof). Hovedårsaken til 
overgjødslingen var tilførsler av urenset kloakk, silopressaft, sig fra gjødselkjellere og melkerom mm. 
som da gikk rett ut i innsjøen eller rett i nærmeste bekk. Forurensningstilførslene ble sterkt redusert i 
forbindelse med ”Aksjon Mjøsa” (1973-1981). Undersøkelser i forbindelse med en hovedfagsoppgave 
i limnologi i 1979-1980 (Kulsvehagen 1981) tydet på noe bedre forhold og ikke unormalt store 
mengder blågrønnalger eller andre alger. Konsentrasjonen av total-fosfor og total-nitrogen varierte 
henholdsvis i områdene 7-15 µg P/l og 380-1125 µg N/l. Resultater fra undersøkelser i perioden 1988-
2007 er vist i figurer nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Tidsutviklingen i konsentrasjoner av total-fosfor og total-nitrogen i Næra. Figuren viser 
middelverdier og variasjonsbredder i vekstsesongene. Kun én måling i 2007. 
 
Middelkonsentrasjonen av total-fosfor i de øvre vannlag (0-10 m) i vekstesesongen for alger ble 
redusert fra ca. 14 µg/l i 1988 til ca. 8 µg/l i årene 2003-2007. Dette tilsvarer en bedring fra 
tilstandsklasse III (”mindre god vannkvalitet”) til tilstandsklasse II (”god vannkvalitet”, jf. SFT 1997). 
Konsentrasjonen av total-nitrogen har ikke vist noen klar tendens til endring i perioden 1988-2007 og 
har stort sett variert i området ca. 700-900 µg/l tilsvarende ”dårlig vannkvalitet”. Forventet 
naturtilstand (referanseverdier) kan antas å ligge i områdene ca. 5-7 µg P/l og ca. 300-350 µg N/l. 
Innsjøen kan derfor karakteriseres som relativt lite overgjødslet med hensyn til fosfor og markert 
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overgjødslet med hensyn til nitrogenforbindelser. Hovedårsaken til de relativt høye konsentrasjonene 
av nitrogenforbindelser er sannsynligvis stor tilførsel fra dyrka mark. 
 
Gjennomsnitts algemengde i vekstsesongen (målt som klorofyll-a) har variert i intervallet ca. 3-5 µg/l 
med de høyeste verdiene i 1988 og 2005. Dette tilsvarer god til mindre god vannkvalitet 
(tilstandsklasse II-III). Siktedypet bestemmes først og fremst av algemengden og graden av 
humuspåvirkning. Det ble observert meget lavt siktedyp (ca. 2,5 m) i 1988, mens siktedypet i de 
senere årene har variert i intervallet ca. 4-6 m (middelverdier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tidsutviklingen i algemengder målt som klorofyll-a og siktedyp. Figuren viser middelverdier 
og variasjonsbredder i vekstsesongene for alger. Kun én observasjon i 2007. 
 
Middelbiomassen av planteplankton har variert i området ca. 270-470 mm³/m³ (=mg/m³ våtvekt). 
Dette er karakteristiske verdier for næringsfattige (oligotrofe) innsjøer og innsjøer i overgangssonen 
mot middels næringsrike (oligomesotrofe). Det har ikke blitt registrert noen klar tendens til endring i 
middelbiomassen av planteplankton i perioden 1988-2007. 
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Figur 3. Mengden av alger (planteplankton) i sjiktet 0-10 m. Middelverdier for vekstsesongene 
(mai/juni-oktober). Antall observasjoner: 3 i 1988, 7 i 1998, 6 i 2003, 3 i 2005 og 2006 og én i 2007.  
 
Planteplanktonet har hatt en sammensetning av arter og grupper som er typisk for så vel næringsfattige 
som noe mer næringsrike forhold. Kiselalger med arter som Asterionella formosa, Cyclotella comta og 
Tabellaria fenestrata har hatt relativt store biomasser i deler av sesongen flere år. Ulike gullalger har 
vært vanlige, og fureflagellatene Gymnodinium uberrimum og Peridinium umbonatum hadde stor 
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forekomst spesielt i mai 2003. Blågrønnalger representerte 11-13 % av middelbiomassen i årene 1998, 
2003 og 2007 og opp mot 30 % av totalbiomassen i deler av sesongene 1998 og 2003. 10 % 
blågrønnalger er foreslått som øvre grense for å oppnå såkalt ”god økologisk tilstand” i henhold til 
Vanndirektivet. Av blågrønnalger er det særlig Anabaena lemmermannii, Planktothrix agardhii, 
Planktothrix mougeotii og Woronichinia naegeliana som har vært framtredende. 
 
Mengden og sammensetningen av planteplankton i Næra viser at innsjøen er noe overgjødslet. Den er 
derfor sårbar for økte tilførsler av næringsstoffer, spesielt fosfor. En eventuell økning i 
konsentrasjonen av fosfor vil raskt kunne føre til betydelig økning i algemengden og i mengden 
blågrønnalger. Dette vil være svært uheldig med tanke på vannkvaliteten og egnethet for ulike 
bruksformål som f.eks. bading eller drikkevann for mennesker og dyr. 
 
Miljøgifter 
Vi kjenner ikke til at det er gjennomført noen omfattende kartlegging av tilstanden mht. ulike 
uorganiske eller organiske miljøgifter i Næra. I 1993 ble konsentrasjonen av det klororganiske 
insektmidlet lindan (gamma-HCH) målt i sigevann fra barkfyllingen på sagbruket ved Næroset (Løvik 
1993). Resultatet viste en relativt høy konsentrasjon av lindan (328 ng/l), og sigevannet ble derfor 
karakterisert som sterkt forurenset. I Norge ble de største mengdene lindan brukt i forbindelse med 
bekjemping av granbarkbiller i siste halvdel av 1970-tallet. Stoffet er ikke tillatt omsatt etter 1993. 
 
Hygienisk/bakteriologiske forhold 
Prøver av fekale indikatorbakterier (E. coli) i Næra i 2006 og 2007 viste meget lave konsentrasjoner 
av bakterier (0-1 pr. 100 ml). Det vil si at overflatelaget i innsjøens hovedbasseng var lite påvirket av 
f.eks. tilførsler av kloakk eller husdyrgjødsel i de tidsrommene da prøvene ble innsamlet. 
 
Krepsdyrplankton og ferskvannskreps 
Sammensetningen av krepsdyrplanktonet er karakteristisk for næringsfattige til middels næringsrike 
innsjøer med et markert til sterkt predasjonspress (”beitepress”) fra planktonspisende fisk. Det er 
sannsynligvis først og fremst abbor og krøkle som beiter på krepsdyrplanktonet i Næra. I tillegg finnes 
ørekyte, gjedde og til tider litt ørret. De vanligste artene innen krepsdyrplanktonet har vært 
hoppekrepsene Eudiaptomus gracilis, Cyclops scutifer og Thermocyclops oithonoides samt 
vannloppene Daphnia cristata og Bosmina longispina. Andre hoppekreps som Heterocope 
appendiculata og Mesocyclops leuckarti samt vannloppene Diaphanosoma brachyurum, Daphnia 
galeata, Ceriodaphnia sp., Bosmina longirostris, Chydorus sphaericus, Polyphemus pediculus og 
Leptodora kindtii ser ut til å ha hatt noe mer varierende bestander. Gelekrepsen Holopedium gibberum, 
som indikerer næringsfattige forhold, hadde relativt bra bestander i 1998 og 2003, men har ikke blitt 
registrert senere.  
 
I 1988 ble det satt ut ferskvannskreps (Astacus astacus) i Næra, og det finnes trolig fortsatt en bestand 
av arten. 
 
Miljøtilstand 
 

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

Næra 1988 0.280 13.6 733 5.0 2.5
Næra 1998 8.7 767 3.3 4.5
Næra 2003 7.9 773 3.2 4.7
Næra 2005 7.20 0.361 30 7.4 575 4.8 5.3
Næra 2006 7.10 30 7.8 787 2.9 5.9
Næra 2007* 7.00 50 8.1 775 3.1 4.3
 * Kun én observasjon

Tilstandsklasser (SFT 1997):
Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig

I II III IV V  
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