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Beskrivelsen bygger i hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner (se litteraturlista). 
 
Innledning 
 
Flagstadelva er ei av de mellomstore tilløpselvene til Mjøsa som kommer inn fra øst. Vassdraget 
strekker seg fra Lavsjømyrene (ca. 680 moh.) mellom Brumundsætra, Gitvola og Målia i nord til 
utløpet i Åkersvika i sør. Mesteparten av nedbørfeltet ligger i Hamar kommune og utgjør en stor del av 
denne kommunens samlede areal. Mindre deler ligger i kommunene Ringsaker og Løten. Nedbørfeltet 
domineres av skog og myrområder som utgjør 75 % av arealet, mens ca. 23 % er dyrka mark. 
Jordbruksarealene finner en hovedsakelig i de lavere områdene, dvs. fra ca. 350 moh. og ned mot 
Mjøsa.  I vest avgrenses nedbørfeltet av Brumundas nedbørfelt, i nord av Åstas og Øksnas nedbørfelt 
og i øst av Svartelvas og Finsalbekkens nedbørfelt. Hovedvassdraget er ca. 33 km langt og har et fall 
på ca. 560 m. De største innsjøene i vassdraget er Nybusjøen (0,22 km², 598 moh.), Kveåsjøen (0,11 
km², 628 moh.) og Puttsjøen (ca. 0,05 km², ca. 530 moh.).  
 
Geologiske forhold 
 
I de nedre delene av nedbørfeltet består berggrunnen av næringsrik, kambrosilurisk skifer, kalkstein og 
sandstein. Dette er bergarter som gir en relativt saltrik og kalkrik avrenning. Fra omkring Brennsætra 
og oppover domineres berggrunnen av næringsfattig og mer tungt forvitrelig kvartsitt og sandstein av 



senprekambrisk alder. Men også i disse områdene finnes til dels brede belter med kambrosilurisk 
kalkstein og skifer. De mektigste løsavsetningene finner en i de nedre delene av nedbørfeltet. Ved 
Narmo – Vennkvern er det dannet et større breelvdelta med sortert materiale. I de øvre delene er det 
store myrarealer. Avrenningen fra myrene gir sterkt humusfarget og surt vann. 
 
Klima 
 
Området har innlandsklima med moderate nedbørmengder og relativt store forskjeller i 
middeltemperaturene mellom sommer og vinter. Nedbørmengdene er betydelig større i de 
høyereliggende enn i de lavereliggende områdene, og vinteren er normalt relativt lang og snørik i de 
høyereliggende områdene. Temperatur- og nedbørdata for to nærliggende meteorologiske stasjoner er 
gitt i tabellen nedenfor. 
 
Nr. Stasjon Hoh. Temperatur, normaler, °C Nedbør, normal, mm 
   Januar Juli År År 
12960 Sjusjøen - Storåsen 931    1020 
12300 Hamar 139 -7,5 15,5 3,9 575 
 
Hydrologi – reguleringer 
 
Flagstadelva er ikke regulert til elektrisk kraftproduksjon. Elva ble tidligere brukt til tømmerfløting 
med de viktigste fløtingsdammene ved Kveåsjøen og Nybusjøen. 
 
Vassdragsnr. 002.DC5  
Areal nedbørfelt 181,8 km² 
Lengde hovedvassdrag 33,4 km 
Middel tilsig (1961-1990) 7,29 l/s.km² 
Tilsig totalt 62,9 mill. m³/år 
Middelvannføring (1999-2008) 3,23 m³/s 
 
Forurensningskilder 
 
Aktuelle forurensningskilder er bl.a. arealavrenning fra dyrka mark og episodiske utslipp fra 
gjødselkjellere, utsig fra private anlegg i spredt bebyggelse samt utslipp/lekkasjer/overløp fra 
kommunale avløpssystem og renseanlegg. Det finnes en del hytter i de høyereliggende områdene slik 
som ved Brumundsætra, Målia, Krakholen og Måsætra. For nyere hytter er det krav om tette tanker. I 
den nedre delen bor det ca. 6000 personer. Befolkningen bor spredt og i tettsteder og minitettsteder 
som Kylstad, Nydal, Krokstad, Kåtorp, Smeby, Åker og Ingeberg. 
 
Åpen åker og korndyrking er den helt dominerende driftsformen i jordbruket. Videre produseres det 
noe gras og poteter. Av husdyr er det en del produksjon av gris, og det finnes litt sau, storfe og hest. 
Skogområdene i øvre deler av nedbørfeltet nyttes til utmarksbeite for storfe og sau. 
 
I områder som Bjørgedalen, Nydalen og Trehørningen industristriområde finnes flere bedrifter bl.a. 
innenfor sand- og grusproduksjon, næringsmiddelproduksjon, avfallshåndtering, destruksjon, 
varehandel, anleggsmaskiner mm. Gålås avfallsdeponi var i drift i perioden 1955-1988. Deponiet er nå 
arrondert og naturlig revegetert. Sigevannet behandles ved pH-justering, luftinnblåsing og 
sedimentasjon i laguner med avløp til Flagstadelva. Et større avfallsforbrenningsanlegg for regionen er 
under bygging på Trehørningen. For øvrig finnes ulike servicebedrifter som hotell, bespisningssteder 
og bensinstasjoner. Europaveg 6 krysser Flagstadelv-deltaet ved Åkersvika og skjærer ut av elvas 
nedbørfelt vest for Nydalen. 
 



Generell vannkvalitet 
 
Tabellen nedenfor gir en del verdier for generelle vannkvalitetsvariabler i Flagstadelva nær utløpet i 
Åkersvika. Fargetall på ca. 50-130 mg Pt/l viser at Flagstadelva er markert til sterkt humuspåvirket. 
Surhetsgraden varierte i området fra svakt surt til basisk reaksjon (pH 6,5-8,9). Vannet er til tider 
relativt rikt på mineralsalter og kalk (jf. konduktivitet og kalsium), og målingene av turbiditet indikerte 
moderate variasjoner i partikkelinnhold. I henhold til typologien for norske elver kan Flagstadelva 
karakteriseres som et lite til mellomstort (10-1000 km²), moderat kalkrikt (4-20 mg Ca/l) og humøst 
(fargetall høyere enn 30 mg Pt/l) vassdrag. I de øvre deler er kalsium-nivået lavere, og her kan elva 
karakteriseres som et kalkfattig, humøst og ganske surt vassdrag. 
 
År Fargetall pH Konduktivitet Kalsium Turbiditet 
 mg Pt/l  m S/m mg Ca/l FNU 
1976  6,5-8,9 5,0-23  0,4-1,3 
2008 50-128   12-25  
 
 
Overgjødsling 
 
Flagstadelvas tilstand med hensyn til overgjødsling har blitt markert bedre sammenlignet med de 
første undersøkelsene på 1970-tallet (se f.eks. Kjellberg mfl. 2000). Det har også skjedd forbedringer i 
de senere årene (Kjellberg 2005). Overgjødsling gjør seg imidlertid fortsatt noe gjeldende i elvas nedre 
deler med forhøyde konsentrasjoner av næringsstoffene fosfor og nitrogen og stedvis stor forekomst 
av begroingsalger (grønske) og vannmoser. Ved en undersøkelse av biologiske forhold i 2004 ble det 
imidlertid ikke påvist direkte forurensede strekninger med heterotrof begroing og vond lukt. I 
Vesleelvas øvre del var en strekning markert påvirket av jernforbindelser, og bunnsubstratet var 
dekket av utfelt jernhydroksid. Tilsvarende forhold har blitt observert tidligere; utsig av 
jernforbindelser antas å være naturlig betinget i dette området. 
 
Konsentrasjonen av total-fosfor varierer mye gjennom året og påvirkes ofte av variasjonene i 
vannføring. Dette er en vesentlig årsak til de store variasjonene i årsmiddelverdiene (volumveid) og i 
årstransportene av total-fosfor gjennom overvåkingsperioden (se Fig 1-2). Arealavrenning fra dyrka 
mark har stor betydning, men det er rimelig å anta at også tilførsler fra avløpsanlegg i spredt 
bebyggelse samt utslipp, lekkasjer og overløp fra kommunale avløpsanlegg til tider utgjør vesentlige 
bidrag. I tillegg kan episodiske utslipp fra landbruket og fra industrien være kilder til forurensning 
med næringsstoffer.  
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Figur 1. Tidsutviklingen i konsentrasjonen av total-fosfor (volumveide årsmiddelverdier) ved den faste 
prøvestasjonen like ovenfor Åkersvika i perioden 1973-2008 (estimerte verdier for årene 1980-1985). 



 
Før Mjøsaksjonen var det en tendens til økning i de månedlige middelkonsentrasjonene av total-fosfor 
ved lavere vannføringer, mens konsentrasjonene ble mer uavhengige av vanntransporten under og etter 
Mjøsaksjonen (Rognerud 1988). Dette indikerer at de betydeligste punktkildene ble fjernet under 
aksjonen og at arealbetinget belastning ble dominerende for konsentrasjonen og transporten av fosfor 
etter aksjonen. 
 
Årstransporten av fosfor sank under Mjøsaksjonen, men har vært høy enkelte år også etter aksjonen. 
Dette har gjerne hatt sammenheng med stor vanntransport som f.eks. i 1985, 1988, 1995, 2000 og 
2001 og/eller episodiske utslipp slik som i 2008. Den store årstransporten og høye 
middelkonsentrasjonen av fosfor (og nitrogen) i 2008 skyldtes trolig først og fremst et utslipp fra 
destruksjonsbedriften ved Trehørningen i desember dette året (Løvik mfl. 2009). 
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Figur 2. Tidsutvikling i beregnede årstransporter av total-fosfor i Flagstadelva. 
 
Konsentrasjonen av total-nitrogen varierer også relativt mye gjennom året, med verdier stort sett i 
området ca. 500-4000 µg N/l og medianverdier på ca. 1200-2900 µg N/l (Figur 3). Verdiene kan 
karakteriseres som relativt høye, og dette har sannsynligvis først og fremst sammenheng med 
avrenning fra dyrka mark og jordbruksaktiviteter i nedbørfeltet.  
 
En statistisk analyse av overvåkingsdataene for perioden 1986-2008 viste ingen signifikante 
tidstrender i delperiodene 1986-1997 eller 1998-2008 eller i hele perioden, verken for total-fosfor eller 
for total-nitrogen (Solheim mfl. 2008 a). 
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Figur 3. Konsentrasjon av total-nitrogen ved prøvestasjonen nederst i Flagstadelva i perioden 1986-
2009 (i 1996 kun perioden april-desember). Figuren viser medianverdier og variasjonsbredder. 



 
 
Forsuring og kalking 
 
Øvre del av Flagstadelva er forsuret. Til tross for en sterk reduksjon i svovelnedfallet i Norge de 
senere årene, har forsuringssituasjonen i Flagstadelva vært uavklart.  
 
For å bedre reproduksjonsmulighetene for Mjøsørret samt gi muligheter for reetablering av 
forsuringsfølsomme organismer ble det satt i gang kalkdosering ved innløpet til Nybusjøen i 1994. 
Ved Kveådammen, oppstrøms kalking, er det stor variasjon i vannkvalitet (Figur 4). pH varierte fra 
4,1 til 7,1 i den tidsperioden som er vist. Store myrområder og relativt liten avrenning gir vannet en 
sterk humusfarge, noe som bidrar til at konsentrasjonen av giftig aluminium (LAl i figuren) er svært 
lav. Når myrområder tørker ut, kan konsentrasjonen av giftig aluminium imidlertid øke sterkt ved at 
sulfider oksideres til sulfat, med påfølgende utvasking av sulfat og mobilisering av aluminium, slik 
som i september 1995. Resultater fra Tørbustilen viser at kalkingen har hevet pH-verdiene til 6-7, men 
med noe lavere verdier under snøsmeltingen, da det er vanskelig å få dosert kalk pga. snøforholdene. I 
de siste ca. 5 årene har det blitt registrert noe synkende pH oppstrøms kalkingsanlegget (pers. medd. 
Ole Nashoug). Dette kan trolig ha sammenheng med økningen i humussyrer (jf. TOC) som er 
registrert både på Østlandet og i andre deler av Sør-Norge i den senere tid (Schartau mfl. 2008). 
 
Kalkingen i øvre del av Flagstadelva har gitt gode resultater ved at flere bunndyrarter igjen har etablert 
levedyktige bestander. Rekrutteringen av ørret har dessuten vært relativt god, og steinulke har 
reetablert seg på den kalkede strekningen. Videre har vannloppen Daphnia longispina kommet tilbake 
i Nybusjøen. 
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Figur 4. Tidsutviklingen i pH og giftig aluminium (LAl) oppstrøms kalking (Kveådammen) og 
nedstrøms kalking (Tørbustilen) i perioden 1993-2002. 
 
 
Miljøgifter 
 
Ørret fra Nybusjøen ble undersøkt for konsentrasjoner av kvikksølv i kjøttet omkring årtusenskiftet 
(Rognerud og Fjeld 2002). Konsentrasjonen varierte i intervallet ca. 0,05-0,6 mg Hg/kg for de 
undersøkte fiskene, og konsentrasjonen økte med alder og vekt. Én av 14 undersøkte fisk (8 år, 650 g) 



hadde en konsentrasjon litt høyere enn omsetningsgrensa på 0,5 mg Hg/kg mens alle undersøkte 
eksemplarer i størrelsen ca. 30-550 g hadde konsentrasjoner lavere enn grenseverdien. 
 
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 avsatt kvikksølv 
til metylkvikksølv, som tas opp av organismene. Effektivt opptak og lav utskillelse fører til at 
konsentrasjonene i fisk øker med alder og med økte konsentrasjoner i føden. 
 
Forurensningene fra den nedlagte kommunale fyllplassen ved Gålås (med utsig av bl.a. 
jernforbindelser) har blitt betydelig redusert etter at de forurensningsbegrensende tiltakene ble 
gjennomført. 
 
Miljøtilstand 
 
I tabellen nedenfor er tilstandsklasser for Flagstadelva gitt mht. forsuring (prøvestasjonene 
Kveådammen og Tørbustilen) og eutrofiering (Utløp Åkersvika). For de to øvre stasjonene er det brukt 
klassegrenser for kalkfattige, humøse skogsvassdrag, mens det for den nedre er brukt klassegrenser for 
moderat kalkrike, humøse lavlandsvassdrag i henhold til Klassifiseringsveileder pr. 3.7.2009 
(www.vannportalen.no/, se også Solheim mfl. 2008 b). 
 

pH LAl ANC Tot-P Tot-N
µg/l µekv/l µg/l µg/l

Min Maks Middel Median Median
Kveådammen 2002 4.90 10 115
Tørbustilen 2002 5.96 6
Utløp Åkersvika 2008 15.1 1792

Tilstandsklasser:
Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig  
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