
Storsjøen i Odal 
 
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. 
 
Naturgrunnlaget 
Storsjøen ligger i kommunene Nord-Odal og Sør-Odal, mens nedbørfeltet i tillegg til disse også 
omfatter deler av kommunene Eidsvoll, Stange, Våler, Åsnes og Grue. 
 
Nedbørfeltet ligger i det østnorske grunnfjellsområdet, og berggrunnen består vesentlig av gneiser og 
gneisgranitter, dvs. bergarter som er tungt forvitrelige og gir saltfattig avrenningsvann. Enkelte 
forekomster av kobber- og jernmalm finnes. Størstedelen av nedbørfeltet har et tynt dekke av 
hovedsakelig morenematerial. Sortert materiale finnes først og fremst i lavereliggende deler langs de 
største tilløpselvene og i innsjøens nærområde. Storsjøen ligger under den marine grense slik at det 
lokale nedbørfeltet består av en del marine sedimenter, vesentlig leire. Andelen myr er relativt liten, 
men det finnes en del områder særlig i nordlige deler av nedbørfeltet, bl.a. Orrkjølen, ved Tannsjøene 
og langs Grytåa.  
 
Innsjøen ligger i et typisk skog- og jordbruksområde. Skogen, dvs. vesentlig barskog, utgjør hele 76 % 
av nedbørfeltet, mens andelen dyrka mark er 7 %, og resten fordeler seg på myr, vannoverflater og lite 
produktive områder. 
 
Området har innlandsklima, dvs. relativt store temperaturforskjeller mellom sommer og vinter, store 
døgnsvingninger i temperaturen om sommeren og moderate nedbørmengder. Ved Sand i Nord-Odal er 
årsmiddeltemperaturen (normalen) 3,6 °C, mens kaldeste og varmeste måned normalt er januar med  
-8,5 °C og juli med 15,3 °C. Normal årsnedbør ved Sand er 755 mm.  
 
Innsjøens bassengform – hydrologiske forhold 
Storsjøen har en uregelmessig utforming og består av flere bassenger som er mer eller mindre atskilt 
med terskler, tanger og øyer. Et vestre basseng, Songnessjøen, er relativt grunt med største dyp på ca. 
9 m. Hovedbassenget i øst strekker seg ca. 16 km i retning nordvest - sørøst. Dette har ett dypere 
område i nord og ett i sør, begge med største dyp på 17 m. Mellom disse er det store grunne partier. 
Sammenlignet med andre store, norske innsjøer er Storsjøen en grunn innsjø, med middeldyp på 7 m. 
 
Tabell 1. Storsjøen - hydrologiske og morfometriske data. 
Høyde over havet 129 m 
Overflateareal  46,5 km² 
Største dyp 17 m 
Middeldyp 7 m 
Volum 321 mill. m³ 
Nedbørfelt 779 km² 
Teoretisk oppholdstid 0,96 år 
 
De største tilløpselvene kommer inn fra nord og øst. De viktigste er Løsetåa, Trautåa og Haugsåa som 
renner inn i innsjøen Råsen og som har utløp til Sandsjøen (del av Storsjøen) ved Sand via en ca. 2 km 
lang elvestrekning. Videre har en Juråa med sideelva Tannåa som har innløp i nord ved Mo. Fra 
nordøst kommer Austvassåa med innløp ved Austvatn, fra øst kommer Kugga med innløp ved 
Kuggerud, og fra sørvest kommer Størja med innløp i Sognessjøen. Midlere arealavrenning varierer 
stort sett innen området 12-14 l/s.km². Størst tilsig til innsjøen er det vanligvis i snøsmelteflommen om 
våren. 
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Storsjøen er en del av Glåmavassdraget. Utløpselva Oppstadåa renner sammen med Glåma ved 
Skarnes. I perioder når vannstanden i Glåma er høy, kan vannstrømmen gå fra Glåma og inn i 
Storsjøen. Retningen på vannstrømmen i Oppstadåa er bestemt av vannstanden i Glåma ved Skarnes 
og vannstanden i Storsjøen. Innstrømming av Glåma-vann synes å opptre relativt regelmessig, spesielt 
i forbindelse med vårflommen i Glåma, som vanligvis kommer i månedsskiftet mai/juni. Men også i 
forbindelse med høy vannføring ellers i året kan Glåma-vann strømme inn i Storsjøen. 
 
Kilder til forurensning 
Storsjøen blir tilført forurensninger fra bebyggelsen og jordbruksaktiviteter i nedbørfeltet, enten via 
tilløpselver og – bekker eller ved mer direkte arealavrenning og via grøftesystemer. Mesteparten av 
bebyggelsen og jordbruksarealene finnes langs de lavereliggende delene av tilløpselvene og i 
innsjøens nærområder. Det bor vel 8300 personer i hele nedbørfeltet, og det finnes to mindre 
tettsteder, Sand og Mo. I Nord-Odal har det vært nedgang i befolkningen i den senere tid, fra 5374 i 
1985 til 5051 i 2006, dvs. 6 % reduksjon. I Sør-Odal har det vært ca. 4 % økning i samme periode fra 
7400 til 7675, men her er en stor del av befolkningen bosatt utenfor Storsjøens nedbørfelt. Potensielle 
forurensningskilder er i første rekke utsig av avløpsvann fra separatanlegg i spredt bosetting og fra 
bedrifter og institusjoner. Nord-Odal kommune har 2 hovedrenseanlegg, Mo og Sand. Begge ble 
bygget i 1982 og er såkalte fullrenseanlegg (mekanisk/biologisk/kjemisk). Det finnes også mindre 
kommunale anlegg på Austvatn (biovak-anlegg) og på Fjell/Toner (infiltrasjonsanlegg). All septik fra 
separatanlegg behandles ved hovedrenseanlegget på Sand.  
 
Episodiske utslipp fra gjødselkjellere etc. og arealavrenning fra dyrka mark er også potensielle kilder. 
Viktigste driftsform i jordbruket er kornproduksjon, men det er også en del husdyrhold. Gris, sau og 
storfe er de viktigste husdyrene.  
 
Periodisk innstrømming av vann fra Glåma (i perioder med høy vannføring) gjør at vannkvaliteten i 
Glåma og eventuelle tilførsler langs Oppstadåa har betydning for vannkvaliteten i Storsjøen. Dette kan 
føre til økte konsentrasjoner av næringsstoffer (fosfor og nitrogen), som kan gi økt vekst av 
planteplankton. Men det kan også ha positive effekter ved å øke vannutskiftningen og ved å tilføre 
Storsjøen saltrikere vann, som dermed øker vannets bufferevne mot pH-endring ved forsuring.  
 
I følge et fosforbudsjett utarbeidet på begynnelsen av 1980-tallet, ble Storsjøen tilført ca. 7 tonn total-
fosfor årlig. Dette ble vurdert til å være nær en kritisk belastning om en ville unngå uønskede 
overgjødslingseffekter med f.eks. oppblomstringer av blågrønnalger. Siden den gang har det blitt 
gjennomført betydelige forurensningsbegrensende tiltak mht. avløp fra bosetting og innen jordbruket. 
 
Temperatur og oksygen 
Storsjøen har fullstendig sirkulasjon vår og høst. Siden innsjøen er grunn og har stort overflateareal, 
fører vindens påvirkning til effektiv transport av varmeenergi ned i vannmassene. Bunnvannet varmes 
opp relativt lett, og innsjøen sirkulerer allerede i august/september ved en temperatur på ca. 13 °C. 
Høy temperatur i de bunnære vannmassene fremmer nedbrytningen av organisk materiale. Dermed 
kan frigjorte plantenæringsstoffer bringes opp i vannmassene og være tilgjengelige for produksjon 
utover sensommeren og høsten. I perioder med fint vær og lite vind om sommeren er det ikke uvanlig 
med temperaturer godt over 20 °C i de øvre vannlag. Isen legger seg vanligvis i desember og går opp 
igjen i løpet av mai. 
 
Undersøkelser på 1980-tallet viste at det var et markert oksygen-forbruk i dypere vannlag, med 
oksygenmetning på 30-50 % i bunnvannet ved slutten av stagnasjonsperioden (august/september). 
Høstsirkulasjonen inntrer imidlertid tidlig, og det ble konkludert med at direkte oksygensvinn 
sannsynligvis ikke ville forekomme med den tidens forurensningsbelastning. 
 
Generell vannkvalitet 
Storsjøen kan karakteriseres som en markert humuspåvirket innsjø (jf. fargetall). Den er blant de mest 
humøse av de store innsjøene på Østlandet. Påvirkningen av humus og til dels partikler (jf. turbiditet) 
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er vesentlige årsak til at siktedypet er relativt lavt; middelverdier for siktedyp har variert i området 3,4-
4,8 m. Som en følge av at nedbørfeltet er dominert av tungt forvitrelige bergarter, har innsjøen 
saltfattige og kalkfattige vannmasser (jf. konduktivitet og kalsium). Vannet er svakt surt og har 
moderat til relativt god evne til å motstå endringer i pH ved forsuring.  
 
Tabell 2. Middelverdier for fargetall, pH, alkalitet, turbiditet, konduktivitet og kalsium (0-10 m). 

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

1979 - 6,6 0,069 0,94 2,8 3,4 
1980 - 6,5 0,071 0,87 2,9 - 
1982 - 6,3 0,059 - - - 
1991 32 6,5 0,060 - - - 
2002 55 6,5 0,078 - 2,4 - 

 
Overgjødsling – biologiske forhold 
Ut fra middelverdier for næringsstoffene fosfor og nitrogen samt mengden planteplankton (alger) målt 
som klorofyll-a i vekstsesongen kan Storsjøen betegnes som en innsjø som ligger i overgangen 
mellom næringsfattige (oligotrofe) og middels næringsrike (mesotrofe) innsjøer. Innsjøen har en mer 
produktiv naturtilstand enn andre store innsjøer i regionen som Mjøsa, Osensjøen og Storsjøen i 
Rendalen. Dette fordi den er grunn og har en mer effektiv resirkulering og mineralisering av 
næringssaltene. Humuspåvirkningen gjør dessuten at en del av fosforet er bundet til humus og derfor 
mindre tilgjengelig for algevekst enn f.eks. fosfor i kloakkutslipp. Likevel har konsentrasjonene av 
næringsstoffer blitt vurdert å være noe høyere enn forventet naturtilstand, dvs. at innsjøen er moderat 
overgjødslet.  
 
Konsentrasjonene av fosfor og nitrogen har variert betydelig. Dette har bl.a. sammenheng med 
variasjoner i tilførslene med tilløpselvene og med innstrømmingen av Glåma-vann.  
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Figur 1. Total-fosfor i sjiktet 0-10 m, middelverdier for perioden mai/juni-oktober. 
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Figur 2. Total-nitrogen i sjiktet 0-10 m, middelverdier for perioden mai/juni-oktober. 
 
Så vel mengden alger som sammensetningen av algesamfunnet har vært karakteristisk for 
oligomesotrofe innsjøer, dvs. overgangen mellom næringsfattige og middels næringsrike innsjøer. 
Planteplanktonet har de fleste årene det fins observasjoner fra, vært dominert av gruppene gullalger, 
kiselalger, svelgflagellater og fureflagellater. Kiselalger har representert relativt store andeler i 
perioder, spesielt i årene 1979, 1980, 1982 og 1991. Mest framtredende arter har vært Tabellaria 
fenestrata, Aulacoseira alpigena og Cyclotella spp.  
 
Observasjonene fra 2002 skilte seg noe ut fra tidligere år ved at det var større mengder alger spesielt 
på høsten, med oppblomstring av Gonyostomum semen, en art innen gruppen Raphidophyceae, samt 
en betydelig andel blågrønnalger. Gonyostomum semen er en god indikator for oligomesotrofe og 
mesotrofe innsjøer, og den er vanligst i humøse innsjøer. Den kan være en problemalge i 
overgjødslede humussjøer ved at den fører til hudirritasjon og kløe for badende. Algen synes å ha fått 
økt forekomst på Østlandet i de senere årene. Dominerende blågrønnalge var Woronichinia 
naegeliana, en art som er vanligst i middels næringsrike og moderat næringsrike innsjøer.  
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Figur 3. Algemengde målt som klorofyll-a i sjiktet 0-10 m, middelverdier for perioden mai/juni-
oktober. 
 

 4



Planteplankton

0

100

200

300

400

500

600

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

m
m

³/m
³

Blågrønnalger

Gullalger

Kiselalger

Svelgflagellater

Fureflagellater

Raphidophyceae

Andre grupper

 
Figur 4. Mengden alger (planteplankton) i sjiktet 0-10 m, fordelt på grupper. Middelverdi for perioden 
mai/juni-oktober (kun 3 observasjoner i 2002). 
 
Det har blitt rapportert økende utbredelse og tettheter i bestandene av vannplanter langs strender og på 
grunne områder i den senere tid, noe som delvis kan ha sammenheng med en viss overgjødsling. 
 
Storsjøen har hatt et artsrikt krepsdyrplankton med en artssammensetning som er karakteristisk for 
næringsfattige til middels næringsrike innsjøer med et markert predasjonspress (beitepress) fra 
planktonspisende fisk. Dominerede arter har vært hoppekrepsene Eudiaptomus gracilis, Mesocyclops 
leuckarti og Thermocyclops oithonoides samt vannloppen Daphnia cristata. Hoppekrepsen 
Heterocope appendiculata og vannloppene Bosmina longispina, Bosmina coregoni, Leptodora kindtii, 
Holopedium gibberum og Limnosida frontosa har også vært vanlige.  
 
3 arter av såkalte istidskreps eller glaciale innvandrere er påvist i Storsjøen. Det gjelder flatbent 
istidskreps (Pontoporeia affinis), firetornet istidskreps (Pallasea quadrispinosa) og flammekreps 
(Limnocalanus macrurus). Dette er kaldtvannselskende krepsdyr som antas å ha hatt større utbredelse 
under avslutningen av istiden. De finnes i dag i en del større innsjøer under marin grense. De to 
førstnevnte ble funnet bl.a. ved en bunndyrundersøkelse i 1982. Limnocalanus var til stede i 
dyreplanktonet i 1979, 1980 og 1982, men ble ikke registrert i 1991. Krepsdyret asellen (Asellus 
aquaticus, gråsugg) har også blitt påvist i Storsjøen. 
 
Det har tidligere vært en stor bestand av ferskvannskreps (Astacus astacus) i innsjøen. Krepsen ble 
utryddet i forbindelse med at det kom inn krepsepest i Glåma-systemet i 1987. I de senere årene skal 
det igjen ha blitt observert kreps i Storsjøen. 
 
Forsuring 
Nedbørfeltet er dominert av tungt forvitrelige bergarter som fører til relativt lav bufferevne mot 
forsuring i avrenningsvannet. Området ligger dessuten i en del av landet som har vært utsatt for 
betydelige mengder forsurende svovel- og nitrogenkomponenter i nedbøren. Flere av tilløpselvene har 
derfor vært forsuret. Det gjelder f.eks. Størja, Haugsåa, Jura/Tannåa, Austvassåa, Trøa og Kugga. En 
del vann i disse vassdragene kalkes. Storsjøen har ikke vært ansett som direkte truet av forsuring. 
Bufferevnen har vært relativt god, men det ble målt så lav pH som 5,9 i 1980, og så sent som i juni 
1991 ble det målt alkalitet ned i 0,040 mekv/l. 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. 
 
Miljøgifter 
I 2001 ble det gjort målinger av kvikksølvinnhold i ryggmuskel fra gjedde, abbor, mort, sik, laue og 
hork i Storsjøen. Undersøkelsen viste at det var høye konsentrasjoner i gjedde og abbor. Ca. 65 % av 
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individene fra begge fiskeartene hadde konsentrasjoner som oversteg omsetningsgrensene på 1,0 mg 
Hg/kg for gjedde og 0,5 mg Hg/kg for abbor. De andre fiskeartene hadde lavere konsentrasjoner enn 
omsetningsgrensa. 
 
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 opp av organismene. Effektivt opptak og lav utskillelse er 
årsakene til at konsentrasjonene i fisk øker med alder og med økte konsentrasjoner i føden. Sør-
Hedmark ligger innenfor det området av landet som mottar de største atmosfæriske avsetningene av 
kvikksølv, og samtidig er mange av innsjøene her markert humuspåvirket. Dette er forhold som bidrar 
til at konsentrasjonen av kvikksølv blir spesielt høy i fiskespisende fisk i dette området.  
 
Miljøtilstand 
 

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

1979 11,2 450 3,7 3,5  0,94 6,6 0,069 
1980 8,0 578 3,6 3,5  0,87 6,5 0,071 
1982 10,9 250 2,7 4,8   6,3 0,059 
1987 12,2 437 3,5       
1988 9,3 431 2,9 3,4      
1991 7,9 331 3,4 4,7 32  6,5 0,060 
2002 6,4 374 5,2   55   6,5 0,078 

         
   Tilstandsklasser:      
   Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig  

   I II III IV V  
 
Figur 5. Miljøtilstand for Storsjøen i henhold til SFTs system for klassifisering av miljøkvalitet i 
ferskvann. Karakteristiske verdier, dvs. middelverdier for sjiktet 0-10 m samt siktedyp i perioden 
mai/juni-oktober, er gitt. 
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