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Beskrivelsen bygger i hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner; se litteraturlista. 
 
Innledning 
 
Med et nedbørfeltareal på 489 km² er Svartelva tredje største tilløpselv til Mjøsa, etter 
Gudbrandsdalslågen og Gausa. Nedbørfeltet utgjør mesteparten av Løten kommune og i tillegg deler 
av kommunene Hamar, Elverum og Stange. Vassdraget er vidt forgrenet; fra nord kommer flere større 
og mindre sidegrener som Fura (med Vingerjessa) og Lageråa, fra øst kommer Rokoelva, og fra sør og 
sørøst Nordre Starelva og sjølve Svartelva. Det sentrale hovedvassdraget går i øst-vest retning og 
munner ut i Mjøsa i Åkersvika (Svartelv-deltaet). De nordre, østre og sørøstre områdene er dominert 
av barskog, mens i de lavere, sentrale delene er landskapsbildet preget av betydelige jordbruksarealer. 
Myr- og skogarealer representerer totalt ca. 72 % av nedbørfeltet, dyrka mark ca. 26 % av 
nedbørfeltet. Vassdraget drenerer også tettsteder som Løten sentrum, Brenneriroa, Ådalsbruk, Ilseng, 
Vangli, Hjellum og en stor del av Stange sentrum.  
 
De største innsjøene i vassdraget er Rokosjøen (NVE nr. 253, 215 moh., 3,77 km²) og Gjetholmsjøen 
(NVE nr. 193, 311 moh., 0,70 km²). Bjørnbekken og Fura har sine kilder på Målifjellet og Svaen ca. 
750 moh. Med utløp i Mjøsa på 123 moh. har vassdraget da et fall på ca. 630 m. 
 
Geologiske forhold 
 
I de vestre og nordvestre delene av nedbørfeltet består berggrunnen hovedsakelig av omdannede 
sedimentære bergarter av kambrosilurisk alder, slik som kalksteiner og ulike skiferbergarter (bl.a. 



alunskifer). Avrenning fra disse områdene gir en næringsrik og kalkrik vannkvalitet. I deler av 
vassdraget skaper alunskiferen problemer på grunn av at den bl.a. inneholder mye jern. Jern som løses 
ut fra berggrunnen, felles ut som jernhydroksid og gir dårlige leveforhold for plante- og dyrelivet der 
det danner et okerfarget belegg på elvebunnen. I de nordlige, øvre delene av f.eks. Furas og 
Vingerjessas nedbørfelt består berggrunnen av senprekambriske sandsteinsbergarter som gir en mye 
mer kalkfattig og næringsfattig avrenning. De østlige og sørøstlige områdene (f.eks. Rokosjøens og 
Gjetholmsjøens nedbørfelt) ligger innenfor det såkalte sørøstnorske grunnfjellsområdet. Her 
domineres berggrunnen av omdannede gneiser, granitter og ryolitter som gir sur, kalkfattig avrenning. 
Enkelte steder innenfor dette området finnes imidlertid mindre formasjoner med gabbro som lokalt 
bidrar til at vannet blir noe rikere på mineralsalter. 
 
Løsmassene består hovedsakelig av morene, stedvis av relativt stor mektighet. Større myr- og 
våtmarksområder finnes bl.a. i traktene fra Målifjellet til Savalsætra, ved Bårdsætra, på begge sider av 
Rv 25 ved Husom, øst for Rokosjøen og vest for Gjetholmsjøen.  
 
Klima 
 
Området har innlandsklima med moderate nedbørmengder og relativt store forskjeller i 
middeltemperaturen 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 tre meteorologiske stasjoner i området er 
gitt i tabellen nedenfor. 
 
Nr. Stasjon Hoh. Temperatur, normaler, °C Nedbør, normal, mm 
   Januar Juli År År 
12250 Roko 324    600 
12270 Løten 240 -9,5 15,1 3,0 600 
6600 Elverum 190 -10,0 15,0 2,7 670 
 
 
Hydrologi – reguleringer 
 
Svartelva er ikke regulert for elektrisk kraftproduksjon. I likhet med mange av de andre tilløpselvene 
til Mjøsa ble Svartelva tidligere brukt til tømmerfløting (Nashoug 1999). Det er i dag ingen 
fløtingsdammer og ingen kunstige vandringshinder for mjøsørret i f.eks. Fura/Vingerjessa. 8 km opp i 
Fura, ved Brenneriroa, lå det tidligere en dam som sperret fiskens videre oppgang. Denne dammen ble 
fjernet i 2007. Vassdraget har tidligere vært mye benyttet i forbindelse med kverner, sager og annen 
industrivirksomhet. På lange strekninger nedover langs elva ser en fortsatt de typiske kanalene eller 
kvernveitene som ble anlagt for å kunne drive kvernene. Ved den gamle cellulose- og papirfabrikken 
(Klevfoss) ved Klevbakken/Ådalsbruk finnes fremdeles en dam, og det er også en dam i utløpet av 
Rokosjøen (Hammardammen). Tidligere tiders myrgrøfting og utstrakt jordbruksvanning fører ofte til 
svært lav vannføring i deler av vassdraget i tørre perioder sommerstid, noe som kan ha uheldige 
effekter på dyrelivet i elva. Dammen i utløpet av Rokosjøen sikrer en jevnere vannføring i vassdraget 
nedstrøms. 
 
 
Vassdrag Svartelva  
Vassdragsnr. 002.DC3  
Areal nedbørfelt 489,4 km² 
Lengde hovedvassdrag 65,1 km 
Middel tilsig (1961-1990) 7,29 l/s.km² 
Tilsig totalt 127,2 mill. m³/år 
Vannføring (årsmidler 1999-2008) 2,7-8,6 m³/s 
 



I Figur 1 er døgnvannføringer i Svartelva vist for årene 2007-2008. Vannføringen er karakterisert ved 
relativt raske variasjoner, og de høyeste vannføringene observeres gjerne i forbindelse med 
våravsmeltingen eller store nedbørmengder sommer og høst. Høy vannføring kan imidlertid også 
inntreffe i forbindelse med mildvær og evt. regn i vinterhalvåret (se f.eks. januar 2008). 
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Figur 1. Vannføring i Svartelva (ved Kvæka) i 2007-2008 (Data fra NVE). 
 
Forurensningskilder 
 
Aktuelle forurensningskilder er særlig 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. Skog- og fjellområdene spesielt i den nordligste delen av 
nedbørfeltet er attraktive tur- og friluftsområder, ikke minst for vinteraktiviteter. Det er relativt mange 
hytter særlig i området Ruskåsen, Budor og Svaenlia. På Budor ligger også ei turisthytte. Hyttene på 
Ruskåsen har tette tanker (”lav standard”), mens hyttene i Svaenlia og på Budor er tilkoblet 
avløpsrenseanlegg (”høy standard”) med restutslipp til Bjørnbekken. Dette som ledd i et samarbeid 
mellom Løten kommune og Løiten Almenning. Campingplassen ved Rokosjøen har privat 
infiltrasjonsanlegg. Avløpsvannet fra samtlige tettsteder er tilknyttet HIAS sentralrenseanlegg med 
utslipp til Mjøsa. 
 
Åpen åker og korndyrking er den helt dominerende driftsformen i jordbruket. Videre produseres det 
noe gras og poteter, gulrot og løk. Det er relativt lite storfe og mjølkeproduksjon, men en del fjørfe, 
gris og sau, samt litt hest. En del av utmarka benyttes til beite for storfe og sau. 
 
Ved Rokosjøen ligger et sagbruk (Moelven Løten) som vanligvis vatner tømmeret noen uker på 
våren/forsommeren. På Ilseng ligger et impregneringsverk for trelast (Scanpole Norge) med potensial 
for utslipp av PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), fenoler og diverse tungmetaller. Ved 
Stange (Uthusområdet) finnes bl.a. jernstøperi (Furnes-Hamjern) og en bedrift som produserer 
fiberpotter for planteproduksjon (Jiffy-Pots). Ved Rokoelva ligger en relativt stor sivil skytebane.  
 
Avfallsdeponiet for Hedmarken-kommunene på Heggvin ble etablert i 1988 og er beregnet for 
restavfall. Miljøfarlig avfall og avfallstyper som det finnes gjenvinningsordninger for, skal ikke 
deponeres her. Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall som papir, 
treverk, tekstiler og matrester i Norge. Heggvin har inntil videre dispensasjon for deponering av 
nedbrytbart avfall, men det forventes at forbudet vil bli implementert i 2010. Av andre potensielle 
forurensningskilder kan nevnes nedgravde oljetanker og oppsamlingsplasser for biler. 
 



Både jernbane og flere til dels sterkt trafikkerte veger går gjennom Svartelvas nedbørfelt. Dette 
innebærer også mange bruer og strekninger med kort avstand til vassdraget og dermed risiko for 
utslipp av ulik art i tilfelle uhell (se f.eks. Rustadbakken mfl. 2009). Trafikk og vegslitasje vil også 
kunne bidra med forurensning ved vanlig drift slik som vegsalt, tungmetaller og PAH. 
 
Generell vannkvalitet 
 
Tabellen nedenfor gir en del verdier for den generelle vannkvaliteten i vassdraget. Fargetall på 76-167 
mg Pt/l viser en sterkt humuspåvirket vannkvalitet (brunt vann). Deler av vassdraget er i tillegg surt og 
har dårlig bufferevne mot forsuring (lav alkalitet). Det gjelder f.eks. øvre deler av Fura og Lageråa 
samt Svartelvas øvre deler. Vingerjessa nedstrøms Jønsrud f.eks. har betydelig bedre bufferevne. Det 
har også nedre del av Svartelva (jf. ved Hjellum) hvor konsentrasjonen av kalsium er relativt høy.  
 
I henhold til typologien for norske elver kan Svartelva betegnes som en middels stor (<1000 km²), 
kalkrik (>4 mg Ca/l) og humøs (>30 mg Pt/l) lavlandselv (basert på målinger ved Hjellum). 
 
  Fargetall pH Alkalitet Kalsium Konduktivitet 
  mg Pt/l  mmol/l mg Ca/l mS/m 
Bjørnbekken nedstrøms Budor 18.4.2006 165 5,4 0,015   
Fura oppstrøms Bjørnbkn. 18.4.2006 167 6,0 0,058   
Vingerjessa nedstr. Jønsrud 18.4.2006 105 6,6 0,207   
Rokosjøen* Middel -07 76 6,7 0,109 3,5 3,0 
Svartelva ved Hjellum Middel -08 104   24,6  
* Rokosjøen kalkes av hensyn til krepsen. 
 
Overgjødsling 
 
Før Mjøsaksjonen var det vanlig at en stor del av kloakken gikk urenset direkte ut i nærmeste 
vassdrag. Det var også en god del punktutslipp fra gjødselkjellere, fra siloanlegg og fra industrien. 
Punktutslippene er i stor grad blitt fjernet, men det er trolig fortsatt en del utsig av næringsstoffer fra 
private anlegg i spredt bebyggelse, og arealavrenning særlig fra dyrka mark tilfører vassdraget 
næringsstoffer og jordpartikler. Overløp og lekkasjer fra kommunale avløpsanlegg vil også kunne 
forekomme. 
 
Det har skjedd klare forbedringer i miljøtilstanden i Svartelva med sidevassdrag siden de første 
undersøkelsene på 1970-tallet. Ved befaringer til de viktigste delene av vassdraget i 2003 og 2008 ble 
skogsbekkene i hovedsak karakterisert som reine mht. overgjødsling. I de lavereliggende delene var 
imidlertid vassdraget mer preget av tilførsler av næringsstoffer med til dels utpreget vekst av grønske, 
moser eller vannplanter og tilslamming med jordpartikler mange steder. Det gjaldt f.eks. hovedelva fra 
Rokosjøen til Åkersvika og deler av Lageråa, Bjørnbekken, Fura, Vingerjessa og Starelva. Ut fra 
begroings- og bunndyrsamfunnet ble økologisk tilstand likevel betegnet som god i nederste del ved 
Hjellum i 2008 (Løvik mfl. 2009).  
 
Konsentrasjonen av total-fosfor varierer mye gjennom året og påvirkes gjerne 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 Figur 2-3). 
 
Før Mjøsaksjonen var det en tendens til økning i de månedlige middelkonsentrasjonene av total-fosfor 
ved lavere vanntransporter, mens middelkonsentrasjonene ble mer uavhengig av vanntransporten etter 
aksjonen (Rognerud 1988). Dette viser at de betydeligste punktkildene ble fjernet under aksjonen og at 
annen (arealbetinget) transport dominerer etter Mjøsaksjonen. 
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Figur 2. Tidsutviklingen i konsentrasjon av total-fosfor (volumveide årsmiddelverdier) ved den faste 
prøvestasjonen ved Hjellum i perioden 1973-2008 (estimerte verdier for årene 1980-1985). 
 
 
Årstransporten av fosfor sank i første fase av Mjøsaksjonen, men økte igjen fra 1977 og utover på 
1980-tallet. Høye årstransporter enkelte år også i den senere tid er gjerne knyttet til stor utvasking av 
fosfor i forbindelse med flommer. 
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Figur 3. Tidsutvikling i beregnet årstransport av total-fosfor i Svartelva. 
 
Konsentrasjonen av total-nitrogen varierer også mye gjennom året, med verdier stort sett i området ca. 
500-4000 µg N/l og medianverdier i området 900-1900 µg N/l. De relativt høye verdiene er et utrykk 
for at vassdraget er markert påvirket av tilførsler fra befolkning og spesielt jordbruk. 
 
En statistisk analyse av overvåkingsdataene fra perioden 1986-2008 viste ingen signifikante 
tidstrender i delperiodene 1986-1987 eller 1998-2008 eller i hele perioden, verken for total-fosfor eller 
fot total-nitrogen (Solheim mfl. 2008 a).  
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Figur 4. Tidsutvikling i konsentrasjon av total-nitrogen i Svartelva (ved Hjellum). Figuren viser 
medianverdier og variasjonsbredder. 
 
Forsuring – kalking 
 
Øvre deler av Fura og Lageråa samt Rokosjøen med nedbørfelt anses som forsuringsfølsomme 
områder (Qvenild 1996). Fravær av den vanlige, men forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis i flere av 
skogsbekkene er trolig et utslag av at bunndyrene påvirkes av surt vann. Rokosjøen har siden 1994 
blitt kalket av hensyn til krepsebestanden i innsjøen. Sporadiske kalkinger med kalkgrus har blitt 
foretatt i andre deler av vassdraget (jf. Løten kommune). Flere mindre vann som har utløp til 
Gjetholmsjøen, har også blitt kalket. I de senere 10-årene har forsuringssituasjonen bedret seg i mange 
vassdrag både på Østlandet og ellers i Sør-Norge. Dette som et resultat av mindre utslipp særlig av 
svovel til luft i Europa, noe som har ført til nedgang i sulfat i nedbøren og i vassdragene samt økning i 
pH og syrenøytraliserende kapasitet (Schartau mfl. 2008). 
 
Miljøgifter 
 
Ved en undersøkelse av insektmidlet lindan i avrenning fra eldre barkdeponier på Hedmarken i 1993 
ble det påvist markert forurensning av stoffet i avrenningen fra tømmerlageret på saga ved Rokosjøen 
(Løvik 1993). Konsentrasjonen i avrenningen var ca. 40 ganger høyere enn i selve innsjøen. Lindan 
var særlig i bruk i siste del av 1970-tallet for bekjempelse av granbarkbiller. Stoffet er ikke tillatt å 
omsette i Norge etter 1993.  
 
Høsten 1997 ble kreosotholdig drensvann fra impregneringsverket på Ilseng tilført Svartelva (Rødsand 
1997, Kjellberg 1999). I følge Norges Geotekniske Institutt (NGI) ble over 90 kg fri fase kreosot tilført 
Svartelva i denne perioden. Like nedstrøms utslippspunktet ble det målt meget høye konsentrasjoner 
av ulike fenoler og PAH-forbindelser, og hele strekningen fra Ilseng til Åkersvika ble sterkt påvirket 
av kreosotutslippet. Utslippet førte til akutte skadeeffekter på bunndyr og fisk. På en ca. 500 m lang 
strekning (strykparti) like nedenfor utslippet døde eller forsvant så å si all bunnfauna. En undersøkelse 
sommeren 1998 viste imidlertid at bunndyrene hadde reetablert seg raskt og at faunaen var blitt 
tilnærmet normalisert.  
 
Utslippet ved Ilseng førte til akutt fiskedød og balanseforstyrrelser hos fisk. Flest døde fisk ble 
observert på strekningen like nedstrøms utslippet, og det ble observert død og/eller døende/giftpåvirket 
fisk på hele strekningen fra Ilseng til Åkersvika. Undersøkelser i 1998 og 1999 viste at de fleste 
fiskearter var reetablert, og det ble ikke observert eller rapportert om unormale forhold mht. fisk eller 
fiske i Svartelva eller Åkersvika. Kreps ble ikke observert i 1999. Utslippet førte ikke til påvisbare 
skadeeffekter på begroingsorganismer eller vannplanter. Overflatesedimentene i Åkersvika og på 



stilleflytende partier av Svartelva ble sannsynligvis forurenset av PAH-forbindelser som følge av 
utslippet. 
 
Hygieniske/bakteriologiske forhold 
 
I forbindelse med en undersøkelse i Fura og Vingerjessa i 2006 ble det målt til dels svært høye 
konsentrasjoner av fekale indikatorbakterier (>5000 E. coli/100 ml) ved flere lokaliteter spesielt i 
forbindelse med regnvær om sommeren (Løvik og Romstad 2007). Dette viser at vassdraget var sterkt 
påvirket av tilførsler av tarmbakterier fra avløpsvann og/eller sig fra husdyrgjødsel evt. i kombinasjon 
med avføring fra ville dyr. Vassdraget var markert påvirket også ved lavere vannføring. 
 
Dyreliv 
 
Følgende 12 fiskearter er fanget/observert i Svartelva (inklusive Svartelvdeltaet): ørret, abbor, mort, 
harr, gjedde, ørekyte, brasme, laue, vederbuk, karuss, lake og steinsmett (pers. oppl. Atle 
Rustadbakken, NIVA). Det finnes også kreps i vassdraget. Ferskvannskreps eller edelkreps (Astacus 
astacus) ble første gang satt ut ved Ådalsbruk omkring 1880. Denne utsettingen skal være 
opprinnelsen til dagens bestand i Svartelva og Rokosjøen (Johnson 1995a).  
 
Ved en undersøkelse av bunndyr ved Hjellum i 2008 ble det funnet et normalt og relativt høyt antall 
(26) såkalte EPT-arter, dvs. gruppene døgnfluer (Ephemeroptera, 8 arter), steinfluer (Plecoptera, 5 
arter) og vårfluer (Trichoptera, 13 arter, Løvik mfl. 2009). Et karakteristisk trekk både i 2008 og i 
1998 var et stort antall individer av døgnfluen Caenis rivulorum (liten slamdøgnflue). Arten anses som 
”nær truet” (NT) og er på den norske rødlista fra 2006. For øvrig ble f.eks. krepsdyret gråsugge 
(Asellus aquaticus) funnet ved Hjellum i 2008.  
 
 
Rokosjøen 
 
Rokosjøen er en relativt grunn, humuspåvirket, kalkfattig og middels næringsrik (mesotrof) innsjø 
(Løvik 2008). Innsjøen hadde i 2007 en svakt sur vannkvalitet (pH ca. 6,7) og forholdsvis god 
bufferevne mot forsuring (alkalitet ca. 0,100 mmol/l), delvis takket være kalkingen. Innsjøen kan sies 
å være moderat overgjødslet sammenlignet med en forventet naturtilstand. Middelverdier for total-
fosfor, total-nitrogen og klorofyll-a (mål på algemengden) var i 2007 henholdsvis 11,1 µg P/l, 434 µg 
N/l og 5,8 µg/l. Utviklingen i algemengden tyder på at Rokosjøen var noe mer overgjødslet (eutrofiert) 
på 1980-tallet, at det skjedde en forbedring først på 1990-tallet, og at det ikke har skjedd vesentlige 
endringer mht. eutrofi-situasjonen siden den tid (jf. Figur 5). 
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Figur 5. Algemengder (middelverdier) i Rokosjøen i perioden 1986-2007. 
 



Mengden og sammensetningen av planteplanktonet (algesamfunnet i de fri vannmasser) i Rokosjøen i 
2007 tydet på middels næringsrike (mesotrofe) forhold. Dominerende grupper var kiselalger (51 %), 
gullalger (14 %) og raphidophyceen Gonyostomum semen (14 %). Den sistnevnte er karakteristisk for 
mesotrofe, humuspåvirkede innsjøer. Den kan være en problemalge i overgjødslede humussjøer ved at 
den fører til hudirritasjon og kløe for badende når den forekommer i store mengder. Kiselalgene var i 
2007 dominert av Tabellaria fenestrata, som er en god indikator for moderat overgjødslede innsjøer 
 
Krepsdyrplanktonet var i 2007 dominert av småvokste arter som hoppekrepsene Eudiaptomus gracilis, 
Cyclops scutifer, Thermocyclops oithonoides og Mesocyclops leuckarti samt vannloppene Daphnia 
cristata og Bosmina longispina. Sammensetningen er karakteristisk for middels næringsrike innsjøer 
med et sterkt predasjonspress (beitepress) fra planktonspisende fisk. 
 
Følgende fiskearter er påvist i Rokosjøen: abbor, mort, hork, gjedde, laue og lake (pers. oppl. Arne 
Linløkken, Høgskolen i Hedmark og Roar Lundby, Norges jeger- og fiskerforbund, Hedmark). 
 
Miljøtilstand 
 
Tabellen nedenfor viser tilstandsklasser mht. overgjødsling for Rokosjøen, Vingerjessa, Fura og 
Svartelva i henhold til Klassifiseringsveilederen pr. 3.7.2009 (www.vannportalen.no/, se også Solheim 
mfl. 2008 b). Grenseverdier for kalkfattige, humøse skogssjøer er brukt for Rokosjøen, mens for 
elvene er grenseverdier for kalkrike, humøse lavlandselver brukt i klassifiseringen. 
 
    Tot-P Tot-N Klorofyll-a  
  År µg/l µg/l µg/l  

Rokosjøen 2007 11.1 434 5.8  
Vingerjessa nedstrøms Løten sentrum 2006 82 2930   
Fura før samløp Svartelva 2006 54 2170   
Svartelva ved Hjellum 2008 20.8 1090    

 Tilstandsklasser:     

 Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 
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