
Flisa 
 
Av: Jarl Eivind Løvik, NIVA      Utarbeidet i juni 2008 
 
Beskrivelsen bygger i hovedsak på tidligere utgitte rapporter og publikasjoner. Se litteraturlista. Det er 
også innhentet en del opplysninger direkte bl.a. fra aktuelle kommuner. 
 
Flisa er det største sidevassdraget til Glåma på strekningen fra Rena til Akershus grense. Vassdraget er 
127 km langt, og nedbørfeltet er på 1666 km². Den nordligste forgreningen, Ulvåa, har sine kilder i 
området nord for Ulvsjøen (650 moh.) vest for Osensjøen i Trysil kommune. Flisa er et typisk 
skogsvassdrag der i hovedsak barskog med furu og gran dekker mer enn 80 % av nedbørfeltet (se 
tabell nedenfor). Dyrka mark og bosettingen er først og fremst konsentrert til de lavereliggende delene 
av hoveddalføret fra omkring Velta til samløpet med Glåma ved Flisa tettsted. Men spredte bosettinger 
fins også i noe høyereliggende deler av området. Nedbørfeltet utgjør sentrale deler av Finnskogen og 
ligger innenfor kommunene Trysil, Elverum, Våler og Åsnes samt nordvestre deler av Torsby 
kommune (Värmlands län) i Sverige.  
 

 
Flisa ved øvre Flisbrua       Foto: Jarl Eivind Løvik 
 
Navnet Flisa får elva fra og med samløpet mellom Ulvåa og Halåa ca. 2 km sør for utløpet fra 
Halsjøen. Foruten Ulvåa (med Vesleflisa) og Halåa er de største sidevassdragene Kynna, Gjera og 
Vermunden-vassdraget med Medskogsälven. Av mindre sidevassdrag kan nevnes Lindåa, 
Krokåa/Mellanån, Tyskåa (tilløpselv til Vermunden), Sørma og Nya. Via Kanalen, som er en gren av 
Sørma, har Flisavassdraget forbindelse til Rotna som renner sørøstover og inn i Värmland fra 
Kongsvinger kommune. Kynna-vassdraget (341 km²) er vernet i henhold til verneplan for vassdrag, 
fase III. De største innsjøene er Halsjøen (299 moh. og 4,459 km²), Vermunden (215 moh. og 3,377 
km²) og Rangsjön på svensk side (491 moh.). Flisa med sidevassdrag har vært sterkt preget av tidligere 
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tiders fløtingsvirksomhet. På 1990-tallet ble det over en 2-3 års periode foretatt en rekke 
biotopforbedringstiltak for å restaurere elva etter at fløtingen opphørte. Det ble bl.a. anlagt terskler, 
gravd ut djupåler og utlagt stor stein for å bedre fiskens vilkår. Videre ble det tilrettelagt for utøvelsen 
av fisket med fiskeplasser etc. Større barkfyllinger i tilknytning til tømmervelter ble også fjernet. 
 

Totalt areal Dyrka mark Skog Fjell Innsjø Tettsted 
km² % % % % % 
1666 2,0 83,3 13,5 1,2 0,05 

 
Berggrunn og løsmasser 
Det aller meste av nedbørfeltet ligger innenfor det sørøstnorske grunnfjellsområdet. Dette er stedegne 
bergarter av prekambrisk alder. Berggrunnen her består i hovedsak av gneiser og granitter som er tungt 
forvitrelige og gir en ionefattig avrenning. Det er også noe innslag av mørke grunnfjellsbergarter som 
gabbro og/eller amfibolitt, særlig i de sørlige og vestlige delene av feltet. Disse gir en mer ionerik 
avrenning enn gneis og granitt. Øvre deler av Ulvåas nedbørfelt ligger innenfor det såkalte 
sparagmittområdet og består av omdannede sedimentære bergarter (kvartsitt og sandstein) av 
senprekambrisk alder. Dette er også vesentlig tungt forvitrelige bergarter. I overgangen mellom dette 
området og grunnfjellsområdet i sør er det mindre innslag av skiferbergarter av kambrosilurisk alder, 
som innebærer en mer ionerik avrenning. 
 
I de lavereliggende områdene, særlig i hoveddalføret, langs Kynna og bl.a. omkring vestre deler av 
Vermunden er det til dels mektige avsetninger av sortert materiale. Løsavsetningenes struktur, 
mektighet og mineralsammensetning kan ha stor betydning for vannkvaliteten. Flere steder har Flisa 
dannet markerte elvesvinger (meandre) i løsmassene. Like før samløp med Glåma har en slik meander 
blitt avsnørt til en kroksjø eller meandersjø, Nesevja. Langs Flisa og Kynna fins en hel del eskere. 
Dette er lange rygger av sand, grus og stein avsatt fra elver under isen. I området sør for Velta, langs 
Sørma, finnes sanddyner. I de mer høyereliggende delene av nedbørfeltet består løsmassene først og 
fremst av morene av varierende mektighet. Flere steder finnes markerte israndavsetninger og såkalte 
rogenmorener. Det sistnevnte er parallelle morenerygger avsatt ved bunnen av innlandsisen, orientert 
på tvers av isbevegelsesretningen. Større, sammenhengende myrområder finnes særlig i de nordlige 
delene av nedbørfeltet. 
 
Klima 
Vassdraget ligger i et område med innlandsklima, dvs. at det har relativt lite nedbør, kalde vintrer, 
varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. 
Normalverdier for Flisa meteorologiske stasjon for perioden 1961-1990 er gitt i tabellen nedenfor. 
 
Nr. Stasjon Hoh. Temperatur, normaler, °C Nedbør, normal, mm 
   Januar Juli År År 
6040 Flisa 184 -8,6 15,1 3,3 617 
 
Hydrologi – reguleringer 
Årlig avrenning varierer stort sett innenfor området 250-1000 mm (1961-1990). Størst avrenning 
foregår vanligvis i forbindelse med snøsmeltingen i april-mai. Vassdraget er ikke regulert for elektrisk 
kraftproduksjon, men det har reguleringsdammer anlagt i forbindelse med tidligere tiders fløting. 
Halsjøen, Vermunden og Rangsjön har fungert som fløtningsmagasiner. Reguleringshøydene for 
Halsjøen og Vermunden er på henholdsvis 2,8 m og 2,1 m. 
 
Forurensningskilder 
Flisa tjener som resipient for bl.a. kommunale avløp og private avløpsanlegg i spredt bebyggelse, fra 
dyrka mark og jordbruksvirksomhet. Fram til på 1970- og 1980-tallet da kommunene startet med 
bygging og drift av avløpssystemer og renseanlegg, gikk mesteparten av kloakken direkte til vassdrag. 
Dette innebar tilførsler av plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen samt tarmbakterier til vassdraget. 
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Det aller meste av jordbruksarealene er lokalisert til områder under 200 moh., dvs. under marin grense, 
særlig på elveslettene langs hovedvassdraget fra Velta-Kilen og nedover mot Flisa tettsted. Viktigste 
produksjon i jordbruket er potet og korn. Intensivt jordbruk innebærer ofte stor avrenning særlig av 
nitrogenforbindelser. Det er generelt lite husdyrhold langs vassdraget, men det finnes blant annet 
storfe, sau og hest. 
 
På begynnelsen av 1980-tallet ble det beregnet at Flisavassdraget ble tilført 8,3 tonn fosfor pr. år 
fordelt på 57 % fra naturlige kilder (skog, fjell, myr og innsjøer), 17 % fra jordbruk og 25 % fra 
befolkning samt 1 % fra tettstedsareal (Alsaker-Nøstdahl 1981). Nitrogentilførslene ble beregnet til 
totalt 206 tonn pr. år, fordelt på 59 % fra naturlige kilder, 34 % fra jordbruk, 5 % fra befolkning og 2 
% fra tettstedsareal og turisme. Folketallet i distriktet har sunket i den senere tid, henholdsvis med 6,7 
% i Våler kommune og 7,0 % i Åsnes kommune i perioden 1998-2008. Skalbukilen renseanlegg er det 
eneste kommunale renseanlegget med Flisa som resipient. Ca. 300 pe er tilknyttet dette anlegget. Av 
industri kan nevnes en bedrift ved Sønsterud som produserer stålprodukter (bærekonstruksjoner, 
byggstål, ståltrapper mm.) Bedriften har egen lakkeringshall. Det er lite industri av 
forurensningsmessig betydning langs vassdraget. Det finnes noen service-/turistbedrifter samt en del 
hytter, men ingen større hyttefelt. 
 
Ved Kjellmyra i Åsnes kommune ligger Sønsterud Planteskole. I en periode ble det på en 
søppelfylling ved planteskolen deponert avfall som inneholdt rester av forskjellige pesticider 
(”plantevernmidler”), bl.a. insekticidene lindan og DDT. På 1990-tallet ble det beregnet at 
søppelfyllingen inneholdt ca. 900 kg DDT, og at det hadde vært lekkasje med lave konsentrasjoner av 
dette stoffet til grunnvann i lengre tid (Haarstad 2008). I 2002 ble fyllingen tildekket med et lag av 
kompakt, leirholdig jord som ble tilsådd med gras. Dette for å hindre lekkasjer av bl.a. DDT til 
omgivelsene.  
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Generell vannkvalitet 
I tabellen nedenfor er det gitt en del data som beskriver den generelle vannkvaliteten i Flisa like 
oppstrøms samløp med Glåma. Dataene representerer perioden 1978-1980 (medianverdier), unntatt 
pH, alkalitet, fargetall og KOF-Mn som er fra 1988 (medianverdier). 
 
Konduktivitet Kalsium Magnesium Natrium Kalium Klorid Sulfat Alkalitet 

m S/m mg Ca/l mg Mg/l mg Na/l mg K/l mg Cl/l mg SO4/l mmol/l 
2,4 2,3 0,72 1,3 0,47 1,6 4,2 0,079 
pH Silikat Jern Mangan Fargetall KOFMn Turbiditet  

 mg SiO2/l µg Fe/l µg Mn/l mg Pt/l mg O/l FNU  
6,3 4,8 850 50 68 10,1 0,93  

 
Flisa kan karakteriseres som et relativt ionefattig og kalkfattig vassdrag (jf. konduktivitet og kalsium). 
Det drenerer store skog og myrområder, noe som setter sin preg på vannet ved at det er sterkt 
humuspåvirket, dvs. brunfarget og med høyt innhold av organisk stoff (jf. fargetall og KOFMn). Videre 
har vannet høye konsentrasjoner av jern og mangan, det er svakt surt og har moderat evne til å motstå 
endringer i pH ved eventuell forsuring (jf. alkalitet).  
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Figur 1. Konsentrasjoner av organisk stoff (KOF-Mn) og partikler (turbiditet) i Flisa oppstrøms 
samløp med Glåma i 1978-1980 og i 1988. Figuren viser medianverdier (stolper) og 
variasjonsbredder. 
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Overgjødsling 
Økte tilførsler av næringsstoffene fosfor og nitrogen fører ofte til økende vekst av 
begroingsorganismer (grønske) og vannplanter i elver og bekker samt økende vekst av planteplankton 
(planktonalger) og vannvegetasjon i innsjøer og tjern. Dette vil kunne medføre dårligere vannkvalitet 
og reduserte bruksmuligheter. Før det ble satt i gang bygging av avløpssystemer og renseanlegg på 
1970- og 1980-tallet, ble mye av kloakken sendt direkte ut i vassdragene.  
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Figur 2. Konsentrasjoner av total-fosfor og total-nitrogen i Flisa før samløp med Glåma i 1978-1980 
og i 1988. Figuren viser medianverdier (stolper) og variasjonsbredder (vertikale linjer). 
 
Figuren viser at det var betydelige variasjoner i konsentrasjonene av fosfor og nitrogen på 1970- og 
1980-tallet. Ut fra medianverdiene kan det se ut til at det ikke skjedde vesentlige endringer i 
konsentrasjonene fra slutten av 1970-tallet til 1988. Når det gjelder konsentrasjonene av fosfor, er 
imidlertid vurderingen usikker siden det ble benyttet ulike analysemetoder i de to periodene. 
Sannsynligvis var de målte konsentrasjonene i 1978-1980 for lave. Basert på medianverdiene fra 1988 
kan vannkvaliteten i Flisa karakteriseres som god (tilstandsklasse II) i forhold til effekter av 
næringsstoffer, både med hensyn til nitrogen og fosfor. 
 
Innsjøen Vermunden ble undersøkt i 1988, 1989, 1991 og 1996 i forbindelse med det SFT-finansierte 
prosjektet ”Landsomfattende trofiundersøkelse av norske innsjøer”. Undersøkelsene tydet på at 
innsjøen var lite eller moderat påvirket av eutrofiering (overgjødsling) med en vannkvalitet innenfor 
tilstandsklasse II (”god tilstand”) med hensyn til total-fosfor, total-nitrogen og algemengder målt som 
klorofyll-a. 
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Forsuring 
Store deler av de midtre og nordre områdene av Flisas nedbørfelt ligger innenfor det som er 
karakterisert som forsuringsfølsomme områder i Hedmark. Området har mottatt betydelige mengder 
sur nedbør, og berggrunn og løsmasser har liten evne til å nøytralisere de sure svovel- og nitrogen-
komponentene i nedbøren. I tillegg bidrar humussyrene til senking av pH i de svært brune 
vannforekomstene. Flere av innsjøene i området har derfor hatt meget surt vann med pH ned mot 5,0 
(Rognerud 1992). 
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Figur 3. Surhetsgrad (pH) og bufferevne mot forsuring (alkalitet) i Flisa like oppstrøms samløp med 
Glåma i 1978-1980 og i 1988. Figuren viser medianverdier (stolper) og variasjonsbredder (vertikale 
linjer). 
 
I følge Åsnes kommune har det ikke foregått kalking i området. Flisa har hatt betydelig surere og 
dårligere bufret vann enn Glåma. Laveste registrerte pH i Flisa like ovenfor samløp med Glåma var 
5,3 i mai 1988 (Kjellberg mfl. 1991). Særlig i flomperioder har elva hatt så lav bufferevne (jf. 
alkalitet) at den har vært følsom for tilførsel av surt vann. 
 
Forsuringssituasjonen i Sør-Norge har bedret seg merkbart i de siste ca. 25 år, med nedgang i sulfat i 
nedbøren og i vassdragene samt økning av pH og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) i innsjøer og 
elver. Dette som en følge av reduserte utslipp av svovel i Europa. I Flisa og Kynna har pH stort sett 
ligget godt over 6 i den senere tid.  
 
Miljøgifter 
Det har blitt påvist DDT i grøfter, jord og grunnvann i området ved fyllingen i tilknytning til 
Sønsterud planteskole, men ikke i selve Flisa. Etter at fyllingen ble tildekket og grasbevokst, ser det ut 
til at konsentrasjonen av pesticider (”plantevernmidler”) i grunnvannet har stabilisert seg, og at det 
ikke lenger er så høye ekstremverdier (Haarstad 2008). De forurensningsbegrensende tiltakene har 
imidlertid ikke kunnet hindre lekkasje av pesticider til grunnvannet, selv 5 år etter tiltakene.  
 
Hygienisk/bakteriologiske forhold 
Overløp og lekkasjer fra de kommunale avløpssystemene, utslipp fra kommunale renseanlegg og fra 
private avløpsanlegg kan føre til forurensning med bl.a. tarmbakterier og virus. Det samme gjelder sig 
fra husdyrgjødsel. Deler av Flisavassdraget har vært noe påvirket av fekal forurensning, men 
vannkvaliteten f.eks. ved badeplasser har stort sett vært tilfredsstillende i forhold til gjeldende normer 
for vann til friluftsbad og rekreasjon. 
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Biologiske forhold 
Undersøkelser av begroingsorganismer i Flisa i 1978-80 og i 1989 viste at begroingen besto av relativt 
få arter, karakteristiske for surt, humusrikt vann uten vesentlig forurensningspåvirkning. I 1978-1980 
var det bl.a. stor forekomst av jernbakterier som viser nedbrytning av jernholdige, organiske 
forbindelser, f.eks. humus. Substratforholdene med sand og ustabile løsmasser gjorde at det var lite 
høyere vegetasjon ute i Flisas elveløp før samløp med Glåma. Noen steder var det etablert små 
bestander av flotgras (Sparganium angustifolium) og tusenblad (Myriophyllum aterniflorum).  
 
Bunnfaunaen på lokaliteten i utløpsoset til Glåma var i 1989 dominert av fåbørstemark, knott og 
fjærmygglarver. Grupper som steinfluer, døgnfluer, vårfluer og biller hadde mer beskjeden forekomst. 
Faunasammensetningen indikerte at vassdraget var moderat påvirket av forurensning. Til tross for at 
Flisa til tider var preget av surt vann, ble det ikke dokumentert noen vesentlige effekter av forsuring. 
Det høye humusinnholdet har sannsynligvis bidratt til å dempe skadeeffektene. Følgende arter av 
steinfluer, døgnfluer og vårfluer kan betegnes som karakterarter i Flisas utløpsos: 
 
Steinfluer (Plecoptera) Døgnfluer (Ephemeroptera) Vårfluer (Trichoptera) 
Amphinemura borealis Baetis rhodani Limnephilidae 
Diura nanseni Heptagenia dalecarlica  
Isoperla sp. Heptagenia sulphurea  
 Heptagenia fuscogrisea  
 
Miljøtilstand 
I tabellen nedenfor er tilstandsklasser gitt for Flisa like oppstrøms samløp med Glåma i 1978-1980 og 
1988. Tilstandsklasser er i henhold til SFTs system for klassifisering av vannkvalitet (SFT 1997). 
Klassifiseringen er gjort ut fra medianverdier for de nevnte periodene, unntatt for termotolerante 
koliforme bakterier (TKB) der 90-persentiler er brukt. 
 

Tot-P Tot-N pH Alkalitet Fargetall KOF-Mn Turbiditet TKB*
År µg/l µg/l mmol/l mg Pt/l mg O/l FNU ant./100 ml

1978-80 10.3 380 6.52 0.102  - 9.6 1.2
1988 9.0 373 6.25 0.079 68 10.1 0.9 23

* - termotolerante koliforme bakterier, 90-persentil
Tilstandsklasser:

Meget God Mindre Dårlig Meget
god god dårlig

I II III IV V  
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