
Steinstjern og Dælivannet — et 
undersøkelsesprogram

Foredrag for Bærum elveforums årsmøte

2. april 2019


Eirik Fjeld
foto: Martin Stabenfeldt. https://no.wikipedia.org/wiki/Dælivannet#/media/File:Dælivannet.jpg



To små perler i Bærums blå-grønne miljø
Tegnforklaring

Kommentarer:

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstuen                 
0301 Oslo                                                 
tlf: 09575               E-post: nve@nve.no

NVEAtlas 1.4.2019

Kartutsnitt: NVE Innsjødatabase

Kilometers
0,29 0,60

NVE

GeocacheBilder
Dybdekart
Innsjodatabase
KommunefordeltInnsjo

Steinstjernet

Dælivannet



Hvorfor en undersøkelse? 
• Steinstjernet ligger i øvre del av 

nedbørfeltet til Dælivannet og knyttet 
sammen med dette via Steinsbekken.


• Begge vatna har sine problemer og 
utfordringer med uheldig 
miljøbelastninger og bruk. Samtidig er 
det viktige allmenne brukerinteresser og 
naturkvaliteter knyttet til disse.


• Bærum elveforum foreslår at det gjøres 
en nærmere miljøkartlegging av både 
Steinstjernet og Dælivatnet


• Kartleggingen kan danne grunnlaget for 
en miljømessig forsvarlig bruk og 
skjøtsel av vannforekomstene, og 
ivareta de allmenne brukerinteresser og 
dels unike naturkvalitetene knyttet til 
disse og til Dælibekken. 

foto: Martin Stabenfeldt. https://no.wikipedia.org/wiki/Dælivannet#/media/File:Dælivannet.jpg



Kolsås - Dælivann landskapsvernområde 


Kolsås - Dælivann landskapsvernområde

FORVALTNING: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen
Tlf: 22 00 36 56
www.fmoa.no

Kolsåsstupene og Søndre Kolsås har i 
over 100 år vært et populært område for 
klatring.

GEOLOGI

VERNEFORSKRIFTER

Fire områder i landskapsvernområdet er vernet som naturreservat for å bevare 
spesielle naturtyper og geologiske formasjoner som er av spesiell verdi for forskning 
og undervisning.  Du kan lese litt om to av reservatene her:

Kolsåstoppen naturreservat
Området er vernet som naturreservat for å ta vare på et særegent og lite berørt barskogsområde. 
Reservatet kan nåes fra flere kanter, og en formidabel utsikt venter deg hvis du tar turen opp dit. 

Kolsåsstupene naturreservat
Kolsåsstupene har en internasjonalt kjent geologi og en spesiell vegetasjon. Geologien viser frem en helhet 
av fossile sedimenter og lavaer, mens vegetasjonen kan by på en rekke sjeldne planter og også et spesielt 
dyreliv.  Kolsåsstupene er et populært område for klatrere og kan nåes enkelt på sti. 

Hvordan ferdes i Kolsås - Dælivann 
landskapsvernområde?

Vernebestemmelsene forteller om hvilke retningslinjer som 
gjelder for ferdsel. I landskapsvernområdet er hule trær, 
blåveis og forekomster av barlind fredet. Alle fugler, med 
egg, reir og bo er fredet mot jakt, fangst, skade, ødeleggelse 
og unødig forstyrrelse. Vi ber også om at du tar hensyn til 
følgende bestemmelser:

• Du kan sykle på veiene i området, men ikke på stier og i 
terrenget. 

• Ta gjerne med deg hund, men husk at den skal holdes i 
bånd hele året. 

• Motorisert ferdsel er forbudt.
• Du er velkommen til å plukke sopp og bær. 
• Sporløs ferdsel –  ikke etterlat søppel eller andre spor.

Hvilke bestemmelser gjelder i naturreservatene? 

I naturreservatene er vernet sterkere enn i landskapsvern-
området. Du står fritt til å ferdes der, men all vegetasjon, 
også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for 
skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller 
plantedeler. I tilegg gjelder de samme bestemmelsene som 
for landskapsvernområdet. 

Verneforskriften inneholder enkelte unntak fra disse bestem-
melsene for landbruk og noen andre interesser. Husk at det 
er landbruksdrift i området og at det er flere husstander her. 
Ta nødvendige hensyn! 

Området er et godt leveområde for rådyr. Christian Skredsvigs ”Gutten med 
seljefløyten” har motiv fra Dælivannet.

ROMBEPORFYR: Denne bergarten finner 
du kun i Osloområdet, Øst-Afrika og 
Antarktis.

Ta gjerne med hund, men husk at den skal hol-
des i bånd hele året.

Fra Kolsås kan du nyte nydelig utsikt over 
Bærum og Indre Oslofjord.

Området rundt Kolsås og Dælivannet ble vernet i 1978 for å ta vare på et vakkert og 
spesielt natur- og kulturlandskap. Variasjonen i landskapet er stor, fra det skogkledde 
Kolsåsmassivet og Kolsåsstupene i sør og vest, til det mer småkuperte skog- og 
jordbrukslandskapet i øst. Berggrunnen er verdenskjent, og varierer fra fossilførende 
kalksteinslag, sandstein og leirskifer til forskjellige vulkanske bergarter. Til sammen gir 
dette et mangfold av forskjellige naturtyper som utgjør leveområder for et rikt plante- og 
dyreliv. Ellers kan du finne fire naturreservater, 3000 år gamle helleristninger og en viktig 
del av Norges kunstnerhistorie innenfor vernegrensene. Vi håper du vil hjelpe oss med å 
ta vare på området ved å følge de anvisninger som er gitt. God tur!

OPPSYN: Statens Naturoppsyn Oslo
Tlf: 67 12 13 10
www.naturoppsyn.no

NATURRESERVATENE

KOLSÅS - DÆLIVANN LANDSCAPE PROTECTION AREA
Welcome to Kolsås – Dælivann landscape protection area with four nature reserves. The nature and the cultivated landscape 
around the hill Kolsås and the small lake Dælivannet is unique for Norway. You can find a number of cultural sights and abundant 
communities of flora and fauna within the protected area. Feel free to travel here, but remember to follow these rules for conduct:

• You may go wherever you like, but the basic rule is that motor vehicles are prohibited. Bicycling is only allowed on roads. 
• Leave no trace – don’t leave litter. 
• In the landscape protection area hollow trees, yew and liverleaf is protected.
• The vegetation is protected against damage. It is prohibited to collect plants or parts of plants in the nature reserves, both living 

and dead parts. You can still collect berries and mushrooms.
• You can take your dog with you, but remember to always keep it on a leash. 
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FATTIGMANNS-GEILO
Kolsås- Dælivann har vært et attraktivt område i det siste 
århundret også. Tidligere gikk Kolsåstoppen under navnet 
Fattigmanns- Geilo, fordi de som ikke hadde råd til å dra til fjells 
kunne ha fine dager her i stedet for. I 1929 var det planer om 
å bygge en restaurant på Søndre Kolsåstopp, men planene 
ble aldri gjennomført. En kafé med navnet Kringsjå lå riktignok 
like under toppen i årene før og etter siste verdenskrig. Her 
kunne klatrere og besøkende få servering. Restene etter 
grunnmuren kan sees den dag i dag. Siden de første klatrerne 
tok seg opp ”Sydstupet” i 1904 har Kolsås vært et populært 
område for klatresporten. Filosofen Arne Næss er blant 
klatrerne som har tilbrakt mye tid her. I mange år var  KIF– 
hytta klatrernes tilholdssted, før hytta ble gitt til Røde Kors som 
eier den i dag. KIF står for øvrig for Kristiania Idrætsforening. 
Andre severdigheter du kan finne er bygdeborger, gravhauger, 
helleristninger og mye kunstnerhistorie.

Den store variasjonen i landskap og geologi rundt Kolsås 
og Dælivannet legger grunnlaget for et rikt biologisk 
mangfold. Øst i verneområdet finner du Fleskumåsen 
med næringsrike skogtyper som edellauvskog av typen 
alm- lindeskog. Blomstringen av blåveis i april- mai 
danner et blått teppe og viser at næringstilgangen er god. 
Langs åsen finnes også kalkskog med flere rødlistede 
sopparter. Beveger du deg mot Dælivannet finner du rike 
våtmarker hvor det hekker et stort antall fugl. I vannet 
lever fisk som mort, abbor og gjedde, foruten en mengde 
alger, krepsdyr og snegler. Går du turen videre vestover 
mot Kolsås beveger du deg gjennom jordbruksmark og 
over i mer solrike områder. Oppover i lia finner du rike 
blandingsskoger hvor elg og rådyr har sine naturlige 
oppholdssteder. Her er også karrige steinurer, bratte 
bergvegger og skyggefulle, fuktige bekkekløfter. Når du 
kommer opp til toppen av Kolsås vil du se at platået er 
dominert av skrinnere barskog. 

ET MANGFOLD AV NATUR!

1. Sandstein, kalkstein og 
leirskifer lå i vannrette lag 
for 400 millioner år siden.

Kringsjå Kafé lå på utsiktspunktet sør for 
Søndre Kolsås frem til 1960- tallet. (Se kart)

Liggende og stående døde trær er viktig for 
mange insekter og sopper.

Blåveis er fredet i hele 
verneområdet.

En tur gjennom Kolsås  –  Dælivann 
landskapsvernområde fører deg 
gjennom 400 millioner år med geologisk 
historie. For 400 millioner år siden lå det som 
nå er sandstein, kalkstein og skifer som vannrette 
lag av sand, kalk- og leirslam på havbunnen. Sakte, 
men sikkert gled kontinentene med det som vi i dag 
kaller Nord-Amerika og Grønland mot Vest-Europa og 
Skandinavia. Kontinentene kolliderte og de vannrette lagene 
ble omdannet til sandstein, kalksteing og skifer. Samtidig ble 
de skjøvet sammen til folder og stedvis skråstilte lag. 

Ca. 100 millioner år senere kollapset bergrunnen i Oslo-området, 
og en lang skive av jordskorpen sank inn i forhold til berggrunnen 
rundt. Jordskorpen sprakk opp og smeltet stein (lava) trengte seg opp. 
Vi hadde vulkaner i området! I denne perioden ble det også den sjeldne 
rombeporfyren dannet. Lavastrømmer fra vulkanene størknet på Kolsås 
og la seg som et lokk på toppen av de myke bergartene under. Kolsås var 
ingen vulkan i seg selv, men berggrunnen her er vitnesbyrd om den intense 
vulkanske aktiviteten som pågikk i ca. 50 millioner år. 

Deretter startet naturens nedbrytende krefter å virke på den nye landoverflaten 
som var skapt. Forvitring, steinmasser i bevegelse og rennende vann brøt 
overflaten gradvis og ujevnt ned. For ca. 2 millioner år siden kom også istider 
som formet landskapet gjennom titusenvis av år. Mange steder ble all den 
størknede lavaen brutt ned, mens andre steder, som på Kolsåstoppen, ble den 
liggende som et beskyttende lag. Da isen trakk seg tilbake la den igjen store 
avsetninger av stein, grus, sand og morenejord. Også marine avsetninger finnes 
i området. Dette forteller oss at havnivået etter siste istid gikk helt opp til Kolsås. 
Vektreduksjonen etter at isen smeltet førte til at landet beygynte å heve seg slik 
at havnivået sank. Denne landhevingen foregår fortsatt.  I tillegg har nedbør, 
frostsprengning og erosjon fortsatt å endre på overflaten og gitt det landskapet 
vi ser i dag. 

2. Kontinenter kolliderte 
og lagpakken ble presset 
sammen og foldet.  

3. Bergrunnen 
kollapset rundt 
Oslo-gryta for 
omlag 300 
millioner år siden.  
Smeltet stein fløt 
opp fra jordens 
indre - vulkansk 
aktivitet var et 
faktum.

4. Isbreer, vann, frostsprening og annen 
erosjon har gjennom tusener av år formet 
det flotte landskapet vi har i dag.

Marine avsetninger: Sand, silt og leire som ble avsatt i havet for omlag 
10 000 år siden viser hvordan havnivået en gang var.   
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Oslo-feltet: rik og 
variert geologi som 

preger vannkvaliteten

20 m
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1,0Vannføringsindeks, se merknader

Middelvannføring (61-90)
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Det er generelt stor usikkerhet i beregninger av lavvannsindekser. Resultatene 
bør verifiseres mot egne observasjoner eller sammenlignbare målestasjoner.

Ost

0,2

I nedbørfelt med høy breprosent eller stor innsjøprosent vil tørrværsavrenning 
(baseflow) ha store bidrag fra disse lagringsmagasinene.

Base flow -
-BFI

l/(s*km²)

Nedbørfeltgrenser, feltparametere og vannføringsindekser er automatisk generert og 
kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres.
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Innsjø-data, Steinstjernet
• Innsjøareal: 0,02 km2


• Nedbørfeltareal: 0,2 km2


• 201 moh.


• Største dyp:  11 m


• Middelvannføring: 
17,8 l/s· km2 

dvs. 3,6 l/s eller 112 000 m3/år


• Årsnedbør: 840 mm/år


• Årstemperatur: 4,6 °C


• Sommertemperatur: 12,5 °C


• Dyrka mark: 0 %



Steinstjernet, dybekart

http://teamcolibri.blogspot.com/2016/10/oppdagelsesferd-med-fiskestang-og.html



Innsjø-data, Dælivannet
• Innsjøareal: 0,11 km2


• Nedbørfeltareal: 2,7 km2


• 99 moh.


• Største dyp: ≈ 4 m ?


• Middelvannføring: 
17,0 l/s· km2, dvs. 45 l/s


• Årsnedbør: 830 mm/år


• Årstemperatur: 4,9 °C


• Sommertemperatur: 13,1 °C


• Dyrka mark: 21 %
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Det er generelt stor usikkerhet i beregninger av lavvannsindekser. Resultatene 
bør verifiseres mot egne observasjoner eller sammenlignbare målestasjoner.

Ost
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I nedbørfelt med høy breprosent eller stor innsjøprosent vil tørrværsavrenning 
(baseflow) ha store bidrag fra disse lagringsmagasinene.

Base flow 6,5
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l/(s*km²)

Nedbørfeltgrenser, feltparametere og vannføringsindekser er automatisk generert og 
kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres.
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Utfordringer – Steinstjernet
• Brukerinteresser  

Før mye benyttet til bading og fisking. Vannet i 
tjernet er nå tidvis svært blakket, og innbyr ofte ikke 
til bading. Av fiskeslag finnes abbor, gjedde og 
mort. Det finnes også kreps i tjernet og trolig 
(tidligere) også i utløpsbekken.


• Vannuttak 
Steinstjernet brukes til vannuttak til Kolsås 
Skisenter AS og Franzefoss Pukk AS. 
Nedbørfeltet til tjernet er lite, og avrenningen til 
utløpsbekken er i perioder kritisk lav.


• Nedslamming 
Tjernet mottar vanningsvann som Franzefoss 
bruker til sine utearealer for å dempe støvplagen. 
Med avrenningen følger det mineralpartikler og 
trolig også nitrogenforbindelser.


• Veiavrenning 
Veisalt og trafikkrelaterte forurensinger fra Gamle 
Ringeriksvei. Bunnvannet har blitt salt og tungt, er 
stagnant og oksygenfritt (“råttent”).



Steinstjernet - tilslamming
Bedriften pumper vann (5000 m3/år) 
på sommerstid for å dempe støv på 
utearealene ved Gamle 
Ringeriksveg.


—Franzefoss har en tillatelse til å 
slippe ut suspendert stoff til 
Steinstjernet (inntil 50 mg/L). 
Store utslipp til Steinstjernet ble 
stoppet tidlig på 90 tallet. I dag 
renner mesteparten av 
overflatevannet via et 
renseanlegg der suspendert 
stoff felles ut før det føres 
videre ned til Lomma. 



Steinstjernet - tilslamming
• Overflatesedimentene på 

dypområdet er tydelig preget av 
steinslam: grålige med høyt 
mineralsk innhold


• Dypere lag av sedimenter (fra 14 
cm’s sedimentdyp og nedover) har 
naturlige sedimenter med høyt 
organisk innhold (humus-stoffer)


• Skulle tilslammingen ha vært 
opphørt seint på 1990-åra, ville de 
forurensede sedimentene ha vært 
tildekket med nye upåvirkede 
sedimenter (forventet naturlig tilvekst 
av sedimenter er ca. 1-1,5 mm/år )



Sedimenter, overflate vs. referanse



Kulvert under Gml. Ringeriksvei



Forurensingsforskriften
§ 30.6 Utslipp til vann: 

– Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/
egenskaper kan slippes til sjø- eller ferskvanns-
resipient dersom maksimalkonsentrasjon av 
faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er 
under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører 
nedslamming i resipienten.



Vannkjemiske analyser
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Mottatt dato 2018-07-05 Franzefoss Pukk AS 
Utstedt 2018-07-13 Morten Hafnor 
  avd Steinskogen 
  Pb 53, 
  1309 Rud 
  Norway 
 
Prosjekt Steinsvannet inn og ut  
Bestnr   
 
 
Analyse av vann    
 
Deres prøvenavn P1 I vannet ved pumper FPU 
  Rent vann 
Prøvetatt 2018-07-05 
 
Labnummer N00592419 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Suspendert stoff a <2  mg/l 1 1 ANME 
Analysedato (SS) a 20180706  Dato 1 1 ANME 
       
Temperatur v/pH-måling * 24  °C 2 1 ANME 
pH a 7.7   2 1 ANME 
Analysedato (pH) a 20180706  Dato 2 1 ANME 
       
As (Arsen) a ulev 0.381 0.076 µg/l 3 H MAMU 
Cd (Kadmium) a ulev 0.0154 0.0026 µg/l 3 H MAMU 
Co (Kobolt) a ulev 0.169 0.031 µg/l 3 H MAMU 
Cr (Krom) a ulev 0.200 0.039 µg/l 3 H MAMU 
Cu (Kopper) a ulev 2.84 0.53 µg/l 3 H MAMU 
Mo (Molybden) a ulev 1.17 0.22 µg/l 3 H MAMU 
Ni (Nikkel) a ulev 0.469 0.141 µg/l 3 H MAMU 
Pb (Bly) a ulev 0.434 0.079 µg/l 3 H MAMU 
V (Vanadium) a ulev 0.608 0.112 µg/l 3 H MAMU 
Zn (Sink) a ulev 6.77 1.39 µg/l 3 H MAMU 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.002  µg/l 3 F MAMU 
       
Ammonium + Ammoniakk som NH4+ a ulev 0.039 0.01 mg/l 4 2 MAMU 
       
N-total a ulev 0.62 0.093 mg/l 5 2 MAMU 
       
Nitrat (NO3) a ulev 0.75 0.2 mg/l 6 2 MAMU 
Analysedato (NO3) a ulev 2018-07-09  Dato 6 2 MAMU 
 
 



Nitrogen i norske innsjøer, 2004-2006 

0 200 400 600 800

Tot-N, !g/L

Percentiles µg/L Moments µg/L

100.0% 795 Mean 195

 97.5% 496 Std Dev 136

 90.0% 405 Std Err Mean 8

 75.0% 305 upper 95% Mean 210

 50.0% 149 lower 95% Mean 179

 25.0% 85 

 10.0% 53 

 2.5% 39 

 0.0% 20 

Tot-N, overflatevann, n = 297

Steinstjernet 2018, 620 µg/L
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Veiavrenning
Undersøkelsen viser at det er dannet 
et sprangsjikt på 6 meter, med 
anoksiske forhold fra 7 m dyp.


Kloridinnholdet er høyt i både topp- 
og bunnvann og det er påvist 
saltgradient i vannmassene. 


Toppsediment viser noe forhøyede 
konsentrasjoner av Cu, Ni og Zn (TKL 
3), i forhold referansen (bunn av 
sedimentkjernen) og kan tyde på et 
visst bidrag fra veg.


Undersøkelsen viser en svært 
sannsynlig saltindusert sjiktning av 
vannmassene som følge av avrenning 
av vegsalt. 




Påvirkning fra veisalt
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Steinstjern er et stillestående kalkrikt tjern med relativt lav 
vannutskiftning. Innsjøen ligger innen Kolsås og Dælivann 
landskapsvernområde, langs FV 168. Det er noe spredt 
bebyggelse i nedbørfeltet. 

Undersøkelsen viser at det er dannet et sprangsjikt på 6 meter, 
med anoksiske forhold fra 7 m dyp (Figur 58). Kloridinnholdet er 
høyt i både topp- og bunnvann (T/B: 36/65 mg/l), og det er påvist 
saltgradient i vannmassene.  

Konsentrasjonene av metaller i topp- og bunnvann er lavt, 
tilsvarende TKL 2 eller lavere.  

Toppsediment viser noe forhøyede konsentrasjoner av Cu, Ni og 
Zn (TKL 3), i forhold referansen (bunn av sedimentkjernen) 
(Tabell 19) og kan tyde på et visst bidrag fra veg.  

Undersøkelsen viser en svært sannsynlig saltindusert sjiktning av 
vannmassene som følge av avrenning av vegsalt. 

 

 

 

Navn innnsjø Steinstjern 

 

Region Øst 
Kommune Bærum 
Vannlokalitetskode (vannmiljø) 008-53432 
Vannforekomstnumer (vann.nett) ikke registret 
Vanntype Kalkrik klar 
Nærmeste veg Fv.168 
Dybde prøvepunkt (m) 10 
Koordinater (UTM 32) 6645324, 585625 
Nærhet til sjø (km) 5,7 
Høyde over havet (m) 201 
Innsjøareal (km²) 0,02 

Figur 58. Målinger av sprangsjikt ved registrering av oksygen (mg/l), pH, temperatur (oC) (t.v.) 
og konduktivitet (μS/cm) (t.h.) i vannmassene i Steinstjernet i Akershus fylke, november 2015. 

Parameter Enhet Topp Bunn

Pb mg/kg TS 23 50

Cd mg/kg TS 0,26 0,43

Cu mg/kg TS 140 53

Cr mg/kg TS 57 20

Ni mg/kg TS 58 9,9

Zn mg/kg TS 220 140

Fe mg/kg TS 37000 20000

Ca mg/kg TS 14000 12000

Mn mg/kg TS 1100 930

Na mg/kg TS 840 560

Naf. µg/kg TS <20 56

Ace.              µg/kg TS <20 <50

Acen. µg/kg TS <20 <50

Fluora.           µg/kg TS <20 <50

Fen.            µg/kg TS 39 130

Ant.                  µg/kg TS <20 <50

Flu.               µg/kg TS 78 85

Pyr.                   µg/kg TS 98 62

Benz[a]ant. µg/kg TS 25 <50

Krys/Trifen. µg/kg TS 73 55

Benz[b]fluor. µg/kg TS 120 140

Benz[k]fluor. µg/kg TS 32 <50

Benz[a]pyr. µg/kg TS 36 <50

Ind[1,2,3-cd]pyr. µg/kg TS 54 100

Dib[a,h]ant.        µg/kg TS <20 <50

Benz[ghi]peryl. µg/kg TS 63 84

PAH 16 µg/kg TS 610 710

TOC % 28,9 6,7

Tabell 19. Metaller (mg/kg) og 16 
PAH-forbindelser (µg/kg) i 
sedimentkjerne (topp og bunn) fra 
Steinstjern. 



Utfordringer – Dælivann
• Brukerinteresser - naturkvaliteter  

Kalk- og næringsrik kulturlandkapssjø. 
Som naturtype har den stor regional-
nasjonal verdi ut fra biomangfold og 
sjeldne/sårbare biosamfunn.


• Hovedutfordringene 
er knyttet til eutrofiering på grunn av høy 
belastning av næringssalter 
(landbruksavrenning, nitrogen og fosfor). 
 
Kalkkrevende, sjeldne bunndyrssamfunn 
er truet av eutrofieringen med 
algeoppblomstring og oksygensvinn. I 
utløpsbekken er sjøørret og andre 
organismesamfunn tilsvarende truet. 
 
Sårbare biosamfunn og rødlistearter i 
sumpmark er truet av gjengroing etter 
grøfting/senkning og opphørt hevd av de 
vann-nære områdene som kulturlandskap.

Bilde: Oddne Rasmussen, https://turorientering.no/flaggspretten/kulturminner/kolsas-daelivannet/



Svært viktige innsjøer for bio-mangfold

nina oppdragsmelding 764

Figur  2.
Oversikt over ”Svært viktige” (nasjo-
nalt-regionalt verdifulle) innsjøer mht
biomangfold i Nordre Øyeren-
området med Leiras elveslette. Røde
sirkler angir lokaliteter. Tall refererer
til innsjønr i vedlegg 1-3. – Survey of
very important (”Svært viktige”) lakes
with respect to biodiversity in the
area of Nordre Øyern with the plain
of the river Leira. Red circles indicate
sites. Numbers refer to lake numbers
in appendix 1-3.

Figur 3. 
Oversikt over ”Svært viktige” (nasjo-
nalt-regionalt verdifulle) innsjøer mht
biomangfold i kambro-silur-landska-
pet i Asker-Bærum-Oslo. Røde sirkler
angir lokaliteter. Tall refererer til inn-
sjønr i vedlegg 1-3. – Survey of very
important (”Svært viktige”) lakes
with respect to biodiversity in the
cambro-silurean landscape of the
counties Asker, Bærum and Oslo.
Red circles indicate sites. Numbers
refer to lake numbers in appendix 1-3.
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Oversikt over «Svært 
viktige» (nasjonalt-regionalt 
verdifulle) innsjøer mht. 
biomangfold i kambro-silur-
landskapet i Asker-Bærum-
Oslo.


NINA (2002). Kartlegging av biologisk 
mangfold (natur- typekartlegging) i 
ferskvann. Innsjøer. Fylkesoversikt i Oslo 
og Akershus. – NINA Oppdragsmelding 
764: 1-97. 

Dælivannet Ringstabekk- 
tjernet



Kartlegging av biologisk mangfold 
(naturtypekartlegging) i ferskvann
Innsjøer
Fylkesoversikt i Oslo og Akershus

Tor Erik Brandrud

NINA oppdragsmelding 764

Norsk institutt for naturforskningNINA

Biomangfold og 
sjeldne arter

Det er registrert fire rødlistede karplanter 
(sumpplanter); stautstarr, dronningstarr, vasstelg og 
myrtelg, dessuten en rekke regionalt sjeldne arter 
knyttet til rikstarrsump og rik (vier)sump. I 
viersumpen i S forekommer en ytterst sjelden, 
glattbladet form av stor myrfiol (Viola epipsila var. 
glabra).


Det ble på 1950-60-tallet registrert en meget artsrik 
fauna av ferskvannssnegl, med 8 arter. Samfunnet er 
dominert av stor damsnegl (Lymnaea stagnalis) og 
remsnegl (Bathyomphalus contortus). Videre er det 
registrert to muslingarter; en kulemusling (Sphaerium 
corneum) og en ertemusling (Pisidum subtruncatum; 
trolig finnes flere ertemuslingarter her). Også andre 
kalkkrevende samfunn er velutviklet, bl.a. er registrert 
den sjeldne ferskvannsvampen Ephydatia fluviatilis.


Lokaliteten har et stort potensiale for flere rødlistede 
invertebrater 




Stautestarr

http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/Carex_acutiformis.htm



Dronningstarr

http://nhm2.uio.no/botanisk/nbf/plantefoto/carex_pseudocyperus_Bjornar_Olsen01.jpg



Vasstelg og myrtelg

https://no.wikipedia.org/wiki/Vasstelg



Stor myrfiol

https://www.biologiportalen.net/pages/planter.php?artikkel=150#



Elvesvamp – phydatia fluviatilis

https://www.underwater.pl/galeria/ephydatia-fluvialitis.html



Dælivannet og 
vannforskriften
• Dælivann er ikke angitt som egen 

vannforekomst i vannforskriftarbeidet og 
inngår ikke som et eget objekt i overvåkningen.


• Årsak er at overflatearealet er mindre enn 0,5 
km2. Det inngår derfor sammen med 
Steinstjernet i vannforekomsten Dælibekken, 
som er definert som vannkategori elv.


• I vannforskriften kan mindre innsjøer (< 0,5 
km2) inngå som egne innsjøvannforekomster 
dersom de inngår i register for beskyttede 
områder med eget miljømål.


• Det er således ingen grunn for ikke å registrere 
Dælivann som en egen innsjøvannforekomst i 
vannforskriftarbeidet. Ved å endre kategorien 
fra elv til innsjø vil mer relevante miljømål 
kunne settes, og arbeidet med å bedre 
miljøtilstanden spisses.



Prøvetaking – Steinstjernet
Stasjon Aktivitet mai jun jul aug sep okt nov des

Dypeste 
punkt

In situ målinger gjennom vannsøylen for hver meter: siktedyp, 
temp., O2, pH og ledningsevne x x x x

Dypeste 
punkt

Vannprøve fra 0-5 m, analyseres for: kl-a, hovedgrupper av 
alger (PTI), cyanobakterier biomasse, x x x x x x

Innløpsbekk In situ måling av pH og ledningsevne. Vannprøver for 
analyser av: tot-N, tot-P og TOC x x x x x x

Innløpsbekk Vannprøver for analyser av: NO3-N og NH4-N x x x

Utløpsbekk In situ måling av pH og ledningsevne. Vannprøver for 
analyser av: tot-N, tot-P og TOC x x x x x x

Innløpsbekk Vannprøver for analyser av: NO3-N og NH4-N x x x



Hva med sedimenter?
• Sedimenter bør undersøkes for 

innslag av mineralsk materiale – 
steinslam


• Omlag 10 prøver av 
overflatesedimenter (0-1 cm 
sjikt) bør hentes, samt et par 
prøver fra dypere sedimentsjikt 
(≈ 20–30 cm) for sammenlikning 
med naturtilstanden


• Prøvene analyseres for 
glødetap som gir en indikasjon 
på mengden organisk materiale



Prøvetaking – Dælivannet
Stasjon Aktivitet mai jun jul aug sep okt nov des

Dypeste 
punkt

In situ målinger gjennom vannsøylen for hver meter: siktedyp, 
temp., O2, pH og ledningsevne x x x x

Dypeste 
punkt

Vannprøve fra 0-5 m, analyseres for: kl-a, hovedgrupper av 
alger (PTI), cyanobakterier biomasse, x x x x x x

Innløpsbekk In situ måling av pH og ledningsevne. Vannprøver for 
analyser av: tot-N, tot-P og TOC x x x x x x

Innløpsbekk Vannprøver for analyser av: NO3-N og NH4-N x x x

Utløpsbekk  
(3 stk)

In situ måling av pH og ledningsevne. Vannprøver for 
analyser av: tot-N, tot-P og TOC x x x x x x

Innløpsbekk Vannprøver for analyser av: NO3-N og NH4-N x x x

Strandsone Makrovegetasjon: forenklet registrering av neddykket 
vegetasjon med mini-ROV x x x



Takk for oppmerksomheten!


