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Innsjøkode:  005-20-R 
Beliggenhet:  Ski 

Vanntype:  L-N8 (Moderat kalkrik, humøs) 
Høyde over havet (m): 91 

Påvirkning:  Eutrofiering 
Innsjøareal (km2):   

Middeldyp (m):  
Økologisk status (2008-2010): Dårlig 
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Mål:  God økologisk status 

Tussetjern er en liten innsjø som ligger omkranset av de tettbygde områdene Langhus, Vevelstad og 
Sætreskogen i Oppegård. Tussetjern er et lokalt badevann, og drenerer dirkete via Tussebekken til 
Gjersjøen, som er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner. Basert på overvåkingsdata fra 
2008-2010, kan Tussetjern vurderes til å være i dårlig økologisk tilstand iht. klassifiseringssystemet 
gitt i vannforskriften (Årsrapport 2008-2010, Pura). Innsjøen er påvirket av eutrofiering og er svært 
næringsrik. Undersøkelser viser også at Tussetjernet er påvirket av vegavrenning (Bækken og 
Åstebøl, 2012).  
 
Ski Kommune opplyser at det både pågår og er planlagt utbyggingsaktivitet i nedbørfeltet til 
Tussetjern. På Fugleåsen pågår det utbygging av et stort industriområde, og det har vært omfattende 
sprengningsarbeid i dette området (Løvstad, 2012). Videre er det planlagt flere større utbygginger, 
blant annet oppfylling av deler av Assurdalen i forbindelse med bygging av en motorcrossbane. Den 
ferdigstilte utbyggingen av E6 mellom Oslo og Ski/Ås medførte også byggeaktivitet i nedbørfeltet til 
Tussetjern (Løvstad, 2009).  
 
På oppdrag for Vannområde PURA – Vannområde Oslo/Follo har NIVA i 2012 overvåket utvalgte 
innsjøer og bekke/elver i Vannområdet. Tussetjernet er en av de utvalgte innsjøene, og det har i 
løpet av perioden fra mai til oktober blitt tatt månedlige prøver av planteplankton og vannkjemiske 
parametre, og feltmålinger av siktedyp og profiler av temperatur, oksygen, konduktivitet og pH. I 
2012 har det blitt målt svært høye mengder totalnitrogen i Tussetjern. Data fra 2008-2011 viser at 
Tussetjern har hatt en totalnitrogenverdi på rundt 1000 µg/L (Årsrapport 2008-2010, Pura, figur 1, 
tabell 1). I 2012 har det blitt målt totalnitrogenverdier på 2500-3100 µg/L (analyseresultater, NIVA, 
figur 1, tabell 1).  
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Figur 1: Totalnitrogenmengde i 
Tussetjernet i 2011-2012, og i 
innløpsbekk (TUS1) i 2008-2012 
(Kilde: PURA og NIVA) 
 



Løvstad (2012) har tatt prøver ved to stasjoner (hovedstasjon og referansestasjon) i 
Vevelstadstadbekken samt i en sidebekk som drenerer anleggsområdet og renner i ut i 
Vevelstadbekken nedstrøms de to andre stasjonene. Vevelstadbekken renner ut i Tussebekken rett 
oppstrøms Tussetjernet.  Det er tatt prøver før og i løpet av anleggsarbeidet som har pågått på 
Fugleåsen. Det er målt svært høye verdier av totalnitrogen i sidebekken som drenerer 
anleggsområdet nedstrøms anleggsområdet etter at anleggsarbeidet startet i 2012.   
 
Den pågående utbyggingsaktiviteten i nedbørfeltet til Tussetjern har med all sannsynlighet ført til 
den observerte økningen i totalnitrogenmengde i Tussetjern. Ski Kommune ønsker en faglig uttalelse 
fra NIVA om mulige miljøkonsekvenser av de økte nitrogenmengdene i Tussetjernet.  
 
Type nitrogenforbindelser 

Vi er ikke kjent med hva slags sprengstoff som er anvendt under anleggsarbeidene, men det er trolig 
anvendt nitrogenholdig sprengstoff som ofte består av forbindelsen ammoniumnitrat (NH4NO3). Det 
er vanlig at rester av sprengstoff ikke blir med i eksplosjonen. Sprengstoffrestene er vannløselige og 
vil vaskes ut til resipient enten direkte fra bruddstedet eller fra sprengsteinmasser som er flyttet. Det 
ble målt svært høye konsentrasjoner av totalnitrogen i en liten bekk fra anleggsområdet i perioden 
med anleggsvirksomhet. Dette var sannsynligvis forårsaket av sprengstoffrester. Dersom det skulle 
skje en økning av ammonium, samtidig som pH blir høy (> 9-10), vil en kunne få en situasjon der 
ammonium omdannes til ammoniakk, og dette er giftig for vannbiota (fisk). Ammonium vil etter 
hvert oksidere til nitrat. 
 
Fare for fiskedød 

Det har i 2012 blitt analysert på nitrogenfraksjonene ammonium og nitrat i Tussetjernet (se tabell 1), 
og disse analysene viser at det er nitrat som var den dominerende fraksjonen. Målinger av pH både 
på laboratoriet (tabell 1) og i felt viser at det ikke har blitt registrert pH over 9. Dersom dette har 
vært situasjonen under hele anleggsperioden vil ikke sprengstoffrestene i seg selv være giftige for 
vannbiologi. Vi kjenner ikke til fordelingen mellom ammonium og nitrat i bekkevannet. Det ble ikke 
påvist høy pH.  
 
Ved pH 9 og 15 grader i vannet vil imidlertid ca. 20 % av ammonium (NH4 slik den måles på lab) bestå 
av giftig ammoniakk (NH3).  Uherdet betong fra anlegget kan medføre forhøyet pH i avrenningsvann. 
Vi antar at betongen til byggearbeidene kommer ferdigblandet og påføres uten vesentlig søl.  
 

Eutrofiering (overgjødsling) og tilstandsklassifisering iht. vannforskriften 

Tussetjern har allerede en høy mengde totalnitrogen (rundt 1000 µg/l), og det er lite sannsynlig at 
det er en nitrogenbegrensning av algeveksten i innsjøen. En videre økning i totalnitrogenmengden vil 
først kunne få en konsekvens for algevekst dersom det også skjer en økning i mengden av fosfor i 
innsjøen. Det må være en balanse mellom næringsstoffene nitrogen og fosfor for å kunne få en økt 
algevekst. Dersom det skulle skje en økning i totalfosfortilførsel til Tussetjern, vil det kunne medføre 
økt algevekst og en sannsynlig dominans av blågrønnalger som kan være toksinproduserende. Så vidt 
vi vet så foreligger det hverken tidligere data for klorofyll-a (som er et mål for algevekst) eller 
informasjon om sammensetning av planteplanktonsamfunnet i Tussetjern, og det kan derfor ikke 
vurderes om det har skjedd en endring i algevekst i innsjøen i 2012 i forhold til tidligere.  
 
EUs Vanndirektiv er integrert i norsk lovverk i vannforskriften (http://www.lovdata.no/cgi-
wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20061215-1446.html), og det gis her kriterier for klassifisering av 
miljøtilstand i elver og innsjøer. Klassifiseringssystemet er inndelt i tilstandsklassene Svært god, God, 
Moderat, Dårlig og Svært dårlig, og det er oppgitt en naturtilstand for hver parameter. Miljømålet er 
definert som grensen mellom moderat og god økologisk tilstand, og i vannforekomster som er i 
tilstandsklasser moderat eller dårligere skal det iverksettes tiltak for å bringe vannkvaliteten til klasse 



God eller bedre. Et klassifiseringssystem er utarbeidet og beskrevet i Veileder 01:2009 
(Direktoratsgruppa Vanndirektivet 2009).  
 
For Tussetjern (innsjøtype L-N8, moderat kalkrik og humøs) er grensen mellom god og moderat 
tilstand for totalnitrogen på 550 µg/L. I 2011 var gjennomsnittsverdien for totalnitrogen i 
Tussetjernet 1035 µg/L og dette tilsvarer tilstandsklasse dårlig. I 2012 er gjennomsnittsverdien for 
totalnitrogen på 3000 µg/l og det tilsvarer tilstandsklasse svært dårlig. Det er uheldig at det har 
skjedd en betydelig økning av totalnitrogenmengdene i 2012, og det vil være viktig å iverksette tiltak 
som reduserer innholdet av totalnitrogen i Tussetjern.  
 

Tabell 1: Primærdata fra Tussetjern: Totalnitrogen, ammonium og nitrat, totalfosfor og fosfat. (Tall 
merket med rosa er analysert av Eurofins, tall merket med lilla er analysert av NIVA).  

Prøvetidspunkt

TN TP pH TN NO3-N NH4-N TP PO4-P Klf-a pH

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

2008 1125 23 7,8

Juni 2009 1000 22

Sept 2009 1000 16

juli 2010 1200 28

Sept 2010 1200 36

Juni 2011 1400 19 7,7 1200

Sept 2011 870 32 7,6 870

Mai 2012 35 13

Juni 2012 2300 22 7,7 2690 30 22 29 7,46

Juni (26.06) 2012 2500

Juli 2012 32 3020 34 11 13

Aug 2012 18 3010 2450 38 30 8 26

Sept 2012 2800 24 7,6 3100 2450 19 22 5 18 7,54

Okt 2012

Tussetjern Tilløpsbekk (TUS 1)

 
 
Forslag til tiltak mot nitrogenavrenning 

• Redusere søl av sprengstoff 
• Anlegge rensedammer av jordholdig masse. Dette kan redusere ammonium, da denne fraksjonen 

bindes noe i jordsmonn 
• Redusere anleggsvirksomhet i nedbørfeltet 
 
Vi anbefaler Ski kommune å ta flere prøver som analyseres for nitrogenfraksjonene ammonium og 
nitrat, både i selve tjernet og i tilløpsbekken(e) der man antar at de største tilførslene kommer. Det 
anbefales også å følge godt med på utviklingen i fosforinnhold og algevekst i innsjøen. Likeledes bør 
det følges med på pH i felt for å se om pH-verdiene er så høye at det kan oppstå fri ammoniakk i 
vannmassene.  
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