
Sammendrag 
 

Hersjøen (Ullensaker kommune) oppfyller ikke vanndirektivets krav om minst god 
økologisk status. Det er imidlertid tilknyttet en del usikkerhet til denne vurderingen 
siden vanndirektivets klassifiseringssystem ikke tar hensyn til de spesielle geologiske 
forholdene som kjennetegner Hersjøen og dens nedbørfelt. Vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma ønsket derfor en rekonstruksjon av Hersjøens utvikling 
gjennom de siste 200 år med hjelp av paleolimnologiske metoder, dvs. med hjelp av 
sedimentundersøkelser.  
 

Til tross for at Hersjøen uten tvil har en lang historie med menneskelig påvirkning, 
var innsjøens algemengde og algesammensetning mer eller mindre stabil til omtrent 
slutten av 1950-tallet. Årene etter var preget av en økning i algemengden, en veldig 
kraftig økning i mengden av potensiell toksiske cyanobakterier og en mulig reduksjon 
i oksygennivået i bunnvannet. Denne utviklingen skyldes trolig utslipp av 
næringsstoffer fra private avløpsanlegg, Settefiskanlegget ved Elstad, Dønnum 
limfabrikk og/eller Dal/Bjørtomthagen pleiehjem. Innsjøens tilstand bedret seg etter 
disse utslipp ble fjernet/redusert.  
 

En kraftig forverring i vannkvalitet etter år 2000 skyldes trolig hundreårsflommen 
høsten 2000. Det anses som sannsynlig at flommen har tvunget Hersjøen over 
terskelen for interngjødsling. Dette og det varme og våte klimaet på Østlandet etter år 
2000, kan forklare den langvarige økning i algemengden og mengden av 
cyanobakterier. Resultatene tyder på store variasjoner i algemengden, 
algesammensetningen og betydningen av interngjødsling etter år 2000. Dette er trolig 
et tegn på at innsjøens nåværende tilstand er ustabil og at Hersjøen kan være på vei 
mot en mer naturlig tilstand. 
   

I den nåværende situasjon anses det som lite hensiktsmessig å sette i gang tiltak for å 
redusere algemengden. Innsjøens aktuelle tilstand er ustabil og trolig preget av 
innsjøinterne prosesser. Forvaltningen burde derfor fokusere på å overvåke 
næringsstoff- og algesituasjonen. 
 

Prosjektet ble finansiert av det interkommunale samarbeidsorganet Vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma, med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, Akershus fylkeskommune og Vannregionmyndigheten for Glomma. 
 
Summary 
 

Lake Hersjøen (Ullensaker) does not satisfy the criteria for god ecological state set by 
the Water Framework Directive (WFD). However, this conclusion is somewhat 
uncertain because the classification system of the WFD does not consider the unique 
geological conditions that are typical for Lake Hersjøen and its catchment. The 
present project therefore aimed to reconstruct the development of Lake Hersjøen 
during the last 200 years, utilizing paleolimnological methods. 
 

There is little doubt that Lake Hersjøen has a long history of human impact. Despite 
this, phytoplankton concentration and phytoplankton composition remained more or 
less constant until the end of the 1950ies. The following decades brought an increase 
in phytoplankton concentration, a strong increase in the amount of toxigenic 
cyanobacteria and a possible reduction in the hypolimnion’s oxygen level. This 
deterioration of water quality was probably caused by nutrient input from private 
waste water tanks, a local fish production facility (Elstad), Dønnum glue factory 
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and/or a Dal/Bjørtomthagen nursing home. The water quality improved after these 
point sources were removed/reduced. 
 

A second reduction in water quality after the year 2000 was probably due to the 
dramatic flooding in autumn 2000. It seems likely that this event initiated leakage of 
phosphorus from the lake’s sediment. This and the wet and warm climate in Eastern 
Norway after the year 2000 probably led to a high concentration of phytoplankton and 
toxigenic cyanobacteria. Considerable variations in these parameters and in the extent 
of phosphorus leakage from the sediment suggest that the lake’s current ecological 
state is unstable and that water quality may improve in the near future. Water 
management should therefore focus on monitoring water quality rather than on 
initiating abatement measures.  
 

The current project was initiated by the Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, with 
financial support from Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune 
and  Vannregionmyndigheten for Glomma. 
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