
Sammendrag 
 
Lundebyvannet i Eidsberg kommune oppfyller ikke Vanndirektivets krav om minst 
god økologisk status, særlig pga. en veldig høy konsentrasjon av algen Gonyostomum 
semen. Denne arten danner årlige oppblomstringer i perioden Juni-August med 
klorofyllkonsentrasjoner som jevnlig overstiger 100 µg/l. Vannområdet Sør for 
Glomma ønsket en vurdering om og på hvilken måte menneskelige aktiviteter har 
bidratt til den høye algekonsentrasjonen i Lundebyvannet. Denne vurderingen ble 
gjennomført på grunnlag av sedimentundersøkelser som ga detaljert informasjon om 
innsjøens tilstand i perioden 1700-i dag.  
 

Til tross for at innsjøen uten tvil har en lang historie med menneskelig påvirkning, 
viser algemengden ingen bestemt trend for perioden 1700 til 1977. Målingene viser 
imidlertid store svingninger over tid, noe som kan skyldes vannstandsreguleringer i 
Steinborgvassdraget. Stabile fosforkonsentrasjoner i sediment tyder på at endringer i 
jordbrukspraksis og nyere bebyggelse i nedbørfeltet ikke hadde en betydelig effekt på 
algesamfunn i Lundebyvannet. 
 

Årene etter 1977 og særlig etter 2000 var preget av dominans av Gonyostomum semen 
og en økende tendens til oppblomstringer av algen. Denne utviklingen kan trolig 
forklares med den globale oppvarmingen og med reduksjon i sur nedbør som førte til 
økt humuskonsentrasjon. Økningen i mengden av Gonyostomum semen etter 2000 har 
ført til at algemengden i Lundebyvannet i dag er betydelig høyere enn i perioden 
1700-2000.  
 

Våre resultater, samt vurderingen av innsjøens tilstand som ble utført med hjelp av 
Vanndirektivets klassifiseringssystem, kom begge frem til at Lundebyvannet ikke er i 
sin referansetilstand. Likevel er Vanndirektivets klassifiseringssystem lite egnet til 
forvaltningen av Lundebyvannet. Innsjøens nåværende tilstand er preget av 
oppblomstringer av Gonyostomum semen som trolig styres av drivere som ikke kan 
påvirkes med tiltak i nedbørfeltet til Lundebyvannet. Det anses derfor som lite 
meningsfullt å rette den lokale forvaltningen av Lundebyvannet mot å oppnå god 
økologisk status i forhold til Vanndirektivets klassegrenser. Likevel ses det 
muligheter for lokale tiltak mot Gonyostomum oppblomstringer (endringer i 
manøvreringsregimet oppstrøms av Lundebyvannet, reduksjon i tilførsel av nitrogen 
fra nedbørfeltet). 
 
Summary 
 
Lake Lundebyvannet does not satisfy the criteria for good ecological state set by the 
Water Framework Directive (WFD). This is mainly due to an unusually high 
abundance of the alga Gonyostomum semen, which forms dense water blooms during 
summer. The present project aimed to evaluate the role that human activities play in 
causing the high algal concentration in the lake. This was done based on sediment 
cores that gave detailed information on the lake’s phytoplankton composition between 
1700 and today.  
 
There is little doubt that Lake Lundebyvannet has a long history of human impact. 
Despite this, phytoplankton concentration showed no clear trend between 1700-1977, 
although there were significant fluctuations in algal biomass during this period. These 
fluctuations might have been caused by man-made changes in water level upstream of 
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Lake Lundebyvannet. Stable phosphorus concentrations in the sediment indicate that 
urbanization and the introduction of modern methods in agriculture had little effect on 
algal density in the lake.      
 
The years after 1977 and in particular after 2000 were characterized by the dominance 
of Gonyostomum semen and by an increasing prevalence of its summer blooms. This 
was probably due to the declining importance of acid rain and due to global warming. 
The occurrence of massive Gonyostomum semen blooms after the year 2000 resulted 
in algal densities that are unusually high for this lake.  
 
The present study confirms that Lake Lundebyvannet has changed beyond the good 
ecological state defined by WFD. This deviation is probably caused by global and 
regional drivers rather than local human activities. Restoring good ecological state 
sensu WFD appears therefore to be an at least partially impossible task. There is, 
however, hope that a reduction in nitrogen transport to the lake and changes in water 
flow to and through Lundebyvannet can limit blooms of Gonyostomum semen.   
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