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Sammendrag 
NIVA ble kontaktet 8. mai 2007 i forbindelse med fiskedødepisode i Risa, Eidsvoll 

kommune. Ut fra inspeksjon av gjellene til den døde fisken forlå det mistanke til 

metallforgiftning. NIVA gjennomførte derfor en metallanalyse på gjellevev fra 9 fisk som var 

tatt ut av Risa ettermiddagen den 8. mai. Analysene viste at det var unormalt, og klart 

dødelige konsentrasjoner av metallene aluminium og jern. Dødsårsaken synes derfor med 

svært stor sannsynelighet å være kvelning forårsaket av at løst aluminium og jern ble avleiret 

(polymerisert) på gjelleoverflaten. Notatet diskuterer hvilke vannkjemiske forhold som kan 

medføre metallforgiftning av denne typen og gir anbefaling til overvåkningsopplegg som kan 

kartlegge mulige årsakssammenhenger. 
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1. Innledning 

Klokka 13 den 8. mai 2007 ble tre døde ørreter funnet nedstrøms E6-kulvert i Risa elv. Senere 

samme dag ble flere ørreter funnet både nedstrøms og oppstrøms dette området. Flere ørreter 

ble observert svømmende i overflata med tydelige tegn til respirasjonsproblemer. Til sammen 

blir det funnet 25 ørret mellom den gamle mølla på Risebro og ned til myra ved Dalsdammen. 

Det ble bare funnet døde ørret. Ingen andre fiskearter eller annen fauna ble funnet døde, med 

unntak av noen dammuslinger. Flere befaringer langs elva utført av bl. a. Bjørn Otto Dønnum 

(Akershus Jeger- og Fiskeforening) klarte ikke å avdekke tydelige utslippskilder. Elva var 

grumsete denne dagen etter et større regnskyll dagen før. 

 

I alt 18 ørretindivider som var blitt plukket ut av elva den 8. mai ble sendt til NIVA for 

analyser. Ut fra beskrivelsen av atferden til den døende fisken, samt beskrivelse av gjellene – 

som var grå og svært slimete – fattet undertegnede mistanke til at dødeligheten skyltes 

utfelling av løste metaller på gjelleoverflaten. Det ble derfor bestemt at NIVA skulle foreta en 

gjellemetallanalyse på et utvalg av den innsamlede fisken. 

 

 

2. Resultater 

I alt ble 9 individer plukket ut for analyser, hvorav de fire minste individene ble slått sammen 

til en blandprøve (Tabell 1). Andre gjellebue på høyre side ble dissikert ut av disse individene 

og lagt på testglass og levert direkte til laboratoriet for kjemisk analyse.   

 

De kjemiske analysene (ICP-B) av gjellevevet viste at det var stor individuell variasjon i 

metallkonsentrasjonene, men at alle verdiene var høye for alle de tre metallene, aluminium, 

jern og mangan (Tabell 2). Dette er å forvente da flere av metallene (og særlig jern) feller ut 

sammen med aluminium. Sammenlignet med verdier som er funnet i andre fiskedødepisoder 

de siste år der metallforgiftning har vært hovedårsak er verdiene målt på ørreten i Risa på 

samme nivå som disse (Haugen og Bækken 2005; Haugen og Bækken 2005; Kroglund et al. 

2005). Et usikkerhetsmoment ved gjelleprøver tatt fra fisk som er funnet døde på elvebredden, 

er at gjellene kan ha kommet i kontakt med bakken og dermed bli forurenset med partikler 

som gir forhøyete metallkonsentrasjoner. Under uttaket av gjellene ble det imidlertid ikke 
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visuelt påvist tydelige spor av partikler på gjelleoverflatene. Vi mener derfor at de målte 

verdiene er reelle.  

 

Tabell 1.  Størrelsen på ørreten som ble analysert. Gj.snitt1 referer til gjennomsnittsverdien til 

de fire øverste verdiene i tabellen. 

Prøvenr. Lengde 
(mm) 

Vekt 
(g) 

1 97 11.8 
1 89 8,7 
1 105 13,4 
1 146 40,1 

Gj.snitt1 109,3 18,5 
2 205 117,3 
3 192 94,2 
4 305 374,3 
5 440 959,1 

 

 

Tabell 2.  Analyseresultater fra gjellemetallanalysene (ICP-B). Alle verdier er i µg/g våtvekt 

gjellevev.   

             Prøvenr. 
Analysevariabel  

1 2 3 4 5 

Aluminium (Al) 126 109 86,6 740 85,4
Jern (Fe)  290 269 215,0 1420 314,0
Mangan (Mn) 100 121 100,0 605 94,6
 

 

 

3. Diskusjon av mulige årsaker til fiskedødepisoden 

Selv om aluminiumkonsentrasjonene i gjellene er høye og klart dødelige under sure forhold 

(som f eks i Kleivsbekken, Kroglund et al. 2005), er det usikkert hvorvidt dette er tilfelle i 

Risa. For å vurdere dette konkret må man ha tilgang til vannkjemiske målinger fra 

dødelighetstidspunktet. NIVA besitter ikke slike data, men under basiske forhold som man 

kan forvente at er tilfellet for Risa (dovs. pH > 7) vil likevekten mellom de ulike formene for 

vannløste aluminiumioner forskyves mot aluminat (Al(OH)4
–). Giftigheten til aluminat har 

vært studert i betydelig mindre grad enn andre positivt ladde hydroksidkomplekser som 

dominerer ved lave pH-verdier. En studie på laks viste imidlertid at selv svært høye 
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aluminiumkonsentrasjoner (350 μg/l) i basisk vann (både pH 7,5 og pH 9) ikke resulterte i økt 

dødelighet (Poleo og Hytterod 2003). Samme studie viste riktignok at fisken opplevde dette 

miljøet som en fysiologisk påkjenning, noe som medførte signifikante endringer for flere 

stressrelaterte blodfaktorer (blodglukose, hematokritt og plasmaklorid). En tilsvarende 

”avgiftende” virkning av økende pH er også gjeldende for løst jern. For at aluminium og jern 

skal ha medført dødelighet på ørreten må en derfor i tilfellet Risa forvente at metallene har 

blitt tilført elva sammen med betydelige mengder syre slik at pH har falt ned mot 6 eller 

lavere. I områder hvor surt vann blandes med basisk oppstår en blandsone med potensielt et 

svært giftig miljø. I slike blandsoner vil løste aluminium- og jernioner leire seg sammen 

(polymerisere) og binde seg mot ladde overflater som for eksempel fiskegjeller. Resultatet blir 

kvelningsdød for fisken. 

 

Under forhold hvor vann er anoksisk (oksygenfritt) vil mye av det løste jernet i vannet være 

på redusert form (Fe2+). Ved tilførsel av anoksisk vann ut i oksygenert vann vil det også 

kunne oppstå en blandsoneproblematikk. Når dette vannet kommer ut i oksygenrike forhold 

vil jernet oksideres til treverdig jern (Fe3+). Dette er en forholdsvis treg prosess som vil 

medføre at jernet er tilgjengelig for polymerisering over en lengre tid enn hva som hadde vært 

tilfellet dersom tilførselsvannet var bedre oksygenert. Toverdig jern er dessuten en langt mer 

potent polymeringskilde enn treverdig jern. En skal også være oppmerksom på at 

oksidasjonen av det toverdige jernet samt utfelling av treverdig jern vil senke pH ved at det 

dannes syrer under disse prosessene. Hvor mye pH vil senkes avhenger av hvilke salter jernet 

opprinnelig kommer fra. For eksempel vil et jernsaltet jernsulfat produsere svovelsyre under 

oksidasjon, noe som potensielt vil kunne senke pH betydelig. Det er kjent at grunnvannet i 

Hersjøen/Risa-området er svært jernrikt (Lindstrøm og Brettum 1985). En kan derfor tenke 

seg et scenario der det kraftige regnfallet dagen før de døde ørretene ble funnet kan ha 

medført økt grunnvannstilsig og dermed tilførsel av jernrikt anoksisk vann i deler av 

elvestrengen. I så tilfelle vil en ha en mulig blandsoneproblematikk som skissert over. Dette 

er imidlertid en ren spekulasjon, men i og med at et slikt forløp vil innebære at tilsvarende 

episoder vil kunne oppstå på nytt så bør en kartlegge disse forholdene i framtida. En annen 

mulighet for tilførsel av anoksisk vann kan være fra kloakk. Stort regnfall vil øke 

sannsyneligheten for overløp av kloakk og dermed tilførsel av anoksisk, og jernrikt vann – i 

og med at grunnvannet er naturlig jernrikt. 
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Selv om vi er rimelig sikre på at ørreten i Risa døde av kvelning forårsaket av 

metallpolymerisering på gjelleoverflaten, er det uklart hva som var kilden til de høye 

metallverdiene på gjellene. Det er også uklart hvorvidt kilden fortsatt er aktiv og om 

tilførselen kommer tilbake regelmessig. Det er videre uklart hvorvidt tilførselen kan skape 

mer omfattende fiskedød under andre forhold. Kanskje særlig vil perioden hvor yngelen 

kommer ut av grusen på forsommeren være kritisk da yngelen er svært følsomme i denne 

perioden. Dette kan i verste fall desimere hele årskull av ørreten i Risa. En bør derfor vurdere 

et overvåkningsprogram der vannkjemi og fiskedødelighet følges opp over noen år. Ved å 

plassere passive prøvetakere (DGT, se vedlegg 2) som måler nivåer av labile (dvs. giftige) 

metallioner i vannet på faste målepunkter i elvestrengen vil en få et godt bilde på dynamikken 

i vannkjemien og også mulighet for å påvise eventuelle problempunkter. 

 

Oppsummeringsvis synes det svært sannsynelig at den døde ørreten som ble funnet i Risa 8. 

mai 2007 døde av kvelning forårsaket av metallavleiring (polymerisering) på gjelleoverflaten 

og der særlig jern og aluminium dominerer. Årsaken til at denne avleiringen fant sted er ikke 

avklart, men for at slik avleiring skal finne sted må enten elvevannet ha blitt tilført surt 

metallrikt vann og/eller anoksisk metallrikt vann. I og med at grunnvannet er rikt på metaller 

(særlig jern) synes dette området predisponert for slike metallrelaterte fiskedødepisoder. Dette 

bør kartlegges bedre i framtida. Overvåkning med DGT synes svært relevant for dette 

formålet. 
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5. Vedlegg 

5.1 Vedlegg 1 

 Side nr.8/8
 
 
 
 
Norsk 
Institutt  
for 
Vannforskning 

 
 
 
 
Gaustadalléen 21 
0349 Oslo  
Tel: 22 18 51 00 
Fax: 22 18 52 00 

 
RAPPORT 

 

 

 
 
Navn  Fiskedød Risa 
Adresse  
    
   
Deres referanse:  Vår referanse: Dato 
  Rekv.nr  .2007-975 

O.nr  O 27251 
14.12.2007 

 
 
Prøvenr Prøve 

merket 
Prøvetakings- 
dato 

Mottatt 
NIVA  

Analyseperiode 

1 1 2007.05.15 2007.05.16 2007.05.22-2007.05.22 
2 2 2007.05.15 2007.05.16 2007.05.22-2007.05.22 
3 3 2007.05.15 2007.05.16 2007.05.22-2007.05.22 
4 4 2007.05.15 2007.05.16 2007.05.22-2007.05.22 
5 5 2007.05.15 2007.05.16 2007.05.22-2007.05.22 
 
              Prøvenr 
Analysevariabel Enhet 

1 2 3 4 5 

Al/ICP-B        µg/g   126 109 86,6 740 85,4
Fe/ICP-B        µg/g   290 269 215 1420 314
Mn/ICP-B        µg/g   100 121 100 605 94,6
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John Arthur Berge og Oddvar Røyset
NIVA har de siste årene testet de
passive prøvetakerne DGT og SPMD;
små enheter som kan plasseres ut i
vann for å fange opp kjemiske for-
bindelser. Mens tradisjonelle vann-
prøver gir et øyeblikksbilde, kan
passive prøvetakere gi et bilde av
situasjonen over en viss tid. Gjennom
de siste års bruk av passive prøve-
takere, har NIVA blitt et kompetanse-
senter for denne typen prøvetakere i
miljøsammenheng i Norge.

NIVA har de siste årene testet de
passive prøvetakerne DGT og SPMD;
små enheter som kan plasseres ut i
vann for å fange opp kjemiske for-
bindelser. Mens tradisjonelle vann-
prøver gir et øyeblikksbilde, kan
passive prøvetakere gi et bilde av
situasjonen over en viss tid. Gjennom

de siste års bruk av passive prøve-
takere, har NIVA blitt et kompetanse-
senter for denne typen prøvetakere i
miljøsammenheng i Norge

DGT: Diffusion Gradients in Thin
films og SPMD: Semi Permeable
Membran Devices
For både DGT og SPMD styres
opptaket i prøvetakeren av forskjellen i
konsentrasjon av stoffene i vannet på
utsiden av en membran og i en adsor-
bent/absorbent på innsiden. Etter endt
eksponering tas prøvetakeren opp og
innholdet analyseres for de ønskede
forbindelser. Dersom vi kjenner
diffusjonshastigheten av de aktuelle
stoffene gjennom membranen, kan vi
beregne middelkonsentrasjonen i
vannet over prøvetakingsperioden.
Tradisjonelle vannprøver gir bare et
øyeblikksbilde av konsentrasjonen og

det kreves ofte mange prøver for å få et
godt bilde av gjennomsnittet over tid.

Ved å plassere flere passive prøve-
takere i en fjord kan vi på en enkel
måte få et bilde av spredningsmønste-
ret av miljøgifter fra en forurensnings-
kilde.

Passive prøvetakere er et supple-
ment til bruk av organismer (blåskjell i
saltvann, vannmoser i ferskvann, fiske-
gjeller) som indikator på eksponering,
og kan være eneste alternativ i om-
råder der slike organismer ikke trives.
En ulempe med levende organismer
som prøvetakere er at de kan omdanne
og skille ut miljøgifter over tid, slik at
de gir misvisende informasjon om den
eksponeringen de er utsatt for.

DGT
DGT er en passiv prøvetaker beregnet
for prøvetaking av metallioner i vann.

NIVNIVNIVNIVNIVAAAAA tester ut nye “passive”
prøvetakere for miljøgifter i vann
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Absorbenten har evne til å fange opp
tungmetaller selv i vann med høyt
saltinnhold slik som i normalt sjøvann.
Etter eksponering løses tungmetallene
ut fra absorbenten og bestemmes med
ICPMS-teknikk (ICP-MasseSpektro-
metri). Middel-konsentrasjonen i
vannet over prøvetakingstiden
beregnes ut fra oppfanget mengde.

DGT'ene fanger opp frie (labile)
metallioner, mens metaller bundet i
kolloider, partikler og humuskomplek-
ser ikke fanges opp. Dette gjør
metoden spesielt egnet til å forutsi
biologiske effekter av metaller, da det
oftest er de frie ionene som er mest
reaktive og gir sterkest biologiske
effekter.

DGT ble først og fremst utviklet for
de klassiske tungmetallene bly (Pb),
kadmium (Cd), kopper (Cu), sink (Zn),
kobolt (Co) og nikkel (Ni). På NIVA var
vi spesielt interessert i å teste om den
også fanget opp metallene aluminium
(Al), jern (Fe) og mangan (Mn), siden
disse metallene skaper de største gift-
effektene på laksefisk i surt vann.
Giftvirkningen av løst aluminium har
vært et av de største miljøproblemene i
norske vassdrag som er påvirket av sur
nedbør.

SPMD
Mange organiske miljøgifter er løselige
i fett. I den passive prøvetakeren
SPMD benytter vi oss av denne
egenskapen. Prøvetakeren består av en
absorbent som eksponeres for vannet
gjennom en tynn membran. Mem-
branen har porer som slipper gjennom
miljøgifter som er løst i vannet. Absor-
benten er en olje som løser og holder
tilbake de aktuelle miljøgiftene. Etter
eksponering ekstraheres miljøgiftene
fra oljen og analyseres med vanlige
teknikker (GC-MS).

Dagens SPMD'er er best egnet for
upolare miljøgifter som PAH, PCB,
dioksiner/furaner, alkaner og lignen-
de. NIVA har også testet SPMD for mer
polare forbindelser som tinnorganiske
forbindelser (TBT m.fl.). Disse tas også
opp, men polariteten spiller her en
større rolle. For tiden er nye typer
SPMD'er under utvikling, som er ment
å kunne fange opp mer polare
forbindelser.

Forskning med passive
prøvetakere
NIVA startet uttestingen av DGT i
2000. Norges forskningsråd ga i 2001 -
2002 støtte til et prosjekt under
PROFO-programmet for grunnleg-
gende studier av DGT der NIVA også
bidro med 30% i egeninnsats.
Prosjektet var et samarbeid mellom
NIVA, universitetene i Lancaster,
Trondheim (NTNU) og Oslo (UiO), der
bl.a. hovedfagsstudenter var med på
uttestingen.

Figur 1. Oversikt over metaller som tas opp av DGT (Garmo,
Røyset, Steinnes, Flaten, akseptert for publisering i

Analytical Chemistry, juni 2003).

Figur 2. Sammenheng mellom aluminium i vann målt
med DGT og opptak på fiskegjeller (Røyset, Rosseland,

Kroglund og Kristiansen, under publisering 2003)

Fig. 3. Konsentrasjon av furaner (picogram/m3) (summen av 9
enkeltforbindelser) i vann på ca. 10 m dyp på 4 stasjoner i en gradient i

Grenlandsfjordene (Frednes: nærmest utslippet, Arøya: lengst ute i
fjordsystemet). Vannkonsentrasjonen er beregnet på grunnlag av

analyser av SPMD’er plassert ut i fjorden i ca. 6 uker.



NIVA deltar i 2003 i et forsknings-
rådprosjekt sammen med NTNU der
DGT'er brukes som verktøy for å måle
utløsning av tungmetaller fra vann-
dekkede deponier ved norske kis-
gruver. På NIVA ble DGT også testet
i ANC-RECOVERY-prosjektet der vi
studerte i hvilken grad slike passive
prøvetakere kan forutsi opptak av
aluminium i fiskegjeller. Dette er
aktuelt i forbindelse med forsurings-
skader på fisk.

Norges forskningsråd har også gitt
støtte til et prosjekt for utprøving av
SPMD’er til kartlegging av tinn-
organiske forbindelser i marine
områder.

Hva har vi gjort og hva har vi lært?
I de siste årene har det vært økende
bruk av passive prøvetakere til ulike
formål ved NIVA. Bruken spenner fra
kartlegging av utslipp fra industri og
avrenning fra avfallsdeponier til mer
forskningspregede oppgaver. Øyvind
Garmo ved NTNU utførte i samarbeid
med NIVA en hovedfags-studie som
viste at ca. 30 grunnstoffer kunne
fanges opp med DGT (Fig. 1). Arbeidet
viste også at vi med DGT kan måle
svært lave konsentrasjoner (0.001 -1
µg/L) selv med måleperioder på bare 1
døgn.

DGT kan forutsi gjelleopptak av
aluminium
Via uttestingen i samarbeid med ANC-
RECOVERY-prosjektet fikk vi høsten
2001 resultater som viste god sammen-
heng mellom labilt aluminium målt

med DGT og opptak av aluminium i
gjeller hos ørret (Fig 2). De gode resul-
tatene med å kunne forutsi gjelleopp-
tak hos fisk vha. DGT har fått stor
oppmerksomhet innen akvakultur-
næringen.

DGT-prøvetaking tilbys fra 2003
som en ny variabel innen NIVAs vann-
kvalitets-overvåking for akvakultur
(VK 2003) både i Norge og inter-
nasjonalt.

Ny fraksjoneringsmetode utfyller
DGT
NIVA testet også sammen med
Universitetet i Oslo en ny fraksjon-
eringsmetode for metaller i vann med
en ny teknikk som kalles SCF/SPE
(størrelse-ladnings-fraksjonering ved
kombinert filtrering og ionebytte).
SCF/SPE-teknologien viste seg å være
lovende for å skille metaller bundet til
partikler og løste humusforbindelser
fra de frie ionene i vannet. Denne
metoden utfyller målinger med DGT,
men gir også viktig ny informasjon når
man skal vurdere tiltak for å bedre
vannkvalitet. Da trenger vi å måle
hvilke reserver av metaller som kan
mobiliseres fra partikler og
humusforbindelser.

SPMD i bruk ved NIVA siden
1997
I prosjektsammenheng har NIVA i dag
omfattende erfaring med bruk av
SPMD, hvor de har vært benyttet i for-
bindelse med utlekking fra forurenset
grunn og deponier, kartlegging av
konsentrasjonsgradienter ut fra kilder i

tiltaksorienterte undersøkelser, opp-
fanging av kjemiske forbindelser for
giftighetstesting, i avløpskontroll og
kartlegging av organiske forbindelser i
produsert vann fra oljeplattformer. I
Figur 3 kan vi se at SPMD beskriver en
gradient av forekomst av dioksiner og
furaner i Grenlandsfjordene.

Bruk av passive prøvetakere til
bestemmelse av transporthastighet av
miljøgifter ut av forurenset sediment er
spesielt interessant og kan bli viktig i
forbindelse med prioritering av om-
råder for gjennomføring av tiltak mot
forurensede sedimenter.

NIVA - kompetansesenter innen
passiv prøvetaking av miljøgifter i
vann
Både DGT og SPMD er nye prøve-
takere med mindre enn 5 - 10 års
fartstid, og vi forventer betydelig
nyutvikling både innen design, mem-
branteknologi, absorbenter og
anvendelser. Bruk av SPMD-teknologi
for polare forbindelser åpner for et helt
nytt sett av miljøgifter. Det voksende
behovet for dokumentasjon av vann-
kvalitet innen akvakultur krever enkle
og robuste metoder der vi tror passive
prøvetakere kan spille en stor rolle.

Nye integrerte verktøy - bedre
grunnlag for tiltak
NIVA har introdusert passive prøve-
takere som et nytt verktøy for kilde-
sporing og beskrivelse av miljøkvalitet.
Vi har fra før et stort register av gode
analysemetoder for vannkvalitet og
andre former for miljøkvalitet

Illustrasjon: Petter Wang, NIVA
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(sediment og organismer). Målinger
med passive prøvetakere, sammen
med vanlige vannanalyser/fraksjon-
eringer kombinert med resultater fra
indikatororganismer og sediment, gir
et utvidet totalbilde med informasjon.
Samlet gir dette oss bedre muligheter
til å beskrive tilstand, spredning,
omdanningsprosesser og effekter av
miljøgifter.

NIVA kan tilby:

• Intergrerte miljøundersøkelser der
passive prøvetakere benyttes

• Veiledning i bruk av passive
prøvetakere ifm.
miljøundersøkelser

• Analyse av miljøgifter i passive
prøvetakere

Kontaktpersoner

DGT: Oddvar Røyset,
tlf. 22 18 52 80,
oddvar.royset@niva.no

SPMD:John Arthur Berge,
tlf. 22 18 51 71,
john.berge@niva.no
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