
 
 
Internt notat: 
Vurdering av potensiell påvirkning fra eldre gruveanlegg/tipp- og slagghauger 
på vassdragene. 
 
Dato: 07.09.2017 (konklusjonene ligger til grunn i tiltaksanalysen av 03.04.2014). 
Til: Åpent notat. 
Fra: Økologigruppa. 
Sak: Sammenstilling av beslutningsgrunnlaget/problemkartleggingen for tidligere gruvevirksomhet. 
 For innsyn og som grunnlag for evt. nye vurderinger.      
 
1. Innledning/bakgrunn 

Det har vært drevet gruvevirksomhet flere steder innen vannområdets grenser, minst tilbake i tid fra 
1700-tallet. Fra gruver, tipper og slagghauger kan det potensielt lekkes betydelige mengder metaller ut 
i vassdragene. De påvirkninger som dette i hovedsak kan gi for vannkvaliteten, er knyttet til forsuring 
som følge av oksidasjon av sulfidmineraler og utlekking av giftige metaller som blant annet kobber, 
kvikksølv, bly og sink. Hvor stor påvirkningen på vannvolumet er, avhenger av geologi, omfang og 
type av gruvevirksomheten, oksygeneksponering og vanntilførsler. 
 
Som ledd i karakteriseringen og arbeidet med lokal tiltaksanalyse (i 2012-2014) ble dette grundigere 
vurdert, herunder om det var behov for ekstern bistand til vurderingene. Nedenfor følger en oversikt 
over hva som ble gjort og konklusjonene av de vurderinger som ble gjort den gang. Hensikten er å 
sammenfatte det som ble brukt, for eventuelt å bygge videre på det senere. De tidligere målte verdiene 
er i dette notatet også vurdert etter klassegrensene i vannforskriftsarbeidet, som kom i 2016. 
 
2. Forekomster av eldre gruver innen Huvo og type gruver 
NGU har en oversikt over gruver i Norge. Innen Huvo finnes det finnes flere gruver og mindre brudd 
av hovedtypene:  
• «Ferroalloys» (Cr, Ni, Co, V, Mo, W), i hovedsak pga. molybdenforekomster. 5 gruver/lokaliteter 

finnes i Skrukkelia og i Nordli/Erikstellet i Hurdal.  
• «Base metals» (Cu, Zn, Pb, Fe sulphides, As, Sb, Bi, Sn) ved Molstadsæter i Østre Toten (bly og 

sink) samt følgende i Eidsvoll; Flere mindre brudd ved Mistberget (jern, kobber, kis, bly og sink), 
Rødknatten (sulfid, kis), Fløyta (sulfid, kis) og i Nannestad; Flere mindre brudd ved Tangen 
(kobber, kis, bly og sink) og Åssætra (bly og sink).  Totalt ca. 10 gruver/lokaliteter. 

• «Ferrous metals» (Fe, Mn, Ti) i Nannestad ved; Berntsbråten (mangan, jern), Dal (jern), 
Åmundrud (jern), samt i Eidsvoll ved; Opsal (jern) og Migerdalen (jern), i Hurdal ved; 
Hurdalselva (mangan, jern), Ødemark (jern) og Rognlia (jern) og i Nes ved Pluter (jern). Totalt ca. 
10 gruver/lokaliteter. 

• «Precious metals» (Au, Ag, PGE) flere steder i Eidsvoll i området ved Gullverket 
(Brustad/Brøstadgruva, Fremmingvangen gruve, Røysivangen, Gullkis, Lesja, Græsli og Sander. 
Alle med gullutvinning. Totalt ca. 7 gruver/lokaliteter. 

 
Denne oversikten er presentert overfor blant annet referansegruppa, med sin brede lokalkunnskap, og 
oversikten er sammenholdt mot andre kjente kilde. NGU sin oversikt (fig. 1) virker for oss komplett. 
 
 



 
Figur 1. Oversikt over tidligere gruver og type gruver, hentet fra NGU sin kartdatabase.  

 

3. Vurderinger  
Vurderinger fra alle gruvene bortsett fra «precious metals», dvs. gullgruvene, er gjort ut fra samtaler 
med forsker ved NGU (P. Ihlen pers. med.) og i tillegg fra rapporten over tilsvarende gruver (typer og 
volumer) på Romeriksåsene (Aanes 2011). Resultatene derfra viste at tidligere gruvedrift hadde liten 
og til dels ubetydelig effekter på den fysisk-kjemiske vannkvaliteten i de aller fleste av resipientene. 
Konklusjonen er at det kun er i gruppen «precious metals», dvs. gullgruvene, der det framkommer 
behov for mer stedsspesifikke undersøkelser og tiltaksoppfølginger.  
 
Når det gjelder avrenning fra områder der det ble utvunnet (kobber og) gull, er det potensielt 
problematisk. Ikke minst fordi mange oppredningsverk for gull tidligere benyttet kvikksølv i 
prosessen. Det foreligger tre ulike rapporter fra tidligere som er benyttet som faglig grunnlag. På 
oppdrag fra SFT (nå Miljødirektoratet) ble det i 1992 og 1993 gjennomført en undersøkelse over 
vannforurensingen fra nedlagte gruver flere steder i landet, deriblant fra gullverket i Eidsvoll (Iversen 
1994). Det ble tatt prøver av gruvevannet fra dagbruddet, sigevann fra dam og fra avgangsmasser ved 
et lite tjern og fra overflaten på Putten ved avgangsmassene. Det ble den gang konkludert med at det 
ikke ble funnet så stor tungmetalltransport fra noen av gruveområdene at det påvirker større 
vassdragsstrekninger, men det ble likevel anbefalt at forurensningstilstanden ved enkelte av 
gruveområdene gis en mer omfattende kartlegging, deriblant Gullverket. 
 
Gruvedriften ved Gullverket startet i 1759, med Brøstadgruva som den største i 1770-årene (Iversen 
1994). Avrenningen herfra går dels til Holsjøvassdraget (VF 002-307-R) og dels via et tjern (Putten) 
videre til Nord-Fløytavassdraget (VF 002-1543-R).  



 
Oppfølgende undersøkelse ble så gjennomført i 1996/97 av Brøstadgruva ved Gullverket, på initiativ 
fra Bergvesenet (Arnesen og Iversen 1997). Rapporten viste da også meget høye konsentrasjoner av 
kobber i Putten, tilløpsbekkene og grunnvannssiget fra gruveområdet. I avgangsdeponiene var det i 
tillegg forhøyede verdier av kvikksølv slik at også overflatesedimentet i Putten har høyt innhold av 
kvikksølv. Selv om konsentrasjonene stedvis var høye, ble forurensningsmengden vurdert til å være så 
liten at det først og fremst var størrelsesorden på miljøgiftene som var av interesse. Med såpass mye 
kobber, ble det antatt at det ikke er fisk i Putten, men dersom det er fisk, ville det ikke være tilrådelig å 
spise den pga. kvikksølvnivåene. Undersøkelsen konkluderte med at de registrerte effektene kun har 
lokal betydning. I rapporten ble det derfor ikke foreslått å gjennomføre tiltak for å endre 
forurensningssituasjonen. Men fordi det er et betydelig forurensingspotensiale i avgangen, bør det ikke 
gjøres nye inngrep der uten videre, ble det påpekt. Dersom det blir aktuelt å gjøre inngrep i området, 
bør det skje etter en plan som utarbeides på grunnlag av de inngrep som er aktuelle (Arnesen og 
Iversen 1997). 
 
Områdene ved Brøstadgruva, Putten og Knofsløkka ble befart at Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og 
Helge B. Pedersen (Huvo) den 3. august 2016. 
 
Tabell 1. Sammenstilling av målte verdier på utsatte områder rundt Brøstadgruva, prosessområdet og 
Putten. Flere detaljer finnes i vedlegget. 
Sted Parameter Verdi (maks) kilde Kommentar 

Putten Kobber 110-120 µg/l Arnesen og 

Iversen 1997 

Transporten av kobber er liten 

ift. andre gruve-områder 

(maks. 38 kg/år) 

Tilløpsbekker og grunnvannssig, 

lokale del-strømmer  

Kobber 100-9000 µg/l. Arnesen og 

Iversen 1997 

 

Avgangsdeponiene ved Putten, 

og overflatesedimentene i 

Putten 

Kvikksølv Opp til 1,6 µg Hg/g i 

sediment, men < 1 

ng/l i vann i midten av 

sjøen 

Arnesen og 

Iversen 1997 

Transporten av kvikksølv er 

liten, i størrelsesorden 1 

gram/år.  

Delstrømområder fra 

gruveområdet 

Kvikksølv 2,5-20 ng Hg/l (med 

en maks-verdi på 29,7 

ng/l) i vann. 

Arnesen og 

Iversen 1997 

Noe forhøyede verdier ift. 

uforurenset vann. (1000 ng/l = 

1 µg/l). 

Gruvevann fra dagbruddet og 

sigevann 

pH 2,91-3,85 Arnesen og 

Iversen 1997 

Gjennomgående meget lave 

pH-verdier 

Overflatevann fra Putten   (midt i 

sjøen) 

pH 

Bly 

4,31-4,91 

3,37-3,62 µg/l 

Arnesen og 

Iversen 1997 

 

 
Konsentrasjonen av kobber i selve Putten og i tilrenningen er vesentlig høyere enn grenseverdiene 
etter vannforskriften tillater (stedvis i klasse V), men transporten ble beskrevet som lav, og 
uttynningseffekten videre i vassdraget er stor. Lokalt har imidlertid området ikke god kjemisk tilstand. 
 
Årsaken til de lave pH-verdiene er oksidasjon av sulfidmineraler, derav også de høye verdiene av jern, 
sulfat og kobber (se vedlegg). 
 
Samlet konkluderes det i rapporten med at det antakelig foregår liten transport av kobber og kvikksølv 
videre i vassdraget og at forurensingen må anses for bare å være av lokal karakter. (Arnesen og 
Iversen 1997).  
 
I området Brøstadgruva til Putten ble følgende målt (vurdert etter dagens klassegrenser): 
 
For kvikksølv ble det målt verdier som stort sett er «ubetydelig forurenset», men enkelte steder var det 
«markert», «moderat» og «sterkt» forurenset etter de gamle SFTs grenseverdiene, men alle målinger i 
vannsøyle var innenfor vannforskriftens grenser for «klasse II/klasse III». Høyeste verdi (0,0279 µg/l) 
ble målt i sigevannet til Putten (stasjon 6). I sedimentene var vannforskriftens grenseverdi oversteget i 
på 2 – 4 cm sedimentdyp  i Putten, men var under grensen dypere ned.  



 
For bly ble det lokalt målt verdier som er i klasse III og klasse IV flere steder ned mot Putten. Ved 
vaskekummen var verdien i klasse V. I Putten var verdiene nederst i klasse III (nær klasse II). 
 
For kobber ble det flere steder, også i Putten, målt verdier i klasse V, dels svært høye verdier. 
 
For sink var vannforskriftens grenser oversteget i gruvevann fra dagbruddet (klasse V), og noen av 
sigevannsstasjonene (klasse III og IV), men omtrent i klasse II i Putten. 
 
I 2002 foretok Bergvesenet en undersøkelse også i det andre hovedvassdraget (Holsjøvassdraget). Fra 
Gullverket ble det også deponert avfall i et område ca. 1 km oppstrøms Nordre Holsjø (Knofsløkka).  
Ved Knofsløkka lå også et kisvakseri hvor tilført gullmalm ble knust og vasket. Avfallet gikk ut i 
bekken mellom Nordre og Søndre Holsjø. Både bekken og Søndre Holsjø ble undersøkt. Hoved-
konklusjonene fra den undersøkelsen var at det ble påvist et sjikt i innsjøen, ca. 14 – 15 cm under 
dagens overflatesediment, som var anriket med kvikksølv. Kvikksølv som ble brukt i prosessen har 
sannsynligvis blitt oksidert og ført med bekkevannet til innsjøen. Overflatesedimentene var betydelig 
forurenset med kvikksølv, men konsentrasjonene var ikke høyere enn forventet i en skogssjø i denne 
regionen med så vidt høyt innhold av organisk materiale i sedimenter og atmosfæriske avsetninger 
gjennom langtransport luftforurensing. Abbor i Søndre Holsjø hadde konsentrasjoner av kvikksølv på 
samme nivå som andre innsjøer i regionen. Vannet i tilløpsbekken og fra brønnvann ved Knofsløkka 
var i liten grad forurenset (klasse II). Men enkeltmålinger kunne tyde på spredt kvikksølvforurensing i 
området i forbindelse med gruvedriften. Forurensingen hadde bare lokalt omfang. Rapporten 
konkluderte med at det ikke var behov for spesielle tiltak for å redusere kvikksølvforurensingen til 
Søndre Holsjø, men at det bør utvises generell varsomhet med større gravearbeider da dette 
mobiliserer kvikksølvforurensingen (Løvik og Rognerud 2002). Videre ble det vist til at det største 
forurensingsproblemet var knyttet til Brøstadgruva og dreneringen til Nordfløytavassdraget.  
 
Hovedkonklusjonen per nå er at innen Huvo er det bare området ved «Gullverket» som tidligere 
gruvevirksomhet skaper problemer. Området der må anses for å være lokalt forurenset, særlig av 
kobber, og vil ikke kunne settes i «GOD» kjemisk tilstand lokalt. Men transporten og videre uttynning 
i vassdragene innebærer at problemet er sterkt avgrenset i utbredelse (fom. Putten og oppstrøms). Selv 
om det per nå ikke er foretatt noen kost-nytte vurdering for eventuell opprydding/tiltak, vil det kunne 
bli svært kostbart. Det er derfor ikke funnet noe grunnlag for å anbefale annen oppfølging enn det som 
framkommer i de tidligere fagrapportene, dvs. at massene blir liggende i ro, og at evt. gravearbeider 
o.l. må vurderes i hvert enkelt tilfelle for å sikre at ikke forurenset masse sprer metallene videre. 

 
4. Konklusjoner og videre oppfølgingsbehov   

1. Ut fra den kunnskapen som er hentet inn fra kildene nevnt over, er det ikke grunn til å tro at 
tidligere gruvedrift skaper vesentlige problemer for vannkvaliteten i de berørte vannforekomstene. 
Det skyldes enten at omfanget av virksomheten har vært beskjeden, og/eller at malmene er 
generelt fattige på svovelholdige- og tungmetallrike mineraler (NGU pers. med.). Unntaket er 
gruvene i hovedgruppen «Precious metals», der det er påvist forhøyede verdier av både kobber, 
kvikksølv, bly og sink, og dels svært surt vann lokalt. Det gjelder særlig i det største området ved 
Brøstadgruva, og i en viss grad også vassdraget ned til Søndre Holsjø. 

2. Behov for videre oppfølg ble dermed begrenset til de tre vannforekomstene med tidligere 
gullutvinning, dvs.: Nord-Fløyta/Holtåa (VF 002-1543-R) med tiltaks-ID 5101-1551-M), 
Holsjøvassdraget (VF 002-307-R) med tiltaks-ID: 5101-979-M og Søndre Holsjø (002-4016-L) 
med tiltaks-ID: 5101-1552-M. Tiltaket er å sikre at nye gravinger/tiltak ikke medfører økt 
utlekking av kvikksølv, kobber, bly og sink.  



Figur 2. Jerngruve (»Lykkens grube») på Mistberget. Avrenning fra denne og tilsvarende gruver anses 

for ikke å være problematisk for vassdragene i Huvo. Foto: Helge B. Pedersen. 
 

Figur 3. Mangangruve ved Tangen. Avrenning fra denne og tilsvarende gruver anses for ikke å være 

problematisk for vassdragene i Huvo. Foto: Helge B. Pedersen. 
  



 
Figur 4. Brøstadgruva er den største ved Gullverket. I hovedgruva går «synken» 120 meter ned i 
bakken, med forgreininger utover på flere etasjer. På det meste var det over 200 mann i arbeid ved 

denne gruva. Foto: Helge B. Pedersen. 
 

 
Figur 5. Tipp ved Brøstadgruva, med avrenning videre til Putten. Foto: Helge B. Pedersen. 
 



 
Figur 6. Avgangsmassene etter prosesseringen, med avløp direkte til Putten. Foto: Helge B. Pedersen. 
 

 
Figur 7. Det er satt opp informasjonsskilt ved avgangsmassene om at sanden inneholder miljøgifter.   
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Tabell 1. Målte verdier hentet fra NIVA-rapporten (Arnesen og Iversen 1997). For videre 

detaljer om metodikk, lokaliteter osv. henvises det til rapporten. 
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Tabell 3. Grenseverdier satt av SFT og benyttet i rapporten (Løvik og Rognerud 2002).   

 
  



Tabell 4. Grenseverdiene satt i vannforskriften (Miljødirektoratet 2016. Veileder M-608, kap. 

1.1, 1.3, 1.6 og klassegrensene i kap. 2.1. 

Parameter Årlig gjennomsnitt 
for ferskvann 

Maksimal verdi 
for ferskvann 

I sediment 
(ferskvann) 

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser 

(kap. 1.3.) 

- 0,07 µg/l 0,52 mg/kg tørrstoff 

(egentlig kun for kyst) 

Bly og blyforbindelser (kap. 1.3.) 1,2 µg/l 14 µg/l 150 mg/kg tørrstoff 

Kobber (kap. 1.6) 7,8 µg/l 7,8 µg/l 84 mg/kg tørrstoff 

Sink (kap. 1.6) 11 µg/l 11 µg/l 139 mg/kg tørrstoff 

Parameter (i ferskvann) Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V 
Kvikksølv  0,001 µg/l 0,047 µg/l 0,07 µg/l 0,14 µg/l > 0,14 µg/l 

Bly  0,02 µg/l 1,2 µg/l 14 µg/l 57 µg/l > 57 µg/l 

Kobber  0,3 µg/l 7,8 µg/l 7,8 µg/l 15,6 µg/l  15,6 µg/l 

Sink 1,5 µg/l 11 µg/l 11 µg/l 60 µg/l > 60 µg/l 

 
Tabell 5. Prinsippene som de nye klassegrensene i vannforskriften bygger på. 

(Miljødirektoratet 2016. Veileder M-608). 

 


