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Forord
De første fangdammer for tilbakeholding av landbruks forurensninger ble anlagt ca
1990. Siden den gang har antall anlegg økt jevnt og trutt. I 2002 ble det innvilget støtte
til bygging av 100 fangdammer i Norge i følge Statens landbruksforvaltning (SLF). I
hele denne perioden har det foregått en utvikling av fangdamkonseptet gjennom
forskning og utprøvinger. Dette arbeidet har i hovedsak pågått i syv anlegg i sørNorge, og viser at denne naturbaserte renseløsningen fjerner partikler og næringsstoff
fra landbruksbekkene i større eller mindre grad. I tillegg kan de ha betydning for
fjerningen av enkelte pesticider, eller plantevernmiddel på avveie.
Fangdammer er ment som et supplerende tiltak for miljøvennlig agronomisk praksis
på jordet. Bygging av fangdammer er ikke et tiltak som gir bonden bedre nattesøvn. I
praksis kan det motsatte være tilfelle. Erfaring viser at fangdammer synliggjør
aktiviteten i nedbørfeltene på en ny måte. Hendelser som tidligere kunne gå upåaktet
hen kan fanges opp i fangdammene, og ligger dermed som en åpen bok. Denne
rapporten viser to slike tilfeller.
Rapporten er en bestilling av Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold. De ønsket
en evaluering av virkningen til 11 fangdammer som ble anlagt rundt Akersvannet i
perioden 1995 til 1997. Fangdammene ligger mellom dyrka mark og innsjøen som
mottar avrenningen fra landbruket og befolkningsentra. Hovedmålet var å få tallfestet
mengden fosfor som ble holdt tilbake i anleggene, samt behov for vedlikehold /
tømming. I tillegg mener vi rapporten gir viktige innspill i forståelsen av
fosfortransporten fra nedbørfeltet til Akersvannet. Forskjellene mellom nedbørfelt kan
være betydelige.
Vi som har arbeidet med rapporten ønsker å takke følgende:
- Sverre Dahl (Stokke kommune), Ove Bergersen og Rut Skjevdal (Jordforsk) for
assistanse i felt.
- Sverre Dahl og Einar Kolstad (Larvik kommune) for opplysninger under
bearbeidelsen av rapporten.
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1. Innledning
Akersvannet ligger i Vestfold fylke, i Stokke- og Tønsberg kommuner. Innsjøens areal
er på 2,3 km2 (figur 2). Akersvannet er en grunn innsjø, med en gjennomsnittlig dybde
på 6 m (Berge, 1986). Nedbørfeltet som drenerer vann til innsjøen, er på ca 11,5 km2.
Av dette er 50 % dyrka (5760 dekar eller 5,76 km2). Landbruksproduksjonen er
relativt allsidig, med melkeproduksjon, kjøttproduksjon på storfe, gris, kalkun og sau,
gras- og korndyrking. I tillegg dyrkes det hagebruksvekster, på friland og under glass
(Kolstad, 1997).
Raet dominerer nedbørfeltet vest for Akersvannet. Vestsiden dominerers av silt- og
leirjordtyper nedenfor jernbanelinja, mens morene dominerer ovenfor. Det er noe
myrjord ved Vølen dammene og mot tettstedet Stokke. På østsida er det noe lettleire
mot innsjøen, mens morene dominerer øverst.
I 1969 ble Akersvannet senket 2 meter, og nesten 700 dekar nytt land kunne dyrkes
opp. I 1981 ble vannet og strandsonen fredet og er nå et naturreservat (Kolstad, 1997).
Akersvannet dekker hele 20 % av nedbørfeltet, og er derfor relativt stort i forhold til
nedbørfeltet. En høy menneskelig aktivitet i nedbørfeltet har gitt et høyt
næringsstofftap til innsjøen. Berge (1986) beregnet en årlig tilførsel på ca 810 kg
fosfor. Seinere ble dette endret til ca 825 kg, men kan være større fordi en mulig
renseeffekt av sivbeltet rundt innsjøen ikke ble inkludert i beregningene (Berge, 1988).
I følge Berge (1988) må fosfortilførslene reduseres med ca 475 kg per år for at
økologisk stabile tilstander skal kunne oppnås.

Figur 1. Foto av Akersvannet ved Lågerødanlegget (foto: Ragnhild Bach).
Anlegging av fangdammer i tilførselsbekkene til Akersvannet var en aktuell måte å
redusere fosfortransporten fra nedbørfelt til innsjøen. I 1994 ble det innvilget penger
til planlegging av fangdammer over Landbruksdepartementets Storskalatiltak
(Kolstad, 1997). Fagkonsulent Einar Kolstad ved Stokke landbrukskontor har stått for
etableringen av anleggene. I løpet av 1995-97 ble det anlagt 11 fangdammer, de fleste
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på Akersvannets vestside. Denne rapporten søker å bestemme tilbakeholdingen eller
retensjonen av jordpartikler og fosfor i disse anleggene. Vi ønsker også å gi innspill på
fyllingstiden, dvs. hvor ofte anleggene må tømmes, samt foreslå enkle forbedringer i
eksisterende anlegg.

Vølen 1

Vølen 2
Stein
Lund

Haslestad

Sundby
Lågerød
Holtan

Figur 2. Akersvannet og innsjøens nedbørfelt. Kartet lokaliserer fangdammene som er
undersøkt.
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2. Metoder
De fleste fangdammer rundt Akersvannet er bygd over følgende lest (Figur 3):

Sedimentasjons
kammer

Våtmarks filter

Innløp

Terskel

Utløp

Figur 3. Typisk lengdesnitt på fangdam rundt Akersvannet. Fangdammene består av to
fangdamkomponenter: Ett sedimentasjonskammer i innløpet, etterfulgt av ett
våtmarksfilter. De fleste anlegg har ikke demning i utløpet, men er gravd ned under
den gamle bekkebunnen.
Bestemmelse av areal og volum
Fangdammenes overflateareal ble målt opp med meterbånd ved lavvannføring.
Dybden til sedimentoverflata ble målt med tommestokk, mens dybden av sedimentet
ble funnet ved uttak av sedimentprøve (se under). Volumet er overflata på den enkelte
fangdamkomponent multiplisert med dybden. Sidekantene hadde ofte en helling på ca
1:2 (H:L). Denne ble målt i det enkelte anlegg. Volumet i fangdammene ble korrigert
for hellingen. Feltarbeidet ble utført i perioden mai til august 2002, under
lavvannføring.
Prøvetaking av sedimentet
Sedimentkammer og våtmarksfilter ble delt opp i mindre delarealer avhengig av
dammens størrelse og utforming. Hvert areal var tilnærmet like stort i hver
fangdamkomponent. I hvert areal foregikk prøvetakingen langs ett transekt, eller
tverrsnitt, fra fangdambredd til fangdambredd, på tvers av vannretningen. Vanligvis
ble fangdammen delt i 3-5 delarealer/transekter i sedimentasjonskammeret, og 3
transekter i hvert våtmarksfilter. Metoden vi valgte gav oss volumproposjonal
prøvetaking av sedimentet i hver fangdamkomponent. Hvis vanndybden var mindre
enn 0,6 m ble prøvene tatt ut ved vading. Ved større dyp ble prøvene tatt ut fra
gummibåt.
Sedimentasjonskammeret: I sedimentasjonskammeret ble det ofte tatt ut prøve for hver
2. meter langs transektet. Pga. stor sedimentdybde ble prøven ofte tatt ut ved hjelp av
myrbor med kammer. Kammeret kan åpnes på ønsket dybde og sediment ”skrus” inn
fra ønsket dybde. Før prøven tas opp, lukkes kammeret. Alle sedimentprøvene langs
transektet ble samlet i en bøtte og blandet godt. Vanligvis ble prøvene fra hvert
transekt slått sammen til en felles prøve for analyse av fosfor og glødetap.
Sedimentdypet ble målt fra opprinnelig fangdambunn og til sedimentoverflata.
Vanligvis var det enkelt å kjenne overgangen mellom sediment og fangdambunn.
Våtmarksfiltret: Hvert transekt ble vanligvis delt i tre like lange lengder. En rørformet
sedimentprøvetaker for innsjøer laget av plexiglass, en såkalt rørhenter, ble brukt i
prøvetakingen (figur 5). Rørhenteren ble presset gjennom sedimentet og ned i den
opprinnelige fangdambunnen. En tydelig fargeforskjell mellom bunn og sediment
gjorde det enkelt å bestemme sedimenthøyde og å ta med sedimentert jord for analyse.
Prøvene fra hvert transekt ble blandet. Vanligvis ble prøvene fra hvert transekt slått
sammen til en felles analyse av fosfor og glødetap. For Lågerødanlegget ble imidlertid
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flere transekter analysert seperat. I tre anlegg har vi supplerende data fra en
undersøkelse Jordforsk gjorde i samarbeid med Stokke kommune. Det ble tatt ut
prøver av årlig sedimentasjon i våtmarksfilteret i tre fangdammer ved hjelp av
sedimentasjonsplater. Platene hadde størrelse på 25 cm x 25 cm x 1 cm, og ble presset
ned i sedimentet slik at de lå jevnt med bunnen. De ble hentet manuelt ved vading, en
gang per år. Denne metoden er anvendt med stort hell i mange fangdammer og er
nærmere beskrevet av Braskerud (2001). Sedimentasjonsfeller er 0,6 liter plastbegre
som er montert i sedimentbunnen. Fellene kan prøvetas fra dypt vann, men
undervurderer ofte sedimentasjonen av partikler pga. forstyrrelser av vannstømmen
rundt åpningen (Braskerud, 2001).

Analyser
Alle prøvene ble tørket i tørkeskap ved ca 40 grader og siktet til å inneholde partikler
mindre enn 2 mm. Den videre oppbevaringen var i romtemperatur til analyseringsdag.
Fosfor: Sedimentprøvene fra hvert transekt innen hver fangdamkomponent ble slått
sammen, for eksempel alle transekter i et våtmarksfilter. Prøven ble oppløst i
kongevann og analysert for totalt fosfor ved bruk av ICP ved Jordforsk LAB.
Glødetapet, eller organisk innhold i sedimentet, ble funnet på samme sammenslåtte
prøve som fosfor. En kjent mengde sediment ble veid inn i tarerte digler og tørket i
tørkeskap ved 105?C over natten. Diglene ble videre glødet i 550?C i 3 timer. Diglene
ble så avkjølt og veid på nytt. Tap av organisk materiale ble beregnet i form av
vektendring på jordprøvene før og etter gløding.
Kornfordeling ble bestemt i Lågerød ved hjelp av pipettemetoden (Krogstad m. fl.,
1991).
Sedimentets tetthet: Tettheten ble bestemt ved hjelp av rørhenteren. En prøve fra hvert
transekt ble tatt ut og sedimenthøyden målt. Siden diameteren på rørhenteren er kjent,
kunne volumet beregnes. På laboratoriet ble prøven tørket ved 105 grader og veid. I
enkelte anlegg var enten sedimentdybden så lav, eller sedimentet så løst eller ”fluffy”
at det ikke var mulig å ta ut tetthetsprøver. Tettheten ble da anslått på bakgrunn av
resultater fra andre fangdammer med tilsvarende sediment, eller på bakgrunn av
resultat fra sedimentasjonsplater og -feller fra anleggene tatt i perioden 1996/97 og
1997/98 (Buer, Sundby og Vølen 1).
Målinger i Grimestadbekken
Grimestadbekken ble prøvetatt av Fylkesmannens miljøvernavdeling fra 1992. Noen
år seinere ble den en del av det nasjonale programmet for jord- og vannovervåking i
landbruket (JOVA). Bekken ble prøvetatt i 9 år. Ved fangdammen Lågerøds innløp ble
det bygget en dam med V-overløp av NVE. Prøver av fosfor, nitrogen og jordpartikler
ble tatt med vannproposjonal blandprøvetaking i bekken nedstøms V-overløpet.
Prøvene ble tatt ut med 1 til 2 ukers intervaller gjennom hele året.
Denne stasjonen gir oss opplysninger om årlig avrenning, og konsentrasjoner av
næringsstoffer og jordpartikler. Vannprøvene ble analysert ved
Næringsmiddelkontrollen i Tønsberg. Prøvetakingen er nærmere beskrevet av
Eggestad og Bratlie (1997).
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3. Resultater og diskusjon
3.1. Avrenning fra nedbørfeltene
En stor andel av nedbørfeltene rundt Akersvannet er dyrka. Driften er til dels intensiv.
Grimestadbekken som drenerer 1770 daa ble prøvetatt fra 1993 til sommeren 2002 for
å beregne tilførslene av jordpartikler og næringssalter til Akersvannet. Tabellen under
viser årlig avrenning og stofftap i 9 agrohydrologiske år, dvs. fra mai ett år til mai
neste år.
Tabell 1. Årlig avrenning av vann, samt konsentrasjoner av suspendert tørrstoff og
total-fosfor i Grimetadbekken i perioden 01/05/1993 - 01/05/2002.
År
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
Middel

Avrenning
(mm)
1349
1309
436
405
897
1050
1155
1504
619
969

Suspendert tørrstoff
(mg/l)
10
48
104
106
180
155
297
291
380
173

Total-fosfor
(mg/l)
0,117
0,172
0,155
0,197
0,233
0,335
0,498
0,409
0,445
0,293

I et hydrologisk budsjett er avrenning (Q) = nedbør – fordamping ± grunnvann. Tabell
1 viser at avrenningen varierer betydelig mellom årene. Avrenningen påvirkes trolig i
betydelig grad av grunnvannsmagasinet i nedbørfeltet. År om annet kan avrenningen
tilsvare nedbøren. Da mater trolig grunnvannsmagasinet Grimestadbekken. Andre år
holdes nedbøren tilbake i nedbørfeltet. En ekstra usikkerhet i vannbalansen kan
skyldes at nedbørfeltet mates med grunnvann fra et større areal enn det topografien
skulle tilsi. Vanligvis ligger den årlig fordampingen på 300-400 mm i denne delen av
landet (Otnes og Ræstad, 1978). I gjennomsnitt var avrenningen ca 969 mm per år i
nedbørfeltet.
Konsentrasjonen av suspendert stoff i Grimestadbekken varierer også, men har vært
økende i perioden. Det tilsvarende er observert for fosfor.
Fangdammen Lågerød har spesiell interesse da denne mottar vann fra
Grimestadbekken. Det gir oss mulighet til å beregne den relative tilbakeholdingen av
fosfor og jordpartikler i fangdammen, dvs. retensjon i % av tilført. I de øvrige
fangdammer vil kun den faktiske tilbakeholdingen, dvs. retensjon i kg per år, kunne
beregnes. I tillegg analyserte vi kornfordelingen i Lågerødannleggets sediment. Vi
ønsker derfor å presentere denne fangdammen først og mest inngående. I de øvrige
fangdammene presenteres resultatene i alfabetisk rekkefølge.
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3.2. Lågerød
Nedbørfeltet
Fangdammen Lågerød mottar avrenning fra Grimestadbekken, et nedbørfelt på 1770
dekar, hvorav 790 daa er dyrka. Jordtypen i nedbørfeltet er siltig sand med noe
myrjord i øverste del av nedbørsfeltet. Grimestadbekken mottar vann fra jordbruk med
husdyr, og urban forurensing fra Stokke sentrum. Vi viser for øvrig til tabell 1. I
tillegg mottar anlegget noe vann fra ca 130 dekar vest for Lågerød 1.
Fangdammen
Fangdammen var ferdig anlagt sommeren 1997, og består av sedimentasjonskammer
og tre våtmarksfiltre. Anlegget dekker ca 0,22 % av nedbørfeltets overflate. Som en
tommelfingerregel anbefaler vi anlegg som er større enn 0,1 % i Norge.
I Kolstads anleggbeskrivelse (1997) omtales sedimentasjonskammer og det første
våtmarksfiltret som Lågerød I, mens de to resterende våtmarksfiltrene heter Lågerød II
og Sjuerød. Vannet fra Lågerød I fordeles via stikkrenner til våtmarksfilter II eller
over terskel Sjuerød, før det ledes ut i Akersvannet.
Akersvannet

Lågerød 2

Sjuerød

Lågerød 1

Grimestadbekken
Figur 4. Vannspeilet på fangdamanlegget Lågerød er 4165 m2, inkl. Sjuerød. Vannet
kommer fra Grimestadbekken og renner ut i Akersvannet fra Lågerød 2 og Sjuerød
(anleggstegning av Kolstad).
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Befaring og prøvetaking
Lågerødanlegget var det første anlegget vi undersøkte (23. mai 2002).
Lågerød I, sedimentasjonskammer. Dammen er delt i to med en øy av sediment på
midten. Det var relativt mye sediment på østsiden, mindre på vestsiden. Sedimentet
hadde grov struktur. Tettheten ble målt til 1,4 kg sediment/l. Bunnen var ujevn,spylt
rent ved innløpet. Vegetasjonsdekningen var kun 1 %, hovedsakelig dunkjevle.
Lågerød I, våtmarksfilter. Det var relativt mye organisk sediment ved innløpet til
våtmarksfilteret. Spesielt i svingens ytterkant. Det var også stor gassutvikling i dette
området. Tettheten i sedimentet varierte fra 0,42 til 0,62 kg/l. Vegetasjonsdekningen i
dammen var 3 % og bestod av dunkjevle.
Lågerød II, våtmarksfilter. Vegetasjonsdekning på 5 % som var dunkjevle. Det var
svært lite sediment i dammen. Sedimentet var løst og vanskelig å måle. Tettheten ble
derfor anslått til 0,4 kg/l i de videre beregningene.
Sjuerød, våtmarksfilter. Våtmarken var fylt med sediment. Vegetasjonsdekningen var
95% også her dominerer dunkjevle. Terskel i dammen er trolig utett. Det kan synes
som om vannstanden er 10-20 cm lavere enn planlagt i tegning. Våtmarksfilteret er
anlagt i Grimestadbekkens gamle hovedløp. Bunnen var av den grunn løs og dybden
stedvis vanskelig å bestemme. Den ble korrigert mot tegningene av anlegget.
Sedimentets tetthet ble målt til 1,1 kg/l.

Figur 5. Ragnhild Bach og Sverre Dahl tar prøver av sedimentet i Lågerødanlegget
med rørhenteren (foto: Bent Braskerud)
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Tilbakeholding av jordpartikler og fosfor
Resultatene av prøvetakingen av sedimentet er oppsummert i tabell 2.
Tabell 2. Lågerødanleggets størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.
Areal
Vegetasjons
Sediment
Fosfor
Sediment
Lågerød
(m2)
dekning (%)
(tonn)
(kg)
(cm)
Sedimentkammer
360
1
445
376
104
Våtmark I
2268
3
216
359
18
Våtmark II
860
5
14
15
4
Sjuerød
677
95
314
183
48
Totalt
4165
18
989
933
Jordpartikler. Sedimentasjonen (bunnfellingen) av jordpartikler har vært stor; hele
1035 m3. Dette tilsvarer over 100 lastebilass med matjord. Det meste ble holdt tilbake i
sedimentasjonskammeret (57 %), men både Våtmarksfilter 1 og Sjuerød hadde også
stor betydning. Våtmarksfilter 2, derimot hadde lite sediment. Vi vil komme tilbake til
dette seinere (kapittel 3.15).
Kornfordelingen og fosforinnholdet i sedimentet forandret seg med avstanden fra
innløpet (figur 6). Sedimentmengdene avtar fra fangdammens innløp mot utløpet (jf.
sedimenthøyden i tabell 2). Sand sedimenterer nesten fullstendig i løpet av
sedimentasjonskammeret og det første våtmarksfilteret. I praksis betyr dette at nesten
all sand holdes tilbake. Dette har vi også observert i andre fangdammer (Braskerud,
2001). Det relative innholdet av silt øker. Det samme gjør innholdet av leire. I
Våtmarksfilter 2, som ligger i forlengelsen av Våtmarksfilter 1, var leirandelen økt til
29 %. I Sjuerød, derimot var leirinnholdet kun 7 %.
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Figur 6. Innhold av sand, silt og leire i sedimentet i Lågerød 1 vist som søyler:
Sedimentasjonskammer og tre transekter i våtmarksfilteret (T1, T2 og T3). Fosforinnholdet i sedimentet er gitt som kurve.
I gjennomsnitt hadde sediment i Lågerød og Sjuerød 11 % leir, 30 % silt og 59 %
sand. Dette tilsvarer jordtypen lettleire (Sveistrup, 1984). Jordtypen i nedbørfeltet var
siltig sand, med mindre enn 10 % leire. Det er den fineste og mest næringsrike jorda
som eroderer. Det er positivt at fangdammen evner å holde en del av disse partiklene
tilbake. Tilsvarende effekt har vi sett i andre norske fangdammer (Braskerud, 2001).
Leirinnholdet er dessuten høyere enn det en kan beregne ved bruk av vanlig brukt
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formelverktøy (Vedlegg 1): Det skyldes at leire ofte tapes som aggregater, dvs. små
klumper av partikler. Sedimentasjonen blir da større enn for enkeltkorn.
I perioden mai 1997 til mai 2002 ble Lågerødanlegget tilført 2370 tonn jordpartikler
fra nedbørfeltet via Grimestadbekken (jf. tabell 1). Tabell 2 viser at 42 % av dette ble
holdt tilbake i fangdammen. Dette er sannsynligvis en minimumsverdi, fordi
blandprøveuttaket i Grimestadbekken kan ha overvurdert stofftransporten ut av
nedbørfeltet. Dette kan ha skjedd som en overrepresentasjon av bunntransporten i
bekken. Vi kan bruke kornfordelingsanalysen av sedimentet til å etterprøve
prøvetakingen av bekken: I følge modellen for tilbakeholding av partikler (Vedlegg 1)
skulle 16-79 % av finsilten som tilføres bli holdt tilbake i Lågerødanlegget. Det betyr
at nesten all mellomsilt og all grovsilt og sand skulle bli holdt tilbake i anlegget. Siden
silt og sand dominerer nedbørfeltet, virker en total tilbakeholding på 42 % lite. Hvis vi
anslår at prøvetakingen gav 50 % for høy partikkel transport, vil stofftapet fra
nedbørfeltet bli 1185 tonn og tilbakeholdingen i Lågerødanlegget ca 82 %. Trolig
ligger partikkel retensjonen mellom 50 og 80 %.
Fosfor. I perioden mai 1997 til mai 2002 ble Lågerødanlegget tilført 3586 kg fosfor,
dvs. 717 kg/år. Tabell 2 viser at 26 % av dette ble holdt tilbake i fangdammen. Dette er
trolig en minimumsverdi, av samme årsak som for jordpartikler. Hvis vi reduserer
fosfortapet fra nedbørfeltet med 50 % eller 358 kg/år, vil den relative tilbakeholdingen
bli 52 %. Jordforsk har prøvetatt fire fangdammer i henholdsvis Akershus, Østfold,
Rogaland og Sør-Trøndelag. Lågerød hadde en relativ tilbakeholding som tilsvarer
disse. I den dårligst fungerende fangdammen var retensjonen 23 %, mens den best
fungerende var 48 % (Braskerud og Løvstad, 2002). I gjennomsnitt varierte den
hydrauliske belastningen fra 0,7 til 2,5 m/d i disse anleggene (jf. definisjon av
hydraulisk belastning i vedlegg 2). I Lågerødanlegget var den hydrauliske
belastningen 1,2 m/d.
Tilbakeholdingen av fosfor i Lågerød må sies å være brukbar siden hele 48 % av
totalfosfor er fosfat. Fosfat er i mindre grad bundet til partikler, og påvirkes derfor
mindre av sedimentasjonsprosessen. Av samme grunn er det imidlertid vanskeligere å
evaluere den relative, dvs. %-vise, tilbakeholdingen.
Konsentrasjonen av fosfor i sedimentet økte vanligvis fra innløp mot utløp (figur 6).
Dette blir vanligvis også observert i andre fangdammer, og skyldes at andelen av
finmateriale med stor bindingsevne til fosfor øker mot utløpet. Ofte er fosforinnholdet
i matjordlaget ca 1000 mg P/kg tørr jord. I bekkene observerer vi ofte partikler med
høyere fosforinnhold. Det skyldes selektiv erosjon. I Grimestadbekken var innholdet
av fosfor på jordpartiklene 0,15 %, dvs. 1500 mg P/kg. I Våtmarksfilter 1 og 2 var ofte
fosforinnholdet større enn i matjorda, men lavere enn for partikler i bekken. Samlet for
hele fangdammen var fosforinnholdet i Lågerødanlegget 928 mg/kg. I andre
fangdammer er ofte fosforinnholdet tilsvarende det som er i nedbørfeltet eller høyere,
på samme måte som for leir (Braskerud, 2001). I dette tilfellet kan det skyldes at
fosforinnholdet i Sjuerøds sediment var relativt lavt (582 mg/kg). I tillegg var det
observert graving i Grimestadbekken. Erosjonsmateriale fra bekkekanter har gjerne
lavere fosforinnhold enn dyrka mark. Tilbakeholdingen av fosfor er også selektiv:
Grovt fosforfattig materiale holdes lettere tilbake enn fosforike leirpartikler, med
mindre leira ankommer som aggregater. Det siste er relativt vanlig (Braskerud, 2001).
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3.3. Aker
Nedbørfelt og fangdam
Fangdammen Aker mottar vann fra et nedbørfelt på ca 160 dekar. Av dette er ca 120
dekar dyrka med korn og poteter (Kolstads anleggstegning, 1995).
Fangdammen stod ferdig sommeren 1995. Aker dekker ca 0,37 % av nedbørfeltets
overflate. Fangdammen er gravd ned under den gamle bekkebunnen. Sidekantene er av
den grunn stedvis meget høye (ca 2 m). Anlegget mottar vann fra en liten bekk som
går under ei bru, og fra ei oppsamligsgrøft med utløp i anleggets langside.
Fangdammen har ingen terskel, men vannet ledes rett ut i Akersvannets sivbelte.

20 m

Figur 7. Anleggstegning av fangdammen Aker (tegning av Kolstad).

Retensjon av jordpartikler og fosfor
Anlegget inneholdt kun 16 m3 sediment. Sedimentdybden var derfor meget lav. Det
var vanskelig å ta ut tetthetsprøve, så denne måtte anslås til 0,9 kg/l i
sedimentasjonskammeret og 0,4 kg/l i våtmarksfilteret. Kun sedimentet i
sedimentasjonskammeret ble analysert for fosforinnhold (645 mg/kg). Sedimentet i
våtmarksfilteret ble anslått til 900 mg/kg. Resultatet er gitt i tabell 3.
Tabell 3. Fangdammen Akers størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.

Aker
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Totalt

Areal
(m2)
87
511
598

Vegetasjons
dekning (%)
10
70
61

Sediment
(tonn)
1
6
7

Fosfor
(kg)
1
6
6

Sediment
(cm)
3
1

Tilbakeholdingen av jordpartikler og fosfor i Aker er meget liten. Årsaken er trolig en
kanal oppstrøms fangdammen der partikler kan sedimentere, og/eller lite tap fra
nedbørfeltet.
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3.4. Buer
Nedbørfelt
Fangdammen Buer mottar vann fra et 280 dekar stort nedbørfelt, hvorav 88 dekar er
dyrket. Det produseres korn, oljevekster, gras til hest og oppdrett av gris i nedbørfeltet.
Matjordlaget ble analysert for kornfordeling og fosfor i august 1998 i forbindelse med
en annen undersøkelse av Jordforsk.
- Prøvene viste jordtyper med fra 8 til 21 % leir. Nede ved Akervannet var
leirinnholdet størst og jordtypene siltig lettleire. For øvrig dominerte jordtypen
sandig silt.
- På tilsvarende måte var fosforinnholdet ca 1200 mg total fosfor (TP) per kg tørr
jord i siltig lettleire, mens det var ca 830 mg/kg i sandig silt.
Fangdammen
Anlegget ble bygd sommeren 1995. Dammen er plassert mot Akersvannet, parallelt
med innsjøen og 90 grader på bekkeutløpet.

= 20 m

Figur 8. Buerdammen ligger like ved grensen til Akersvannet naturreservat
(anleggstegning av Einar Kolstad).
Fangdammen har sedimentasjonskammer og våtmarksfilter. Anlegget er på 879 m2, og
dekker ca 0,31 % av nedbørfeltets overflate. I utløpsterskelen er det et V-spor for
måling av vannføring. Det ble montert sedimentasjonsfeller og sedimentasjonsplater i
henholdsvis sedimentasjonskammer og våtmarksfilter. Det ble tatt ut prøver av
sedimentet i tre år i regi av Stokke kommune.
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Det var lite sediment i både sedimentasjonskammer og våtmarksfilter (tabell 4). Det
vanskeliggjorde bestemmelsen av tettheten i sedimentet. På bakgrunn av tidligere
undersøkelser med sedimentasjonsplater i Buer, ble sedimentet i våtmarksfilteret
beregnet til 0,2 kg/l, mens sedimentet i sedimentasjonskammeret ble anslått til 0,6
kg/l.
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Tabell 4. Fangdammen Buers størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.

Buer
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Totalt

Areal
(m2)
165
714
879

Vegetasjons
dekning (%)
40
80
72

Sediment
(tonn)
14
2
16

Fosfor
(kg)
16
3
19

Sediment
(cm)
17
2

Kun 35 m3 sediment var holdt tilbake over en periode på 7 år. Lav tilbakeholding av
jordpartikler og fosfor skyldes trolig liten tilførsel til anlegget.
Vi har observasjoner av kornfordelingen i våtmarksfilteret fra undersøkelsen Jordforsk
gjorde i samarbeid med Stokke kommune. I de årene undersøkelsen pågikk, varierte
sedimentveksten mellom 0,4 og 0,9 cm per år. Det var imidlertid noe usikkerhet ved
prøveuttaket siden sedimentmengdene på sedimentasjonsplatene var liten. På samme
måte som for Lågerødanlegget (figur 3) økte leirinnholdet i sedimentet i Buer: Fra ca
18 % ved begynnelsen av våtmarksfilteret til ca 25 % ved utløpet. Det er viktig å holde
leira tilbake, fordi leira har god evne til å binde fosfor. På samme måte økte
fosforinnholdet gjennom våtmarksfiltret fra 1226 til 1362 mg TP per kg sediment. I
gjennomsnitt fra anlegging til prøvetaking i 2002 var imidlertid fosforinnholdet 1350
mg/kg. I sedimentasjonskammeret kjentes sedimentet grovere enn i våtmarksfilteret,
og fosforinnholdet var 1130 mg/kg. Fangdamsedimentet hadde høyere fosforinnhold
en dyrka mark i nedbørfeltet. Det er den mest næringsrike jorda som tapes.
Fangdammen hadde imidlertid evne til å holde noe av dette næringsrike
erosjonsmaterialet tilbake.

Figur 9. Buerdammen stod ferdig sommeren 1995 (foto fra anleggsperioden,
Braskerud)
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3.5. Haslestad
Nedbørfelt og fangdam
Fangdammen Haslestad er den minste av anleggene rundt Akersvannet. Denne
fangdammen har et nedbørfelt på 70 dekar, der alt er dyrka. Nedbørfeltet er bratt (ca
10 % helling) og erosjonsutsatt når det ikke ligger i gras. Det er hestehold på
eiendommen, for øvrig dyrkes gras og korn (Kolstad, anleggsdokument 1996).
Normalt drenerer vannet direkte til Haslestadbekken, men det ble anlagt en
avskjæringsgrøft parallelt med denne da fangdammen ble anlagt. Vannet ledes nå i
kanalen og ut i fangdammen. Fangdammen utgjør 0,14 % av nedbørfeltet, og stod
ferdig sommeren 1996.

Figur 10. Fangdammen Haslestad er lokalisert ved siden av bekken (anleggstegning
av Einar Kolstad).
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Fangdammen var full da vi undersøkte den. Den ble ikke målt opp. Vi har derfor brukt
Kolstads anleggstegning i beregningen av sedimentert volum (50 m3), og anslått
tettheten (1,2 kg/l) og fosforinnholdet (600 mg/kg sediment). Tabell 5 viser resultatet
av anslaget.
Tabell 5. Fangdammen Haslestads størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.

Haslestad
Hele anlegget
Totalt

Areal
(m2)
100
100

Vegetasjons
dekning (%)
99
99

Sediment
(tonn)
60
60

Fosfor
(kg)
36
36

Sediment
(cm)
full

Haslestad er liten, og fylles derfor lett hvis forholdene er tilstede. Tilbakeholdingen av
jordpartikler har trolig vært relativ høy, fordi jordartene i nedbørfeltet er relativt grove
(sandig silt, jf. kap. 3.4 Buer). Etter at fangdammen ble fylt, er tilbakeholdingen mer
usikker.
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3.6. Holtan
Nedbørfelt og fangdam
Fangdammens nedslagsfelt ligger litt inn på Stokkemyra, men store deler av arealet er
dyrket mark. Det totale nedslagsfeltet er på 125 dekar, av dette er 65 dekar dyrket
mark; vanligvis korn, grønnsaker og noe gras. Jordarten domineres av siltig sand
(Kolstad, anleggsdokument, 1995).
20 m

Figur 11. Fangdammen Holtan dekker 0,33 % av nedbørfeltet (tegning Kolstad).
Fangdammen stod ferdig sommeren 1995. Utløpet til Holtan går til Grimestadbekken.
Denne er senket det siste året. Utgravingen har vært omfattende og i området rundt
utløpet av dammen er det lagt store mengder jordmasse. Ved dammen ble det for øvrig
observert en bred blålibelle (Libellula depressa), se figur 22. Denne arten står på DNs
”rødliste” over sårbare arter.
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Senkingen av bekken har trolig resultert i erosjon i fangdammens utløp, siden utløpet
av fangdammen ikke hadde terskel. Vannstanden i dammen er nå liten og dammen
inneholder svært lite sediment. Av den grunn ble det tatt ut kun prøve fra
sedimentasjonskammeret for analyse av fosforinnhold (900 mg/kg sediment). Bunnen
var steinfylt og det var mye organisk materialet.
Det ble ikke tatt ut sedimentprøver i våtmarksfilteret fordi bunnen var dekket med
plantemateriale og stein. Utløpet av dammen var delvis forstyrret av utgravingsmasser
fra Grimestadbekken.
Sedimentet hadde et volum på ca 57 m3. Sedimentet var imidlertid så vanskelig å
prøveta, at vi måtte anslå tettheten. Den ble satt til 0,3 kg/l i sedimentasjonskammeret
og 0,2 kg/l i våtmarksfilteret. Retensjonen av jordpartikler og fosfor er vist i tabell 6.
Tabell 6. Fangdammen Holtans størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.

Holtan
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Totalt

Areal
(m2)
72
336
408

Fangdammer ved Akersvannet

Vegetasjons
dekning (%)
50
90
83

Sediment
(tonn)
2
10
12
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Fosfor
(kg)
2
9
11

Sediment
(cm)
16
13
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3.7. Lund
Nedbørfelt og fangdam
Dammen ligger helt ut mot grensen til naturreservatet og danner yttergrensen for den
dyrkede jorda. Anlegget har et nedslagsfelt på 280 dekar hvorav 255 er dyrket mark.
Jordarten domineres av lettleire/silt, men også noe morene. Det er svineproduksjon og
dyrking av korn, frø og gras i nedslagsfeltet (anleggdokumentet, Kolstad, 1996).
Fangdammen stod ferdig sommeren 1996. Lund har i følge anleggstegningen to
innløp; fra bekkelukking i sør og fra kanal og avskjæringsgrøft i nord (Figur 12).
Utløpet er en lav terskel som leder vannet ut i sivbeltet rundt Akersvannet. Det er den
søndre, vide delen som ser ut som en fangdam i ordets normale betydning. Vi valgte
derfor kun å prøveta denne. Kanalen og avskjæringsgrøfta i nord fikk svært lite vann
og var nesten grodd igjen.

Figur 12. Fangdammen Lund dekker 0,17 % av nedbørfeltet (anleggstegning av
Kolstad).
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Sedimentet i sedimentasjonskammeret var grovt med mye sand. Langs kantene var det
relativt tett vegetasjon med dunkjevle og takrør. Sedimetnasjonskammeret var relativt
fullt med sediment og kan tømmes hvis en ønsker å unngå at våtmarksfilteret skal
overfylles. Sedimentmengdene i våtmarksfilteret var betydelig lavere.
Tabell 7. Fangdammen Lunds størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.

Lund
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Totalt

Areal
(m2)
96
369
465

Vegetasjons
dekning (%)
65
90
85

Sediment
(tonn)
30
18
48

Fosfor
(kg)
30
26
56

Sediment
(cm)
90
11

Ca 73 m3 sediment var blitt holdt tilbake i Lund, det meste i sedimentasjonskammeret. Tettheten var på 0,89 kg/l i sedimentasjonskammeret og 0,47 kg/l i
våtmarksfilteret. Fosforinnholdet var høyt; 1010 mg P per kg sediment i
sedimentasjonskammeret og hele 1450 mg/kg i våtmarksfilteret. Tabell 7 viser at Lund
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har holdt tilbake en betydelig andel fosfor. I tillegg kommer noe fosfor i den nordre
delen av anlegget.

Figur 13. Takrør dominerte vegetasjonsfilteret. Ragnhild Bach tar sedimentprøver
med rørhenteren (foto: Sverre Dahl)
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3.8. Råstad søndre
Fangdam og nedbørfelt
Fangdammen Råstad søndre er den eneste som ligger på Akersvannets østside.
Anlegget er som et system av avskjæringsgrøfter som avskjærer vann fra dyrka mark
fra å nå Akersvannet ubehandlet. Fangdammen ser ut som en sammenstilling av to
anlegg, en nordlig (N) og en sørlig (S) del, som er satt mot hverandere, men med felles
utløp (jf. Lund, fig. 12): Fangdammen har to sedimentasjons-kamre, som er lagt der
overflatevannet erfaringsmessig renner inn. Fra sedimentasjonskamrene renner vannet
i våtmarksfiltre som møtes i et felles utløp til Akersvannet. Fangdammen stod ferdig
sommeren 1996.
Råstad søndre mottar vann fra et nedbørfelt på 245 dekar. 160 dekar dyrkes med korn
og oljevekster. Det er ikke husdyr i nedbørfeltet (anleggdokumentet, Kolstad, 1996).
Fangdammen dekker ca 0,18 % av nedbørfeltets areal.

Retensjon av jordpartikler og fosfor
Det var stor forskjell i tilbakeholding mellom de to fangdamdelene. Mens N-delen
inneholdt 65 m3 sediment, var det 23 m3 i S-delen. Fangdamdelen i nord var full av
sedimenter. Tettheten på sedimentet i våtmarksfilteret (0,87 kg/l) var nesten dobbelt så
stor som i sedimentasjonskammeret (0,47 kg/l). Dette er uvanlig, men skyldes tilførsel
av erosjonsmateriale direkte fra jordet og inn i våtmarksfilteret. Fosforinnholdet i
sedimentet var størst i våtmarksfilterene; henholdsvis 873 mg/kg og 973 mg/kg for
nord og sør. I sedimentasjonskamrene var det henholdsvis 720 mg/kg og 866 mg/kg.
Resultatet i Råstad søndre er sammenstilt i tabell 8.
Tabell 8. Fangdammen Råstad søndre er som to anlegg med felles utløp. Tabellen
viser størrelse og vegetasjonsdekning, samt tilbakeholdt erosjonsmateriale, totalfosfor
og sedimentets tykkelse.

Råstad
søndre
Sed. kammer N
Våtmarksfilter N
Sed. kammer S
Våtmarksfilter S
Totalt

Areal
(m2)
40
144
72
180
436
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Vegetasjons
dekning (%)

Sediment
(tonn)

Fosfor
(kg)

Sediment
(cm)

99
99
30
90
84

11
37
2
16
66

8
32
2
16
57

95
52
8
3
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Figur 14. Våtmarksfiltret i Råstad søndre er langt og smalt (foto: Ragnhild Bach).
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3.9. Stein
Nedbørfelt og fangdam
Nedslagsfeltet er på 400 dekar hvorav 370 er dyrket mark. Det er svinebestetning,
korn, oljevekster, grønnsaker og poteter i nedslagsfeltet. Jordarten domineres av siltig
mellomleire med morene mot toppen av Raet (anleggdokumentet, Kolstad, 1995).
Fangdammen stod ferdig sommeren 1995. Stein ligger parallelt med Akersvannet.
Den mottar vann fra en lukket bekk. Fangdammen består av sedimentasjonskammer
og våtmarksfilter (figur 15). Nord for utløpet er det imidlertid gravd en
avskjæringsgrøft for å fange inn vann fra arealene over.

20 m

Figur 15. Fangdammen Stein dekker ca 0,09 % av nedbørfeltets størrelse
(anleggstegning av Kolstad).
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Bunnen i sedimentkammeret var ujevn. Langs kanten er det relativt tett vegetasjon
med dunkjevle og takrør. Bunnen i våtmarksfilteret var dekt av plantemateriale og
røtter. Ca 45 m3 sediment lå i Steindammen. Det var om lag like mye i
sedimentasjonskammeret som i våtmarksfilteret. Tettheten var imidlertid svært
forskjellig; henholdsvis 0,77 kg/l og 0,31 kg/l. Fosforinnholdet i sedimentet var høyt:
1500 mg/kg i sedimentasjonskammeret og 2030 mg/kg i våtmarksfilteret.
Tabell 9. Fangdammen Steins størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse. Fangdammen er allerede
tømt en gang.

Stein
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Sum
Tømt 1997
Totalt

Areal
(m2)
48
318
366
(m3)
80

Fangdammer ved Akersvannet

Vegetasjons
dekning (%)
30
90
82

Sediment
(tonn)
18
7
26
62
87
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(kg)
27
15
42

Sediment
(cm)
58
7

93
135
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Katastrofeepisoder. Anlegget ble tømt for ca 80 m3 i 1997, fordi Steindammen ble
nesten helt fylt i løpet av en dag etter intens nedbør, høsten 1996. Sedimentet kom
trolig fra et felt med nysådd høsthvete, fordi tilsvarende fylling ble ikke registrert i de
øvrige fangdammene rundt Akersvannet. Feltet var på ca. 25 dekar. Fordeler vi
sedimentmengdene på dette arealet var erosjonen 2,5 tonn jord/dekar og 3,7 kg
fosfor/dekar på ett døgn! Vi har brukt tettheten for sediment i
sedimentasjonskammeret i beregningene, siden tilførslene trolig inneholdt en betydelig
andel grovt, mineralsk materiale. Til sammenligning har vi beregnet det årlige
jordtapet fra dyrka mark i Grimestadbekken til 0,36 tonn/dekar og fosfortapet til 0,6
kg/dekar#. I praksis kunne erosjonen i Steins nedbørfelt ha vært større, fordi
fangdammer ikke holder tilbake alle jordpartikler. Hvis tilbakeholdingen i anlegget var
50-70 % for jordpartikler og 30-50 % for fosfor, ville jordtapet vært 3,5 - 4,9
tonn/dekar og fosfortapet 7 - 12 kg/dekar! Selv den mest miljøbevisste bonden kan ha
uflaks. Fangdammer i nedbørfeltet kan imidlertid redusere den skadelige effekten på
vassdraget om ulykker av denne type skulle skje.

Figur 16. Steindammen er god når det gjelder; ca 125 m3 jord har blitt holdt tilbake
over 7 år. Om lag 60 % av dette kom i løpet av ett døgn! (foto: Ragnhild Bach).
#

Beregningen forutsetter tap fra ikke-jordbruksareal på 0 g jord/daa og 6 g fosfor/daa.
Hvis stofftapet fra Grimestadbekkens nedbørfelt reduseres med 50 % slik det blir
antydet i kap. 3.2, vil stofftapet være 0,18 tonn jord/daa og 0,3 kg P/daa.
Fangdammer ved Akersvannet
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3.10. Sundby
Nedbørfelt og fangdam
Vann fra 1735 dekar drenerer til Sundbydammen. Av dette er 925 dekar dyrka. Det
ligger flere gartnerier og drivhus i nedbørfeltet. For øvrig dominerer produksjon av
korn, oljevekster og grønnsaker (Anleggsdokumentet, Kolstad, 1995).
Sundby fangdammen består av sedimentajonskammer og våtmarksfilter. Etter
sedimentasjonskammeret er det lagt et 20” rør inn i en vanningsdam (figur 17). Røret
er lagt slik at vannføring over middelvannføringen kan komme inn i vanningsdammen.
Ideelt sett øker da det effektive fangdamarealet betydelig ved flomvannsføringer, dvs. i
perioder hvor en regner med stor stofftransport. Ved minstevannføringen renner
vannet kun igjennom fangdammen. På denne måten sikres vassdraget vann i perioder
der brukeren trenger vann til vekstene.
Overflatearealet på fangdammen er på 1,5 dekar (tabell 10), og vanningdammen er på
ca 1,6 dekar. Fangdammen dekker 0,09 % av nedbørfeltets areal. Tas vanningdammen med, er de tilsammen 0,18 % av nedbørfeltet. Opprinnelig var dybden på
sedimentasjonskammeret ca 2 meter, og våtmarksfilteret på ca 0,6 m. Vanningdammen
var 2-3 meter dyp. Fangdammen stod ferdig vinteren 1996.

Figur 17. Sundbydammen er lokalisert ved siden av en vanningsdam (anleggstegning,
Kolstad).
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Sedimentets tetthet og fosforinnhold. Det var vanskelig å prøveta Sundby, spesielt
sedimentsjonskammeret. Sedimentet var dy-aktig og bunnen løs. Tetthetsprøvene
baserer seg fra resultatene i et prosjekt Jordforsk hadde sammen med Stokke
kommune. Det ble satt ned sedimentasjonsfeller i sedimentasjonskammeret og
sedimentasjonsplater i våtmarksfilteret. Resultatet fra den undersøkelsen gav en tetthet
på ca 0,3 kg/l i sedimentasjonskammeret, men vil være høyere ved innløpet der en
sandbanke var sedimentert. I våtmarksfilteret var tettheten ca 0,4 kg/l. Vi kunne
imidlertid bestemme fosforinnholdet i sedimentet: Det var 863 mg P/kg tørt sediment i
sedimentasjonskammeret og 1730 mg/kg i våtmarksfilteret.
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Oljesøl. Under oppmålingen kunne en tynn oljefilm sees i vannoverflata. Ved
bestemmelse av sedimentsjonskammeret ble det frigjort olje fra sedimentet. En
oljelekkasje i nedbørfeltet har mao. funnet sin veg til fangdammen. Sundbydammen
virket ”død” sammenlignet med vannngsdammen som hadde et dekke av alger. Under
vannoverflata var det en del død vegeatsjon. Den skulle normalt ha vært i full vekst på
tidspunktet. Fangdammen ble prøvetatt 15. august, 2002.
Tabell 10. Fangdammen Sundbys størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.

Sundby
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Totalt

Areal
(m2)
300
1245
1545

Vegetasjons
dekning (%)
5
30
25

Sediment
(tonn)
45
47
92

Fosfor
(kg)
38
82
120

Sediment
(cm)
132
10

Sundby inneholdt 270 m3 sediment. I tillegg kommer en mindre andel i
vanningdammen. I følge eieren av vanningdammen var partikkelsedimentasjon et
problem før fangdammen ble anlagt. To år etter anleggingen av fangdammen ble
vanningdammen rensket. Etter den tid har det vært lite sedimentoppbygging.

Figur 18. Sundby var i liten grad vegetasjonsdekket (foto: Ragnhild Bach).
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3.11. Vølen I
Nedbørfelt og fangdam
Dammen ligger delvis i skogsterreng med et totalt nedslagsfelt på 990 dekar. Av dette
er 495 dekar dyrket mark. Det er to svineprodusenter i nedslagsfeltet, driftsopplegget
ellers er korn og oljevekster (Anleggsdokument av Kolstad, 1995).
Vølen 1 består av sedimentasjonskammer og våtmarksfilter (jf. figur 3). Vann fra en
liten utmarksbekk er ledet i egen kanal utenom fangdammen. På den måten blandes
ikke rent skogsvann med mer forurenset vann fra landbruksarealene. Fangdammen
stod ferdig vinteren 1996. Den dekker ca 0,08 % av nedbørfeltet.

Figur 19. Vannets oppholdstid er økt ved å la rent vann fra utmarka renne utenom
fangdammen (anleggstegning av Kolstad).
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Sedimentkammeret inneholdt mye sediment i innløp, overgang til våtmarksfilteret og
langs kantene. Våtmarksfilteret var fullt de første 12 meterne fra
sedimentasjonskammeret. Det var holdt tilbake ca 276 m3 sediment siden anlegging.
Tettheten på sedimentet i sedimentajonskammeret var ca 1,1 kg/l. I våtmarksfilteret
var tettheten ca. 0,56 kg/l# . Fosforinnholdet i sedimentet var 900 mg/kg i
sedimentasjonskammeret og 1420 mg/kg i våtmarksfilteret. Tabell 11 summerer
resultatene.
Tabell 11. Fangdammen Vølen 1s størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse. Fangdammen er allerede
tømt en gang.
Areal
Vegetasjons
Sediment
Fosfor
Sediment
Vølen 1
(m2)
dekning (%)
(tonn)
(kg)
(cm)
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Sum
Tømt 1998
Totalt

143
607
750
(m3)
120

20
85
73

119
94
213

107
133
241

100
313

116
356

88
29

#

I dette siste tilfellet måtte vi bruke resultatet fra sedimentasjonsplater vi hadde satt ut
i perioden 1997/98.
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Det var nødvendig å tømme Vølen 1 allerede i 1998. Volumet er anslått av entreprenør
og bruker, men kan synes lite i sammenligning med dagens fyllingsnivå. Siden vi ikke
kjenner tettheten av eller fosforinnholdet i sedimentet, har vi brukt henholdsvis 0,8
kg/l og 1140 mg/kg, dvs. gjennomsnittet av observasjonene vi har målt.
Kornfordeling i sedimentet: Vi har noe informasjon om sedimentet i våtmarksfilteret,
fordi dette ble undersøk i to år (1996/97 og 1997/98). I det første året økte
leirinnholdet fra 25 % i begynnelsen av våtmarksfilteret til 33 % ved utløpet. Året
etter var leirinnholdet noe lavere; 17 % til 29 %. Vi har ikke kornfordelingen i
sedimentasjonskammeret, så vi kan ikke undersøke sammenligne innholdet i
fangdammen med opphavsmaterialet i nedbørfeltet. Resultatet antyder imidlertid på at
det er den fineste og mest næringsrike delen av dyrka jorda som tapes, på samme måte
som i Lågerød (kapittel 3.2). Årsaken til at Vølen 1 og andre fangdammer klarer å
holde tilbake leirpartikler med svært liten sedimentasjonshastighet# , skyldes at leira
ankommer fangdammene som aggregater med høy sedimentasjonshastighet (jf.
Braskerud, 2001).
Innholdet av sand avtok gjennom våtmarksfilteret; fra 11 % til 1 % det første året, og
fra 17 % til 3 % i 1997/98. I følge tabell 1 var avrenningen dobbelt så høy det siste
året. Det betyr at den hydrauliske belastningen av Vølen 1 (Vedlegg 2) økte med det
dobbelte fra det ene året til det neste. I følge beregningsmodellen i Vedlegg 1, vil da
tilbakeholdingen av sand avta.

Figur 20. Våtmarksfiltret i Vølen 1 har tett vegetasjonsdekning (foto: Ragnhild Bach).

#

Sedimentasjonshastigheten for den største leirpartiklen (0,002 mm) er ca 88 timer
per meter i følge Stokes lov. Oppholdstiden i Vølen 1 ble beregnet til ca 9 timer av
Kolstad (anleggsdokumentet, 1995).
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3.12. Vølen II
Nedbørfelt og fangdam
Dammen ligger i skogsterreng, 80 meter fra Akersvannet. Nedslagsfeltet er på 250
dekar hvorav 232 er dyrket mark. Det dyrkes oljevekster, korn og frø i nedbørfeltet
(Anleggsdokument av Kolstad, 1996).
Vannspeilet i fangdammen har samme nivå som Akersvannet. Vølen 2 ble i hovedsak
gravd ut av torvjord. Fangdammen stod ferdig vinteren 1996.

Figur 21. Vølen 2 dekker ca 0,18 % av nedbørfeltets størrelse (Anleggstegning av
Kolstad).
Retensjon av jordpartikler og fosfor
Det ble ikke tatt ut sedimentprøver i sedimentasjonskammeret da det inneholdt svært
lite sediment, og det som var der kan karakteriseres som ”gytje” (svært løst og
finpartikulært). Sedimenttykkelse ble målt. Tettheten i sedimentet ble anslått til 0,3
kg/l. Våtmarksfilteret ble prøvetatt på vanlig måte (jf. metodekapitlet). Bunnen var
dekket av plantemateriale. Tettheten i sedimentet ble målt til ca 0,4 kg/l. Innholdet av
fosfor i sedimentet var 887 mg/kg i sedimentasjonskammeret og 1260 mg/kg i
våtmarksfiltret. Tilbakeholdingen er summert i tabell 12.
Tabell 12. Fangdammen Vølen 2s størrelse og vegetasjonsdekning. Tilbakeholdt
erosjonsmateriale og totalfosfor, samt sedimentets tykkelse.

Vølen 2
Sedimentkammer
Våtmarksfilter
Sum

Areal
(m2)
70
390
460
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Vegetasjons
dekning (%)

Sediment
(tonn)

Fosfor
(kg)

Sediment
(cm)

20
90
79

2
25
27

2
31
33

14
18
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3.13. Årlig- og spesifikk tilbakeholding
Sammenligning med andre fangdammer
Så langt har gjennomgangen av de 11 fangdammene vist at tilbakeholdingen har vært
svært variabel. Tabell 13 oppsummerer retensjonen av jordpartikler og fosfor i
fangdammene rundt Akersvannet sammenlignet med andre fangdammer vi har resultat
fra. For å lette sammenligningen har vi standardisert resultatene til tilbakeholding per
m2 fangdamoverflate og år; såkalt spesifikk retensjon. Resultatene er beregnet ved å
dividere total tilbakeholding av enten jordpartikler eller fosfor (jf. tabell 3-12), med de
enkelte fangdammers overflateareal og alder.
Tabell 13. Spesifikk- og årlig tilbakeholding av jordpartikler og fosfor i 11
fangdammer i Akersvannets nedbørfelt. Nedbørfeltet til den enkelte fangdam, samt
fangdammens relative størrelse i forhold til nedbørfeltet.

Fangdam

nr. Nedbørfelt
(daa)
Lågerød
1
1770
Aker
2
160
Buer
3
280
70
Haslestad
4
125
Holtan
5
Lund
6
280
Råstad søndre
7
245
400
Stein
8
Sundby
9
1735
Vølen 1
10
990
Vølen 2
11
250
Snitt:
573
Andre fangdammer 500-1500

FangSpesifikk
dammens
tilbakeholding
del av
JordFosfor
nedbørfelt partikler
(%)
(kg/m2/år) (g/m2/år)
0,23
47
45
0,37
2
2
0,31
3
3
0,14
100
60
0,33
4
4
0,17
17
20
0,18
25
22
0,09
34
53
0,09
9
12
0,08
64
73
0,18
9
11
0,20
29
28
Sum:
0,06-0,4
16-83
26-71

Årlig
tilbakeholdelse
JordFosfor
partikler
(kg)
(tonn)
198
187
1
1
2
3
10
6
2
2
8
9
11
10
12
19
14
18
48
55
4
5
311
314

Andre fangdammer: Braskerud (2001) har i en periode på 3 til 7 år undersøkt
tilbakeholdingen av jordpartikler og fosfor i 4 fangdammer i henholdsvis Akershus,
Østfold, Sør-Trøndelag og Rogaland. Resultatene er presentert i siste linje i tabell 13.
Tallene er årlige gjennomsnitt fra de enkelte anleggene; dvs. ett anlegg holdt i
gjennomsnitt over mange år tilbake 26 g P/m2, mens ett annet holdt tilbake 71 g P/m2.
Retensjonen i de to øvrige fangdammene lå imellom disse to verdiene.
Fosfor: Vi ser at tilbakeholdingen av fosfor i Akersdammene ofte ligger i den nederste
delen av intervallet mellom minimums- og maksimums verdier i de 4 øvrige
fangdammene. Dette kan skyldes forskjellig prøvetakingsmetodikk, siden de 4 ble
undersøkt med vannproposjonal blandprøvetaking. Trolig har forskjeller i
nedbørfeltene betydd mer: I Grimestadbekken har fosfatdelen av fosforet vært ganske
høy (kapittel 3.2). Dette antyder at en større andel av fosforet til Akersdammene er
mindre partikkelbundne enn i de 4 referansedammene. Dvs. med ett untak:
Fangdammen i Sør-Trøndelag mottar svært mye løst fosfor (Braskerud og Løvstad,
2002). Det er dette anlegget som bidrar med minimumsverdiene i siste linje i tabell 13.
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Et viktig spørsmål blir da om fosforet som holdes tilbake i fangdammene har noen
betydning for algebegrensningen i Akersvannet? Er det først og fremst partikkelbundet
fosfor uten virkning på algene som holdes tilbake? Vi vil antyde noen viktige forhold:
- Partikkelbundet fosfor frigjøres hvis redoks-potensialet som omgir partikler blir
lavt (Uusitalo og Turtola, 2003). Dette skjer ved oksygensvinn. I en fangdam
strømmer ofte oksygenrikt vann over sedimentet. I en av de 4 over nevnte
fangdammene ble redoks-potensialet målt over en 4 års periode (Braskerud og
Løvstad, 2002). Redoks-potensialet i vannet i utløpet var aldri negativt. Fosforrikt
sediment som holdes tilbake i fangdammer kan i teorien stabiliseres i
fangdammene sammenlignet med partikler som havner i innsjøer der sedimentet
kan bli liggende i anoksisk eller oksygenfattig vann i perioder.
- Resultater fra de 4 over nevnte fangdammer har vist at fangdammer ofte virker
best om sommeren (Braskerud og Løvstad, 2002). Det ble registret en betydelig
tilbakeholding av potensielt algetilgjengelig fosfor (TRP) om sommeren (20 til 43
%). Tilbakeholdingen var ofte høyere enn for året under ett. Dette er trolig en
effekt av biologisk inaktivering.
Jordpartikler: Sedimentasjonen av jordpartikler har i større grad fulgt de 4
referansedammene. På samme måte som for fosfor vil tilbakeholdingen påvirkes av
tilførte mengder. Nedbørfelt med lite erosjon vil få liten tilbakeholding. Hvis anlegget
er riktig formet og dimensjonert, er det et sunnhetstegn når den spesifikke retensjonen
er lav. På den ene siden er det oppmuntrende å se hva et lite anlegg som Haslestad har
oppnådd: Med sine 100 m2 har det tatt imot partikkelavrenning i store mengder. På
den andre siden tyder dette på at stofftransporten i dette nedbørfeltet kan være stor.
Berge (1986) antyder at Haslestadbekken er den 3. største bidragsyter av fosfor til
Akersvannet. Kanskje flere tiltak skulle vært utprøvd i dette nedbørfeltet?
Organisk materiale: Det ble tatt prøver for å bestemme andelen av organisk materiale i
fangdammene. Det var stor spredning mellom anleggene: Fra 2,5 % av sedimentet i
sedimentasjonskammeret i Råstad søndre, til 13,5 % av sedimentet i våtmarksfilteret i
Vølen 2. Innholdet av organisk materiale var vanligvis høyere i våtmarksfilteret enn i
sedimentasjonskammeret. Det var en tydelig sammenheng mellom organisk materiale i
sedimentet og fosforinnholdet i sedimentet. Når den organiske delen økte, økte også
fosforinnholdet. Dette er nærmere beskrevet i Vedlegg 3.

Årlig tilbakeholding
I gjennomsnitt har de 11 fangdammen rundt Akersvannet holdt tilbake 311 tonn jord
og 314 kg fosfor årlig. Forskjellen i betydning for den totale tilbakeholdelsen har vært
stor: Lågerød stod for 64 % av den totale partikkelfjerningen og 59 % av den totale
fosforfjerningen. Vølen 1, med nest størst betydning, stod for 16 % av
jordpartikkelfjerningen og 17 % av fosforfjerningen. Tre fangdammer hadde minimal
betydning for tilbakeholdingen. Det var Aker, Buer og Holtan, med 0,3 til 0,9 %
stoffjerning. De øvrige fangdammene holdt tilbake fra 2 til 6 % av totalen.
Denne undersøkelsen viser betydningen av å gjøre en vurdering av nedbørfeltenes
forurensingsrisiko. Anlegg må prioriteres der nytten vil være størst. Det kunne vært
interessant å følge opp denne undersøkelsen med informasjon om nedbørfeltene: Er
det noen karakteristika i et nedbørfelt som er særlig velegnet for prioriteringen av- og
dimensjoneringen av fangdammer?
På den andre siden kan fangdammer være en rimelig forsikring mot uhell i
nedbørfeltet. Selv miljøbevisste bønder kan rammes av store jord- og fosfortap (jf.
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kapittel 3.9). En fangdam i nedbørfeltet kan da fungere som en buffer for resipienten
som mottar forurensningene. I tillegg kan de ha betydning for fjerningen av enkelte
plantevernmidler på avveie (Braskerud og Haarstad, 2003). Som en tommelfingerregel
regner vi med at plantevernmiddel brukt på dyrka mark, gjenfinnes i små mengder i
bekken nedstrøms. Periodevis kan konsentrasjonene overskride
miljøfarlighetsindeksen (Ludvigsen og Lode, 2001). Vi kan ikke utelukke at
fangdammer med lav tilbakeholding av fosfor kan ha god virkning på pesticider.
Forøvrig vil fangdammer ha en viktig funksjon som levested for vannlevende
organismer (jf. figur 22, Stokker m.fl., 1999 og Tonderski m.fl., 2002).

Figur 22. Bred blålibelle (Libellula depressa) ble observert i Holtan under
oppmålingen av sedimentmengdene. Libellen er på DNs rødliste over sårbare arter
(foto: Ove Bergersen).
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3.14. Tømmefrekvenser / fangdammenes levetid
Årlig sedimentvekst
Vedlikeholdet av fangdammene er først og fremst avhengig av tilførslene av
erosjonsmateriale fra nedbørfeltet og størrelsen på anlegget. I tillegg vil mangler i
konstruksjonen, samt stor vannføring kunne påføre anleggene skade som må utbedres.
Tabell 14 viser årlig sedimentvekst i fangdammene rundt Akersvannet. Variasjonen
var betydelig, fra 2 mm/år til nesten full dam på ett døgn. Det siste gjaldt Stein og ble
omtalt i kapittel 3.9.
Tabell 14. Årlig gjennomsnittlig sedimentvekst i fangdammene rundt Akersvannet,
samt beregnet levetid før tømming av henholdsvis sedimentasjonskammer og
våtmarksfilter.

Fangdam

Lågerød

1
2
Sjuerød

nr.

1
1
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11

Årlig sedimentvekst
Sed.
Våtmarkskammer
filter
(cm/år)
(cm/år)
20,8
3,7
0,7
11,0
0,4
0,2
2,4
0,2
16,7
8,3
2,1
2,6
15,0
1,8
15,8
8,7
1,3
0,5
9,7
1,1
20,3
1,5
22,0
7,2
2,2
2,8
12,3
2,2

Samlet levetid
Sed.
Våtmarkskammer
filter
(år)
(år)
7
17
96
5
mer enn 100 mer enn 100
42
mer enn 100
6
6
38
13
8
24
7
7
74
32
10
34
10
49
5
6
34
20
10
22

Aker
Buer
Haslestad
Holtan
Lund
Råstad
N
søndre S
Stein #
Sundby
Vølen 1 #
Vølen 2
Median:
# fangdammen er allerede tømt en gang. Sedimentvekst og levetid er beregnet etter tømming.

Tømming
Fangdammene var fra 5 til 7 år gamle da sedimentmengdene ble målt opp. Det betyr at
”samlet levetid” under 7 år antyder at anlegget eller fangdamkomponenten kan
tømmes. Dette gjelder anleggene Haslestad, Råstad søndre (nordlige del), Vølen 1 og
sedimentasjonskammeret til Lund.
Sedimentasjonskammeret på Lågerød begynner å fylles, men tømming kan utsettes
noe, siden våtmarksfiltrene fremdeles har meget god plass. Sjuerød er full slik
anlegget ligger i dag. Kapasiteten kan imidlertid økes hvis terskelen i utløpet settes i
stand. Det vil trolig gi en ytterligere fyllingshøyde på 10-20 cm. En tømming av
sedimentasjonskammert kan samordnes med tømming av Sjuerød.
Per dato har vi ikke så mye erfaring om tidspunktet fangdammene må tømmes, dvs.
når virkningen opphører. Fangdammen Storløs i Østfold holdt jordpartikler tilbake,
selv om anlegget var mer enn fullt (Braskerud, 2001). Det skyldes at vegetasjonen
vokser over nytt sediment og beskytter det mot intern erosjon (re-suspensjon). Vi har
imidlertid også observert redusert tilbakeholdingen av fosfor i fangdammen Kinn, i
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samme fylke, idet anlegget var i ferd med å fylles. Som en foreløpig
tommelfingerregel anbefaler vi derfor tømming før fangdammene fylles helt opp. Hvis
vannspeilet ved lavvannføring om sommeren ofte brytes av sedimentet, er en fangdam
full. Normalt kan sedimentasjonskammeret tømmes flere ganger før vegetasjonsfilteret
må tømmes.

3.15. Forbedringstiltak
Lågerød: Med unntak av våtmarksfilteret i Sjuerød, var vegetasjonsdekningen meget
lav i Lågerødanlegget (18 %). Det er trolig en stor ulempe, siden vegetasjonen øker
tilbakeholdingen av jordpartikler i fangdammer. Den viktigste effekten er at
sedimentet ikke spyles ut, eller re-suspenderes, ved flomvannføring (Braskerud, 2001).
Det kunne med fordel ha vært plantet i anlegget. Det bør brukes både flytebladsarter
og arter som bryter vannlinjen. Kun arter som finnes i nedbørfeltet bør benyttes for å
hindre innføring av ”nye” typer til naturreservatet. Takrør er det allerede mye av, og
vil trolig vandre inn på egen hånd. Per dato var dybden i Våtmarksfilter 1 drøye 40
cm, det vil trolig være grunt nok for et godt tilslag. I Sjuerød er dybden betydelig
mindre, ca 3 cm, det har gitt vegetasjonen gode forhold. I Våtmarksfilter 2 er dybden
over 60 cm. Det er trolig for dypt til at ”vanlige” våtmarksplanter etablerer seg raskt.
Flytebladsplanter vil være et aternativ.
Sedimentasjonsraten i Sjuerød har vært betydelig høyere enn i de øvrige
våtmarksfilterene. Trolig er terskelen som leder vann fra sedimentasjonskammeret til
Sjuerød for lav i forhold til utløpet av Våtmarksfilter 1 mot Våtmarksfilter 2 (figur 4).
Denne terskelen kan med fordel heves noe, slik at større deler av anlegget tas i bruk.
Det vil senke den hydrauliske belastningen i anlegget, dvs. gi vannet lengere
oppholdstid. Terskelen står imidlertid på dårlig masse. Heving av høyden ved hjelp av
stein kan kanskje føre til setninger i terskelen. Et alternativ vil være å feste lekter av
tre på damkronen. Noe av steindekket på krona må trolig fjernes før montering, og
legges tilbake.
Haslestad: Anlegget mottar trolig store mengder erosjonsmateriale i perioder, og
kunne med fordel ha vært større. Store fangdammer holder mer partikler og fosfor
tilbake enn små. I tillegg er det ofte mindre vedlikehold i store anlegg, fordi
fyllingshastigheten er langsommere.
Holtan: Det bør lages en terskel i utløpet av fangdammen. Terskelen vil redusere resuspensjon av sedimentet i fangdammen.
Sundby: Anlegget bør undersøkes nærmere m.h.p. oljøsølet. Kilden må tettes.
Generelt for alle anlegg: Trolig foreligger en vesentlig del av fosforet som tapes fra
dyrka mark rundt Akersvannet i løst form. Erfaring viser at løst fosfor vanskeligere
holdes tilbake i fangdammer enn partikkelbundet (Braskerud, 2001). Jordforsk
arbeider med utprøving av filtre for binding av løst fosfor. På det nåværende tidspunkt
kan vi ikke anbefale noe særskilt. Hvis grunneierene ønsker å prøve noe etter ”eget
hode”, for eksempel et filter av grov skjellsand, vil vi anbefale å legge dette i siste
halvdel av anlegget. Jordpartikler vil kunne slemme igjen filteret. Det er mulig filteret
må beskyttes av større stein for å hindre erosjon under flomvannføringer.
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4. Konklusjoner
Denne undersøkelsen kan sammenfattes i følgene konklusjoner:
1. Fangdammene rundt Akersvannet har holdt tilbake over 1700 tonn jordpartikler og
1,7 tonn fosfor fra bygging til sommeren 2002. Dette gav en årlig tilbakeholding
på 311 tonn jord og 314 kg fosfor. Fangdammene bidrar derfor vesentlig til den
årlige, nødvendige fosforfjerningen som er beregnet til ca 475 kg.
2. Den spesifikke tilbakeholdingen var på samme nivå som for andre anlegg
Jordforsk har undersøkt, eller lavere. Det skyldes trolig at (i) mengden av
erosjonsmateriale og fosfor som ble tilført var mindre enn i referanse anleggene,
(ii) at fangdammene rundt Akersvannet gjennomgående var større og/eller (iii) at
fosfor oftere forelå som løst fosfor, som i mindre grad holdes tilbake.
3. Den relative tilbakeholdingen av fosfor i Lågerødanlegget var trolig 26-52 %.
Fosforfjeningen vil trolig øke hvis mer av vannstrømmen ledes gjennom Lågerød 1
og 2, og hvis våtmarksvegetasjonen økes.
4. Forskjellen i tilbakeholding (retensjon) varierte svært mye mellom de 11
anleggene. Lågerødanlegget stod for 59 % av tilbakeholdt fosfor. Tre anlegg stod
for mindre enn 1 % hver. En vurdering av forurensingsrisikoen kan synes
nødvendig ved planlegging av anlegg.
5. Innholdet av fosfor i sedimentet økte med økende innhold av organisk materiale,
trolig fordi organisk materiale er en viktig bestanddel i fosforrike aggregater.
6. Behovet av tømming vil være avhengig av fangdammens størrelse og
jordmengdene som tapes fra nedbørfeltet. God agronomisk og miljøvennlig drift
vil redusere behovet for vedlikehold av fangdammer over tid.
7. Anlegg med lav tilførsel av jord og næringsstoff, og som dermed har lav
tilbakeholding (jf. pkt. 4), kan ha betydning som buffer mot ”katastrofe”hendelser, retensjon av pesticider og øking av det biologiske mangfoldet lokalt.
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6. Vedlegg
Vedlegg 1: Beregning av partikkel retensjon
Det finnes mange modeller for beregning av tilbakeholdelsen av partikler i dammer.
En av de mest brukte er (Chen, 1975):
-1

E = 100(1 - e (-wAQ ) )

[1]

der E er % tilbakeholdt, e er tallet 2,718…., w er sedimentasjonshasigheten for en
partikkel størrelse, A er overflata på dammen og Q er vannføringen. Hvis en kjenner
sedimentasjonshastigheten til en jordpartikkel, for eksempel fin sand, vil en kunne
beregne tilbakeholdingen hvis A og Q er kjent. Merk at dybden eller volumet ikke er
med i beregningsformelen. En anser overflatearealet som viktigere enn volumet. Det
betyr at for fangdammer med samme volum vil de med størst areal virke best. Dette er
nærmere omtalt av Braskerud (2001).
Vi vil gi et eksempel på bruk av formelen:
Fin silt er partikler med størrelse 0,002 til 0,006 mm. I følge Stokes lov vil
sedimentasjonshastigheten avhenge av partikkelens diameter, vanntemperatur mm.
Hvis årlig vanntemperatur er 7oC, vil sedimentasjonshastigheten, w, være 0,25 til 2,3 x
10-5 m/s.
Arealet, A, på Lågerødanlegget er 4165 m2.
Årlig middelvannføringen, Q, var 0,056 m3/s i Grimestadbekken de siste 5 åra.
Innsatt i [1] vil tilbakeholdingen av partikler med størrelse 0,002 mm bli 16 %, mens
partikler med størrelse 0,006 mm holdes 79 % tilbake.
Sedimentet i Lågerød inneholdt 5 % finsilt. For å teste om formel [1] virker bra, må en
kjenne til mengdene av finsilt som eroderer i nedbørfeltet. Man kan ta utgangspunkt i
kornfordelingen i matjordskitet, men som oftest er erosjonen selektiv, dvs. noen
kornstørrelser eroderer lettere enn andre. Vi overlater til leseren å prøve seg fram…
Erfaringsmessig ser formel [1] til å fungere bra på partikler av silt og sand størrelse,
men gir for lav tilbakeholding for leirpartikler. Det skyldes at leir ofte tapes som
aggregater, og dermed oppfører seg som partikler med høyere
sedimentasjonshastighet. I to fangdammer med leirjord i nedbørfeltet oppførte leira
seg som siltpartikler. Der [1] anslo en tilbakeholding på mindre enn 17 %, ble det målt
en tilbakeholding på ca 60 % (Braskerud, 2001).
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Vedlegg 2: Hydraulisk belastning
Hydraulisk belastning er vannføring, Q, dividert på fangdammens areal, A; dvs. Q/A.
For Lågerødanlegget var A 4165 m2, mens Q, var 0,056 m3/s i Grimestadbekken de
siste 5 åra. Daglig rant det 5065 m3/d i gjennomsnitt. Det gir en hydraulisk belastning
på 1,2 m/d. Merk benevningen m/d etter forkortelser av benevnelsene i Q og A.
I løpet av de fem åra Lågerødanlegget ble målt, varierte den gjennomsnittlige, årlige
hydrauliske belastningen fra 0,7 til 1,8 m/d. Merk at formel [1] i Vedlegg 1 benytter
invers hydraulisk belastningen, dvs. A/Q.

Q
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Vedlegg 3: Sammenhengen mellom organisk materiale
og fosfor i sedimentet
Innhold av organisk materiale
Sedimentet i ble også analysert for glødetap, dvs. organisk materiale, i
sedimentasjonskammer og våtmarksfilter. Som oftest var innholdet av organisk
materiale høyest i våtmarksfilteret (8,6 % mot 6,1 % i sed. kammeret i gjennomsnitt).
Forskjellen var statistisk sikker (P<0,05). Det var ikke uventet siden
vegetasjonsdekningen er betydelig større i denne delen av fangdammen. På den andre
siden var innholdet av organisk materiale større i våtmarksfilteret, selv om det nesten
ikke var vegetasjon i våtmarksfilteret. I Lågerød 1, for eksempel, med mindre enn 3 %
vegetasjonsdekning, var glødetallet 5,6 % i sedimentasjonskammeret, mens det økte
fra 5,2 % til 9,9 % gjennom våtmarksfilteret (transekt 1, 2 og 3, jf. figur 6). Høyere
innhold av organisk materiale må derfor forklares på annen måte.

Innhold av fosfor
En analyse av fosforinnholdet i sedimentet gav et tilsvarende resultat: Fosforinnholdet
i våtmarksfilteret var høyere enn i sedimentasjonskammeret (1212 mg TP/kg mot 969
mg TP/kg i sed. kammeret i gjennomsnitt). Forskjellen var imidlertid ikke statistisk
sikker (P=0,11).
Figur 23. viser sammenhengen mellom organisk materiale i sedimentet og
fosforinnholdet i sedimentet i 10 av fangdammene (Haslestad er unntatt). Antall
observasjoner varierer fra fangdam til fangdam på samme måte som fosforanalysene
(jf. beskrivelsene av den enkelte fangdam i kapittel 3.2 til 3.12).
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Figur 23. Sammenhengen mellom organisk materiale og fosfor i sedimentet til
fangdammer rundt Akersvannet.
Hva betemmer P-fjerningen; vegetasjon eller aggregater?
Det er en klar og statistisk sikker sammenheng mellom innholdet av organisk
materiale (glødetap) og fosfor i sedimentet: Innholdet av fosfor øker når innholdet av
organisk materiale øker. Det samme fenomenet observerte vi i de fire fangdammene
beskrevet i kapittel 3.13 (Braskerud og Løvstad, 2002). Der kunne vi ikke utelukke en
effekt av vegetasjonsdekningen. Vegetasjonens betydning kan vi med større grad av
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sannsynlighet utelukke i denne undersøkelsen, fordi sammenhengen mellom
vegetasjonsdekning og fosforinnhold i sedimentet ikke var statistisk signifikant
(P=0,30). Trolig spiller tilførselen av aggregater en vesentlig rolle: Organisk materiale
er et viktig ”lim” eller bindemiddel i aggregater (Braskerud, 2001). Dette har
betydning fordi fosforrike leirpartiklene som sedimenterer i fangdammene i hovedsak
foreligger som aggregater. I kapittel 3.2 så vi at sedimentasjonen i fangdammer er
selektiv; dvs. at det groveste materiale sedimenterer først. I sedimentasjonskammeret
finner vi grus, sand og silt og store aggregater med samme størrelse. Mot utløpet blir
partikkel størrelsene mindre og aggregatene lettere. Det siste skyldes at den organiske
andelen trolig øker i aggregatene. Det blir relativt sett mer organisk materiale og mer
leirpartikler jo lenger vekk fra innløpet jordpartiklene kommer (jf. fig. 6).
Selv om vegetasjonen ikke påvirket fosforinnholdet i sedimentet direkte, vet vi at det
betyr mye for å hindre utspyling av sediment under flomvannsføring. I tillegg kan
vegetasjonen spre vannet i anlegget ved høy vannføring (Braskerud, 2001). Av den
grunn er det en fordel om fangdammer har et betydelig innslag med
våtmarksvegetasjon.
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