
Innledning 
 
 
Vi har hatt om Mjøsa og vannforbruk. Vi har funnet ut mye interessant. Vi har 
funnet ut om Mjøsa og hvor mye vann folk bruker ved å besøke Niva, Hias, tatt 
ph-prøver, vært på utflukter ved Mjøsa, undersøkt plankton og andre 
dyr/planter som lever i Mjøsa. Vi vil finne ut om  
 
Gruppe: 1 og 2. 
 

Rapport 
 

Mål: Finne ut om Mjøsa er forurenset, om det er søppel der og finne ut hva som 
lever der. 
 
Vær: Sol og klart. 
 
Lufttemperatur: 10 grader. 
 
Vindretning: Nordlig. 
 
Søppel: Søppel vi fant var potetgullposer, plastposer, brusbokser, nudler og 
annen plast. 
 
Ph: 6, som betyr at vannet er nøytralt. 
 
Temperaturen i vannet: 7 grader. 
 
Lukt: Ingen merkbar lukt. 
 
Skumdannelse: Ingen. 
 
Vannets utseende: Vannet er klart. 
 
Bunnens og begroings utseende: Rene steiner. Noe bevokst med moser eg alger, 
rene farger. 

 
 
 



























 



       
 

           Dyreplankton     Dyr fra Svartelva 
 
 
 

       
        
 Småreker      Bakterier 
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 Kjøtt fra ørret      
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 Kontoret til Gøstad Kjellberg     ”Fiskemoser” 
 
 
 

       
 

Her blir fisker og dyr rensket   Mikroskopet til Gøstad Kjeldberg



Kap: 25 
Prosjekt: Mjøsa 

Intervju med Erik Knatterud. 
 
 
Ella skriver: Jeg ringte til Erik Knatterud mandag 24. oktober 2005. Jeg var 
veldig nervøs, men det gikk over. Jeg stilte ham noen spørsmål om sjøormen.  
Erik hadde sett sjøormen litt over halv ni, det var fredag den 19. august at Erik 
og en kamerat var ute i en båt. Det var da de så sjøormen i Mjøsa. Erik og 
kameraten hadde sett den uten for et sted like ved Bjertnes, som ligger like 
utenfor Kapp. Sjøormen som var svart og en fem-seks meter stakk hodet sitt 
opp av vannet fem ganger. Jeg spurte Erik om hva han gjorde da han så sjøormen 
på det svarte han at han styrte båten og kameraten satt foran med kikkerten. 
De skulle ut å fiske, og det ble nok en fisketur de ALDRI glemmer. Det var 
kameraten som så den først, når de ikke så den over vannflaten så de en svart 
lang skikkelse under vannoverflaten.   
 
 

 Kap:26 
Hygienisk/bakteriologiske forhold 

 
Undersøkelsen 9. September 1999 viste at store deler av 
Mjøsas øverste vannlag, i de frie vannmasser, da var noe 
påvirket av ferske tarmbakterier fra mennesker og/eller 
dyr. Mest påvirket var den nordre del, området sør for 
Gjøvik, området ved Hamar samt området utenfor 
Tangenvika. Bakteriemengder som overstiger målsettingen 
for badevann ble ikke registrert. 
 

 
 



Kap:27 
Fosforkonsentrasjonen i 1999 noe høyere 

enn 1998 
 

Algeveksten i Mjøsa styres av fosforkonsentrasjonen. 
Målsetting for Mjøsa er at fosforkonsentrasjonen på 
senvinteren ikke skal overstige 5 ug P/l, og på sommeren i de 
øverste vannlag ikke skal overstige 5,5-6,5. Dette målet ble 
nådd i 1992. Siden har den vist en svak økning til 1992. I 
1998 var den igjen akseptabel, men i 19999 var det til tider 
uønsket høyt fosforinnhold. Utover høsten var likevel 
fosforkonsentrasjonen igjen akseptabel.  
 

 

Kap:28 
Fakta om Mjøsa 
 
1 Flateinnhold: 365 kvadratkilometer.  
2 Lengde: 117km Lillehammer – Minnesund 
3 Største bredde: 15km Hamar – Totenvika 
4 Største dybde: 453m, 330meter under havets overflate. Dyp på 475m 

skal være funnet, men ikke bekreftet. 
5 Gjennomsnittsdybde: 178m 
6 Høyde over havet: ca. 123m.o.h er normal vannstand i dag. 

 
Mjøsreguleringer: 

Mjøsa ble regulert i fire omganger. Før reguleringene så Mjøsa nesten ut som 
den gjør i dag, fordi mye av strandlinja er ganske bratt. Det er langgrunt i dag. 
For 143 år siden ville alt som er grunnere enn 3,61m dyp vært tørt land. Den 
laveste regulerte høyden er 1,64m. Vannstanden i Mjøsa har blitt målt siden 
1956 ved Hamar vannverk. Nullstreken her er 117,9m.  
117,9 + 1,64 = 119, 54m + 3, 61 = 123,15m 
 



1. Sundfossdammen ved Eidsvoll ble bygget for å forbedre 
framkommeligheten for dampskipstrafikken på Vorma.  

2. I 1911 ble Svanefossdammen tatt i bruk. Strøm (elektrisk kraft) blir 
produsert. Max reguleringshøyde: 2,2m. 

3. 1947 Neste utbygging, opp til 2,86m. 
4. 1956 Siste utbygging, opp til 3,61m. 

 
1 Flommer i Mjøsa: Den mest kjente flommen i nyere historisk tid er 

Storofsen. Den var i 1789. I 1995 var det en litt større flom, men den var 
bare et par cm. større enn den flommen i 1860. Ellers har Mjøsområdet 
opplevd store flommer i 1895, 1910, -27, -37, -39 og i 1967. 

2 Vanninnhold i Mjøsa: 65 244 000 000 000 liter vann. Av dette er 
regulerinsmagasinet på 1300 000 000 000 liter vann.  

3 Nedbørsfeltet som tilfører Mjøsa vann: 16.420 kvadratkilometer. 
4 Strand linje: 273 km, over 30 % nedbygd med by, vei og jernbane. 
5 Fylker: Oppland (Vestsida), Hedmark (østsida) og Akershus (sydenden). 
6 Kommuner:  

Hedmark: Ringsaker, Hamar og Stange. 
Oppland: Lillehammer, Gjøvik og Østre Toten. 
Akershus: Eidsvold. 

  
 

1 Byer: Lillehammer har vært hovedarrangør av vinterolympiske leker i 
1994. Museum: Maihaugen. 
Gjøvik med Fjellhallen som olympisk arena. Museum: Eiketun. 
Hamar, med Hamar olympiahall/Vikingskipet, Hamar OL-
amfi/Nordlyshallen. Museumer: Hedmarkmuseet på Domkirkeodden, 
Domkirkeruinen i glassoverbygning/Hamardomen og Norsk 
Jernbanemuseum. 
 

2 Broer: Mjøsbrua forbinder E6 mellom Moelv og Biri. 
 

Elver som tilfører Mjøsa vann: 
 
I nordenden av Mjøsa renner Gudbrandslågen inn i Mjøsa. Lågen kommer 
fra Lesjaskogvannet, men bringer også brevann fra Jostedalsbreen via 
sideelva Otta. 
 
I sydenden renner Vorma ut av Mjøsa. Vorma renner sammen med Glomma 
ved Vormsund og ender i havet ved Fredrikstad. 
 



 
Det er enda 17 større eller mindre elver som renner ut i Mjøsa. 
 

3 Bekker som renner ut i Mjøsa: 131 bekker, der 47 er registrerte 
gytebekker for Ørret. 

 
Mjøsa brukes til vanning av ca. 90.000 dakar jordbruksareal, 
og 8 industribedrifter har eget vanninntak i Mjøsa. 
Betydelige rekrasjons- og fiskeinteresser er knyttet til 
innsjøen. På en varm sommerdag er det annslått at ca. 4000 
personer bader i Mjøsa. Antall båter er anslått til ca. 5000  
 

Evaluering  
Gjennom dette prosjektet om Mjøsa og vannforbruk har vi lært mye. 
Blant annet: om fisk og andre dyr som lever i Mjøsa, om hvor mye 
vann folk bruker hver dag og hvert år, om forurensing og historikken.  
 
 

            
Her ser vi prosjektgruppa i arbeid. 

 


