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Avrenning fra myr og skogsjord kan ha høyt innhold av løst organisk materiale (DOM), i form 
av humus og andre organiske molekyler. Konsentrasjonen av DOM har betydning for de 
akvatiske økosystemene nedstrøms, blant annet ved at høyere konsentrasjon gir dårligere 
lysforhold, mens næringstilgangen øker. Dette har stor betydning for produksjon (algevekst) og 
næringskjeden i vann. DOM påvirker også drikkevann og drikkevannssbehandling. I tillegg er 
DOM en viktig karbonfluks ut av terrestriske økosystemer, som sier noe om evnen til å lagre 
karbon i jord og myr. Akvatisk transport av karbon er ofte oversett i beregninger av 
karbonopptak på land (de Wit et al. 2015). 
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I de siste tiårene har man sett en økning i avrenning av DOM (målt som TOC = totalt organisk karbon) 
i boreale økosystemer. Bekker og innsjøer har blitt brunere på grunn av høyere konsentrasjoner av 
DOM. Dette har blitt sett i sammenheng med nedgang i sur nedbør, som påvirker løseligheten av de 
organiske molekylene i jorda (de Wit et al. 2007). Samtidig er det blitt påvist at klimatiske faktorer 
påvirker avrenningen av DOM (Austnes et al. 2010). Temperatur påvirker nedbryting av organisk 
materiale i jord, og dermed produksjonen av organisk materiale som kan vaskes ut. Høy 
nedbørintensitet fører ofte til avrenning gjennom høyere jordsjikt som er rike på organisk materiale, 
som gjerne gir økte konsentrasjoner av DOM i bekker. Effekten av disse klimatiske faktorene varierer 
imidlertid, blant annet med sesong, jordtype og foregående værforhold. Disse sammenhengene er ikke 
godt nok forstått. For å kunne forutsi effekten av klimaendringer på DOM-avrenning fra myr og 
skogsjord, er det nødvendig å studere disse prosessene i mer detalj. 

Formålet med dette prosjektet er nettopp slike 
detaljstudier av sammenhengen mellom DOM-
avrenning og klimatiske faktorer, ved bruk av Langtjern 
som forskningsfelt. Langtjern nedbørfelt i Buskerud har 
inngått i NIVAs overvåkingsprogram i flere tiår (figur 
1), og det er ett av flere steder hvor man har påvist en 
økning i TOC-konsentrasjon. I 2010 ble det etablert en 
klimastasjon her med infrastrukturmidler fra 
Miljøverndepartementet (www.niva.no/langtjern; (De 
Wit et al. 2013)). Klimastasjonen omfatter kontinuerlig 
overvåking (sensorovervåking) av både klimatiske 
parametre og vannkvalitet, inkludert parametre som 
reflekterer TOC-konsentrasjon. Dette gir helt nye 
muligheter for å studere korttidsvariasjon og dermed 
sammenhenger mellom klimatiske faktorer og TOC-
konsentrasjon.  
 
Aktivitetene i prosjektet er tredelt: 1) Å etablere sensorovervåking i en av innløpsbekkene til 
Langtjern. Slik overvåking har tidligere bare vært i utløpet og i selve innløpet, men overvåking av 
innløpet gir mer direkte informasjon om prosessene i nedbørfeltet. 2) Å foreta hyppig prøvetaking 
under kraftig regn (nedbørepisoder). Sensorene vil også fange disse episodene, men de måler ikke like 
mange parametre som man kan gjøre ved å ta med vannprøver til laboratoriet. Slik hyppig prøvetaking 
gir derfor verdifull tilleggsinformasjon. 3) Statistisk analyse av overvåkingsdata fra Langtjern, med 
spesiell fokus på sensordataene og hvordan korttidsvariasjon i klimatiske faktorer påvirker 
konsentrasjonen av DOM.   
 

Sensorovervåkingen i det østre innløpet ble etablert i august 2014 (figur 
2). Her overvåkes FDOM (fluoresserende DOM), som brukes som et 
tilnærmet mål på TOC. En tilsvarende sensor var allerede etablert i 
utløpet, slik at man nå kan studere sammenhengen mellom innløp og 
utløp. Innløpsstasjonen omfatter også måling av vannstand, som gjør at 
vi kan beregne vannføring, samt vann- og jordtemperatur. 

Figur 1. Langtjern nedbørfelt.  
 

Figur 2. Sensorstasjon innløp.  
 

http://www.niva.no/langtjern
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I august 2015 fikk vi en optimal nedbørepisode, med kraftig regnvær etter en lang tørkeperiode i 
forkant (figur 3). Før regnet begynte var det ingen vannføring i bekken, men vannføringen økte raskt 
mens regnet sto på. Vannprøver ble tatt for ordinær kjemisk analyse, samt detaljstudier av DOM-
kvaliteteten ved absorbans- og fluoressens-scanning og DOM-nedbrytingsstudier. Kvaliteten til DOM 
sier noe om egenskapene til molekylene, og dette har betydning både for økosystemeffekter og 
drikkevannsbehandling. 

 
Resultatene fra nedbørepisoden viste en markant endring i en rekke parametre. TOC-konsentrasjonen 
økte kraftig (figur 4), noe som indikerer utvasking fra høyere jordlag, hvor jorda har høyere organisk 
innhold. Økningen forsterkes av den lange, varme perioden i forkant av regnet, hvor 
nedbrytningsprosesser i jorda har produsert store mengder DOM som er tilgjengelig for utvasking. 
Figur 4 viser også en tydelig endring i DOM-kvaliteten. Absorbans-indeksen som er vist er et mål på 
hvor ferskt materialet er. Når vannet vaskes ut fra høyere opp i jorda, vil DOM’et bære preg av å være 
fra organisk materiale som er tilført jorda mer nylig, og som er mindre bearbeidet av mikrobielle 
prosesser. Dette materialet vil være mer tilgjengelig for nedbryting i vannet.  

 
Sensordataene er en uvurderlig kilde til analyse av sammenheng mellom klimafaktorer og respons, 
først i innløpsbekken og så videre i vannfasen til utløpsbekken. Her kan man studere enkelthendelser, 
men også generelle sammenhenger, basert på statistisk analyse. Analysene av det første året med 
sensordata fra innløpsbekken viser at variasjonen i TOC-konsentrasjon (målt som FDOM) langt på vei 
kan forklares med fire faktorer: Lufttemperatur siste måned, vannføring, forskjell i vannføring fra 

Figur 3. Innløpsbekken før regnet startet og under nedbørepisoden.  
 

Figur 4. TOC-konsentrasjon (venstre) og ferskhetsindeks for DOM gjennom nedbørepisoden.  
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dagen før og vannføring siste periode. Det generelle TOC-nivået varierer gjennom året. Når det er 
varmere går nedbrytingsprosessene i jorda raskere. Dette sammen med høyere strøfall og utslipp fra 
røttene i plantenes vekstsesong og tidlig høst, gir mer tilgjengelig DOM for utvasking i de varmere 
årstidene. I tillegg øker TOC-konsentrasjonen med vannføring, men mindre ved stigende enn fallende 
vannføring pga. forsinkelse, og mindre hvis det allerede har vært mye regn og stor utvasking. Disse 
sammenhengene kan vises f.eks. med figur 5, hvor vi ser FDOM og vannføring høsten 2014. Her ser 
vi hvordan topper i vannføring gir topper i FDOM. Samtidig ser vi at økningen og maksimumsnivået 
av FDOM ikke bare styres av størrelsen på vannføringstoppen. Det er en jevn nedgang i FDOM-nivået 
utover høsten pga. lavere temperatur og mindre strøfall. Dette gjør at vannføringstoppene i november 
har liten effekt på FDOM, til tross for at de er like store som i august. Den høyeste vannføringstoppen 
er i oktober, men den har mindre effekt en den foregående, fordi mye av det tilgjengelige DOM’et 
allerede har blitt vasket ut. 
 

 

 
Slike detaljstudier som er gjort mulig med Støtten fra Fondet for Jord- og Myrundersøkelser, øker 
forståelsen av sammenhengene mellom klimafaktorer og utvasking av DOM fra myr- og skogsjord. 
Det gir også verdifull informasjon til modeller, som kan beregne DOM-avrenning under framtidige 
klimascenarier. 
 
For spørsmål, kontakt prosjektleder Kari Austnes på NIVA (kari.austnes@niva.no). 
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Figur 5. FDOM (proxy for TOC) og vannføring i Langtjern innløp høsten 2014.  
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