
FAKTAARK NORDBYÅA 

Nordbyåas nedbørsfelt strekker seg over arealer i Enebakk og Rælingen kommuner. Området er 
mye benyttet til friluftsliv. Spesielt populær er Myrdammen (statlig sikret friluftsområde) både for 
badegjester og fiskelystne. Også de nærliggende innsjøene har gode bestander av abbor, ørret og 
stedvis gjedde. 

Om vassdraget
Nordbyåas nedbørsfelt strekker seg over arealer i Enebakk og Rælingen 
kommuner. Vannet drenerer fra åsene opp mot Østmarka med utspring 
fra Hellertjerna. Derfra finner vannet vei gjennom Nordbysjøen og Myr
dammen og ut i Øyeren. Nordre Øyeren naturreservat har viktige verne
interesser, også i internasjonal sammenheng. Nordbyåas nedre deler ble 
tidligere benyttet til sagbruksdrift.

Bruk av vassdraget
Området er mye benyttet til friluftsliv. Spesielt populær er Myrdammen 
(statlig sikret friluftsområde) både for badegjester og fiskelystne. Også 
de nærliggende innsjøene har gode bestander av abbor, ørret og stedvis 
gjedde. Nordbysjøen er drikkevannskilde for deler av Rælingen og Skeds
mo. Edelkreps var tidligere registrert i enkelte innsjøer, men nåværende 
forekomst er usikker.

Utfordringer i vassdraget
Nordbyåas nedre deler tilføres næringsstoffer (spesielt fosfor), organisk 
stoff og bakterier fra avløpsvann fra private avløpsanlegg. Dette er uheldig 
for vannmiljøet og kan føre til forringet vannmiljøtilstand for fisk, vann
levende dyr og planter, samt algeoppblomstringer. 

Basert på overvåkningsdata fra 20122013 er den økologiske tilstanden 
i Nordbyåa og Nordbysjøen god. Av hensyn til vannmiljøet og bakteriefo
rurensning er det behov for å iverksette avbøtende tiltak (oppgradering av 
private avløpsanlegg).

Miljøtilstandsvurdering for vassdraget

Parameter Tilstandsklasse

Bunndyr God

Fosfor God

Nitrogen God

Samlet vurdering God
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Hvordan forbedre miljøtilstanden i vassdraget
Tilstanden i vassdraget skal overvåkes i perioden 2015 – 2021. Oppgra
dering av private avløpsanlegg eller tilknytning til kommunalt avløpsnett er 
under planlegging og skal være gjennomført innen 2021. 

Estimerte fosforutslipp til vassdraget
Store tilførsler av biologisk tilgjengelig fosfor kan ha en vesentlig  
negativ innvirkning på vannmiljøet. Fosfortilførslene kommer i 
hoved sak fra private avløpsanlegg. Området har spredt bebyggelse 
der ca 10 private avløpsanlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. 
Disse slipper ut fosfor, men også andre næringsstoffer, organisk 
stoff og bakterier. Noe fosfor tilføres vassdraget fra jordsmonnet 
gjennom naturlige prosesser som avrenning fra skog og erosjon i 
selve bekkeløpet.

Utslipp av biologisk tilgjengelig fosfor 2013

Avvik fra miljømål Vurdering av miljøtilstand og tiltaksbehov
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Målt i vassdraget 2014

Avvik fra naturtilstand Økologisk tilstand 
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Området ved Myrdammen er godt tilrettelagt for friluftsliv og bading. Foto: Rælingen kommune
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69 68 16 39 eller 99 53 96 45

Postboks 114, 2151 Årnes

Kontakt 

Spredt avløp

Leire / naturlig

Faktarket er utgitt Mai 2015

Se også www.vann-nett.no

Lite God

Moderat Moderat

Betydelig Dårlig

Svært stort Svært dårlig

Tilsvarer uberørt Svært god


