
FAKTAARK SAGSTUÅAVASSDRAGET 

Om vassdraget
Sagstuåas nedbørsfelt strekker seg over arealer i Nes kommune. Åa får 
store deler av vanntilførslene fra en rekke innsjøer og myrer i skogsom-
rådene oppstrøms Sagstusjøen. I dette området finnes noe spredt bo-
setting og en rekke hytter. De nedre delene Sagstuåa, nedstrøms Kløfta, 
slynger seg gjennom kulturlandskap ned mot utløpet i Glomma. Tidligere 
har åa blitt benyttet til drift av flere vassdrevne sager og møller, der Auli 
mølle fremdeles er intakt og brukes til museumsformål. De nedre delene 
av Sagstuåa er registrert som svært viktig med hensyn til særegent biolo-
gisk mangfold (Naturbase).

Bruk av vassdraget
Området er et viktig friluftslivsområde. Flere av innsjøene blir benyttet til 
fiske og bading. Spesielt populær er Sagstusjøen, som har tilrettelagte 
fiskeplasser for handikappede. Edelkreps var tidligere registrert i både åa 
og i enkelte innsjøer, men nåværende forekomst er usikker. 

Utfordringer i vassdraget
Hovedutfordringen de nedre delene av Sagstuåa er for store tilførsler 
av næringsstoffer (spesielt fosfor), jordpartikler, organisk stoff og bakterier.  
Disse tilføres ved avrenning fra dyrket mark og avløpsvann fra private av-
løpsanlegg. Lokalt kan også husdyrgjødsel utgjøre en vesentlig påvirkning. 
Belastningene fører til forringet vannmiljøtilstand for fisk, vann levende 
dyr og planter og kan føre til algeoppblomstringer. Flere av innsjøene i 
vassdraget har blitt kalket i en årrekke grunnet sur nedbør. Kalkingen 
avsluttet i de fleste innsjøene med unntak av Butjern, Langvatn, Gørrtjern 
og Sagstusjøen.

Basert på overvåkningsdata fra 2014 er den økologiske tilstanden i den 
nedre delen av Sagstuåavassdraget moderat. Det er derfor behov for 
å iverksette avbøtende tiltak. De øvre delene av vassdraget og 17 un-
dersøkte innsjøer har god tilstand, men tilstanden i fire innsjøer (blant 
annet Sagstusjøen) opprettholdes med kalking.

Miljøtilstandsvurdering for nedre Sagstuåa

Parameter Tilstandsklasse

Alger Moderat

Bunndyr Moderat

Fosfor God

Nitrogen Moderat

Samlet vurdering Moderat

KART (www.vann-nett.no)
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Vann-Nett ID: 002-1609-R, 002-1600-R, 002-4280-L

Sagstuåas nedbørsfelt strekker seg over arealer i Nes kommune. Området er et viktig friluftslivs
område. Flere av innsjøene blir benyttet til fiske og bading. Spesielt populær er Sagstusjøen, som 
har tilrettelagte fiskeplasser for handikappede. De nedre delene av vassdraget er påvirket av men
neskelige tilførsler av næringssalter.



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 Tiltak for å 
redusere avrenning fra dyrket mark finansieres i dag ved tilskuddsordnin-
gene «regionalt miljøprogram» (RMP) og «spesielle miljøtiltak i jordbruket» 
(SMIL). Eksempel på tiltak er redusert jordbearbeiding, vegetasjonssoner 

Estimerte fosforutslipp til vassdraget
Store tilførsler av biologisk tilgjengelig fosfor kan ha en vesentlig 
negativ innvirkning på vannmiljøet. Nedre Sagstuåa er vesentlig på-
virket av avrenning fra jordbruksområder, som er den dominerende 
fosforkilden. Området har spredt bebyggelse der ca 140 private 
avløpsanlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. Disse slipper til 
sammen ut betydelige mengder fosfor, men også andre næringsst-
offer, organisk stoff og bakterier. Noe fosfor tilføres vassdraget fra 
jordsmonnet gjennom naturlige prosesser som avrenning fra skog, 
erosjon i raviner og bekkekanter og erosjon i selve bekkeløpet.

Utslipp av biologisk tilgjengelig fosfor 2013

Avvik fra miljømål Vurdering av miljøtilstand og tiltaksbehov

50 % 

11 % 

38 % 

Foreløpig miljømål
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Målt i vassdraget 2014

Avvik fra naturtilstand Økologisk tilstand 
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og hydrotekniske tiltak med videre. Vannområdet vil på sikt tilby miljø-
rådgivning til alle gårdbrukere i vassdraget, hvor hensikten er å bidra 
til økt oppslutning om målrettede miljøtiltak. Kalkingen av innsjøene bør 
opprettholdes. Det bør innhentes mer kunnskap om forsuringstilstanden i 
innsjøene for å vurdere effekten av kalkingen på vannmiljøet.

Sagstuåa nedenfor dammen ved Smedstua. Foto: M.Lindholm
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69 68 16 39 eller 99 53 96 45

Postboks 114, 2151 Årnes

Kontakt 

Spredt avløp

Leire / naturlig

Underestimert

Faktarket er utgitt Mai 2015

Se også www.vann-nett.no
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