
FAKTAARK VARÅAVASSDRAGET   

Om vassdraget
Varåavassdragets nedbørsfelt strekker seg over arealer i Fet og Sørum kom
muner. Vassdraget har i hovedsak tilrenning fra skogområdene rundt Var
sjøen, Heia og Hvalstjern. De nedre delene av vassdraget drenerer gjennom 
kulturlandskap og tettbebyggelsen ned mot Glomma. Ved utløpet ligger Warå 
mølle som har benyttet elva til drift av både sager, mølle og senere kraft
produksjon. Deler av Varåavassdraget er registrert som viktig bekkedrag med 
særegent biologisk mangfold (Naturbase). Varsjøen er kjent som yngleområde 
for skogsnipe, storlom og fiskemåke, som alle er rødlistede arter. 

Bruk av vassdraget
Området blir i stor grad benyttet til friluftsliv. Innsjøene Varsjøen, Heiavann 
og Hvalstjern blir benyttet til bading og som vannkilde for enkelte hytter. 
Flere av innsjøene er populære fiskeplasser, der det blant annet finnes 
gode bestander av abbor, ørret og gjedde. Edelkreps var tidligere regis
trert i enkelte innsjøer, men nåværende forekomst er usikker.

Utfordringer i vassdraget
Den største utfordringen i vassdraget er lav vannstand og tidvis tørrlegging 
av Heiavannet, grunnet omfattende lekkasje ved utløpsdemningen. Tørrleg
gingen av Heiavann har stor negativ påvirkning på økosystemet i tilknyttet 
innsjøen. Lekkasjen har pågått i mange år, men siden forverringen i 2013 
har det pågått arbeid for å avklare hvem som skal stå ansvarlig for å utbedre 
lekkasjen. Varåavassdragets nedre deler har også utfordringer med for 
store tilførsler av næringsstoffer (spesielt fosfor), jordpartikler, organisk stoff 
og bakterier. Disse tilføres ved avrenning fra dyrket mark og avløpsvann fra 
private avløpsanlegg. Belastningene fører til forringet vannmiljøtilstand for 
fisk, vannlevende dyr og planter, og kan føre til algeoppblomstringer. 

Basert på overvåkningsdata fra 20122013 er den økologiske tilstanden 
i den nedre delen av Varåavassdraget moderat. Tilstanden i Heiavann er 
svært dårlig grunnet tidvis tørrlegging (tilstand før tørrlegging var moder
at). Tilstanden i øvre Varåa og Varsjøen er svært god. Det er derfor behov 
for å iverksette avbøtende tiltak i Heia og nedre Varåa.

Miljøtilstandsvurdering for nedre Varåa

Parameter Tilstandsklasse

Alger Moderat

Bunndyr God

Fosfor God

Nitrogen God

Samlet vurdering Moderat* (Svært dårlig**)

KART (www.vann-nett.no)

Foto: K.M
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Vann-Nett ID: 0023415R, 0023416R, 0023101L, 0023107L

Varåavassdragets nedbørsfelt strekker seg over arealer i Fet og Sørum kommuner. Området blir i 
stor grad benyttet til friluftsliv, bading og fiske, blant annet innsjøene Varsjøen, Heiavann og Hvalst-
jern. Hovedutfordringen i den nedre delen av vassdraget er den utette demningen i Heiavann, men 
også tilførsler av næringsstoffer.

*  Miljøtilstand i Heiavannet 



Hvordan forbedre miljøtilstanden i vassdraget
Tilstanden i vassdraget skal overvåkes i perioden 2015 – 2021. Det 
må arbeides for at lekkasjen ved demningen i Heiavann blir utbedret. 
Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere utslipp fra det kommu
nale avløp og overvannsnettet. Oppgradering av private avløpsanlegg 
eller tilknytning til kommunalt avløpsnett er under planlegging og skal 
være gjennomført innen 2021 Tiltak for å redusere avrenning fra dyrket 

Estimerte fosforutslipp til vassdraget
Store tilførsler av biologisk tilgjengelig fosfor kan ha en vesentlig nega
tiv innvirkning på vannmiljøet. Varåa er vesentlig påvirket av avrenning 
fra jordbruksområder, som er den dominerende fosforkilden. Lokalt 
kan vassdraget være resipient for avløpsvann fra kommunalt avløps
nett (mangelfulle estimater). Området har også noe spredt bebyggelse 
der ca 10 private avløpsanlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekrav. 
Avløpsvann inneholder betydelige mengder fosfor, men også andre 
næringsstoffer, organisk stoff og bakterier. Noe fosfor tilføres vassdra
get fra jordsmonnet gjennom naturlige prosesser som avrenning fra 
skog, erosjon i bekkekanter eller i selve bekkeløpet.

Utslipp av biologisk tilgjengelig fosfor 2013

Avvik fra miljømål Vurdering av miljøtilstand og tiltaksbehov
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Målt i vassdraget 2013

Avvik fra naturtilstand Økologisk tilstand 
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mark finansieres i dag ved tilskuddsordningene «regionalt miljøprogram» 
(RMP) og «spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL). Eksempel på tiltak er 
redusert jordbearbeiding, vegetasjonssoner og hydrotekniske tiltak med 
videre. Vannområdet vil på sikt tilby miljørådgivning til alle gårdbrukere i 
vassdraget, hvor hensikten er å bidra til økt oppslutning om målrettede 
miljøtiltak.

Lekkasjen i Heiadammen var betydelig i 2013 og 2014. Foto: K.Moseby
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Faktarket er utgitt Mai 2015

Se også www.vann-nett.no
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