
Årsrapport med regnskap 
for kalkingen i Kvina i 2014 

 
Kalkforbruk 2014 
Det regnet mye i fjor. Årsnedbøren var på 147 % av normalen. Dermed gikk det med mye 
kalk for å holde pH-kravene, ca. 3750 tonn. En fuktig og mild vinter bidrog sterkt til 
forbruket.  
 
 

2014 
Steindør  
(tonn kalk) 

Nyland  
(tonn biokalk) 

Lindeland 
(tonn kalk) 

Januar 134 378 0 
Februar 136 476 2 
Mars 179 502 58 
April 55 311 17 
Mai 12 98 0 
Juni 0 9 0 
Juli 0 23 0 
August 33 232 0 
September 5 44 0 
Oktober 75 481 0 
November 39 173 0 
Desember 63 220 0 
SUM 731 2947 77 
 
 

 
 



Vi har egentlig kuttet den ordinære kalkingen fra Lindeland. Anlegget fungerer som 
beredskapsanlegg. Det har imidlertid stått kalk i siloen som vi har ønsket å få ut for å 
hindre sementering. Vi fikk tømt siloen (77 tonn) i løpet av mars og april i en periode med 
høy vannføring og sure forhold.  
 
Kalkforbruket styres av pH i elva og vannføring. Jo mer vann og lavere pH, jo mer kalk går 
med. Figuren nedenfor viser at det er bra sammenheng mellom nedbør og kalkforbruk. 
 

 
 
 
ph 
Vi har nå fått de to nye automatiske pH-stasjonene nederst i Litlåna (kirka) og Kvina 
(Kvitla) i drift. Disse erstattet Klosterstasjonen i mai/juni.  
 
Klarte vi å holde pH-kravene? Figuren nedenfor viser at det var noen dropp under målet. 
Droppene er logget og beskrevet i internkontrollen, jf. hendelsesloggen i vedlegget. Vi har 
gitt en kort oppsummering nedenfor.  
 

 
 
Februar: Lav pH ved Kloster pga. feil på pH-utstyr. NIVA-prøve tatt i perioden viser gode 
verdier. Vi tror ikke målingene viste den riktige situasjonen i elva.  
 
April-mai: Problemer med pH-målingene på Kloster i forbindelse med liten vannføring i 
elva. NIVA-prøvene viser gode verdier. 
 



Juni-juli: Høy pH i Litlåna pga. lav vannføring og varmt sommervær. I denne perioden 
kalket vi ikke fra Steindør.  
August: Lav pH i Litlåna fra 10.8. til 12.8. pga. mye nedbør. Årsaken var stor tilrenning fra 
sidevassdrag nedenfor kalkingsanlegget.  
 
September: Pumpe på pH-stasjonen nedstrøms Steindør var ute av drift og resulterte i lav 
dosering og pH-dropp ved kirka. Dette skjedde heldigvis på et gunstig tidspunkt (utenom 
smoltperioden). Senere i måneden steg pH ved kirka ganske mye i en periode med lite 
vann og uten at vi kalket fra Steindør.  
 
November: Feil pH-målinger ved kirka fra den 28.10. pga. stopp i gjennomstrømning i 
måleutstyret.  
 
Desember: Lav pH ved Kvitla over lengre tid, men dette skyldtes at pumpa til pH-stasjonen 
var ute av drift. Manuelle målinger viste at verdiene i elva var OK.  
 
 
Regnskap 
 
Utgifter 
10100 Fastlønn, KS-område 308 554 
11150 Mat- og drikkevarer 2 421 
11213 Kalk 2 863 105 
11247 Andre driftsutgifter 171 017 
11300 Telefonutgifter 11 354 
11500 Opplæring/kurs-avgifter 658 
11600 Km.godtgjørelse 38 284 
11800 Strøm 49 594 
12314 Andre vedlikeholdsoppgaver 23 081 
12356 Brøyting 3 700 
12700 Konsulentbistand (ekstern) 14 404 
14290 Mva.komp. drift 778 958 
15500 Avsetning til bundne fond 68 705 
Sum   4 333 837 

 
Inntekter 
17024 Tilsk. nat.forv. formål -3 282 000 
17290 Mva.komp. drift -778 958 
19501 Bruk av bundne fond -73 879 
Sum   -4 134 837 

 
Totalsum*   199 000 

*Summen er lik kommunens egeandel 
 
Kalkfondet ble redusert med 5 174 kroner i fjor og er nå på 955 099 kroner. Dette er noe 
høyt sammenlignet med anbefalingene fra Fylkesmannen og vi tar sikte på å redusere 
fondet ned mot 600 000 kroner i 2015.  
 
 
Kvinesdal, 12. mars 2015. 
Edgar Vegge 



Vedlegg 
• Hendelseslogg for internkontrollen 
• pH-kurver og vannføring 

  



Vedlegg 
 
Hendelseslogg for internkontrollen 
 
Nr Dato Stasjon Hendelse Konsekvens Tiltak Innmeldt av Lukket Avvik/Mindre 

hendelse 
Kommentarer 

21948 10.12.2014 Kvitla Pumpe til pH stasjon på Kvitla ute 
av drift. 

Ingen. Tar manuelle pH-målinger 
som viser at det ser ut til å gå bra 
i elva. 

Bytte pumpe når 
vannstand tillater det. 

Magne Ja A  

21775 07.11.2014 Kirka Lav/ feil Ph ved kirka fra den 
28.10 pga stopp i 
gjennomstrømning på pH måler. 

Ingen.  Rengjort utstyr og 
åpnet for mer vann. 

Magne Ja A  

21764 05.11.2014 Nyland Defekt batteri til aggregat. Ingen. Bytte batteri. Magne Ja A  

 17.09.2014 Kirka Høy pH siste halvdel av 
september. 

Ingen. Ingen. Edgar  H Høy pH pga. lav vannføringen. 
Ingen dosering. 

21614 08.09.2014 Kirka Lav pH i perioden fra 10/8 til 12/8 
pga mye nedbør.  

pH-dropp resten av året – 0,2 
enheter i mer enn 2 døgn. 
Skjedde på et gunstig tidspunkt 
(utenom smoltperioden). 

 Magne Ja A Det er problemer med å holde 
oppe pH når det kommer stor 
nedbørmengder over en korte 
perioder. Årsaken til dette er 
mye tilrenning fra sidevassdrag 
fra pH stasjonen på Jerstad til 
pH stasjonen ved Kirka  

21612 08.09.2014 Steindør Pumpe på pH nedstrøms 
Steindør ute av drift.  

pH-dropp resten av året – 0,2 
enheter i mer enn 2 døgn. pH har 
falt 31/8 fram til 8/9. Skjedde på 
et gunstig tidspunkt (utenom 
smoltperioden). 

Fjerne pH styring 
nedstrøms og bytte 
pumpe. 

Magne Ja A  

 20.06.2014 Kirka Høy pH i juni og juli Ingen. Ingen. Edgar  H Høy pH pga. lav vannføringen. 
Ingen dosering. 

21369 03.06.2014 Kloster Problemer med pH måling i hele 
mai på Kloster i forbindelse med 
liten vannføring i elva. 

pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 enhet i 
mer enn 8 timer. Usikker på 
konsekvensene i elva. NIVA-
prøvene er gode. 

Flytt pH stasjon litt 
høyere opp i 
vassdraget. 

Magne Ja A Fra og med juni er Kloster 
erstattet med Kvitla og kirka. 

21269 01.04.2014 Kloster Problemer med pH måling i hele 
april på Kloster i forbindelse med 
liten vannføring i elva. 

pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 enhet i 
mer enn 8 timer. Usikker på 
konsekvensene i elva. NIVA-
prøvene er gode. 

Flytt pH stasjon litt 
høyere opp i 
vassdraget. 

Magne Ja A Fra og med juni er Kloster 
erstattet med Kvitla og kirka. 

21125 15.04.2014  Brønnpumpe stoppet Ingen Byttet pumpe og 
bestilt ny 
reservepumpe 

Magne Ja A  



21124 11.04.2014  Frekvensomformer feil. Dosering 
stoppet fram til mandag 14.04 kl 
14.00. 

Ingen pH dropp ved Kloster. Har 
trolig gått greit. 

Sjekke med miljøkalk 
ang bytte av 
frekvensomformer da 
denne har vært 
ustabil i lengre tid. 

Magne Ja A  

21123 21.02.2014 Kloster Lav pH ved Kloster pga. feil på 
utstyr. 

pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 enhet i 
mer enn 8 timer 

Kalibrert pH måler 
den 25.03 da denne 
viste 0.1 for lavt. Har 
også gitt beskjed til 
Rolf at han må bytte 
elektrode da den som 
står der vandrer for 
mye. 

Magne Ja A  

19269 20.01.2014 Kloster Feil på pumpe på Kloster som 
fører til feil på pH-måling. 

Trolig ingen. Manuelle prøver 
viser greie verdier. 

pH måles manuelt til 
feilen er rettet av 
Høgberget. 

Magne Ja A  

  



pH-kurver og vannføring 
 
Hele året (døgnverdier) 

 

  



Januar (timesverdier) 

 

 
  



Februar (timesverdier) 

 

  



Mars (timesverdier) 

 

 
  



April (timesverdier) 

 

 
  



Mai (timesverdier) 

 

 
  



Juni-juli (timesverdier) 

 

 
  



August (timesverdier) 

 

  



September (timesverdier) 

 

 
  



Oktober (timesverdier) 

 

 
  



November (timesverdier) 

 

 
  



Desember (timesverdier) 
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