
Årsrapport for kalkingen i Kvina 
2015 

 
Kalkforbruk 2015 
2015 lå an til å bli et nokså normalt nedbørsår, men så kom storflommen i desember. 
Årsnedbøren ble på 136 % av normalen, og det har gått med mye kalk, totalt 3 924 tonn. 
Desemberflommen bidrog sterkt til forbruket.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2015 

Steindør  
(tonn 
kalk) 

Nyland  
(tonn 
biokalk) 

Lindeland 
(tonn 
kalk) 

Januar 106 417 0 
Februar 104 201 0 
Mars 132 359 0 
April 103 386 0 
Mai 71 412 0 
Juni 0 122 0 
Juli 0 35 0 
August 34 104 0 
September 34 205 0 
Oktober 0 34 0 
November 68 239 0 
Desember 146 613 0 
SUM 799 3125 0 



Kalkforbruket styres av vannføring og pH i elva. 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 bruker pH som indikator på om vi er gode nok til å kalke. Målene er satt av 
Fylkesmannen: 
 pH-mål 
15.2. – 31.3.   6,2 
1.4. – 31.5. 6,4 
Resten av året 6,0 
 
Vi måler pH kontinuerlig ved Kvitla vannverk i Kvina og ved kirka i Litlåna. Målingene 
suppleres med egne målinger gjort med felt-pHmeter samt vannprøver som sendes inn og 
analyseres på laboratorium (NIVA i 2015). Klarte vi å holde pH-målene? Figuren under 



viser at vi stort sett klarte oppgaven, men med noen mindre dropp under målet. Vi hadde 
også noen perioder da måleutstyret ikke fungerte. Droppene og feilene er logget og 
beskrevet i internkontrollen, jf. vedlegget.  
 
Regnskap 
 
Utgifter 

 
  

10100 Fastlønn, KS-område 277 443 
11150 Mat- og drikkevarer 2 708 
11213 Kalk 3 193 788 
11247 Andre driftsutgifter 318 601 
11300 Telefonutgifter 6 438 
11600 Km.godtgjørelse 46 637 
11706 Utgifter etter regning 36 
11800 Strøm 41 886 
12314 Andre vedlikeholdsoppgaver 64 940 
12356 Brøyting 3 810 
14290 Mva.komp. drift 907 036 
15500 Avsetning til bundne fond 527 000 

Sum   5 390 323 

   Inntekter     
17024 Tilsk. nat.forv. formål 2 816 000 
17290 Mva.komp. drift 907 036 
19501 Bruk av bundne fond 1 460 287 

Sum   5 183 323 

   
   Totalsum*   207 000 
*Summen er lik kommunens egeandel 

  
Vi hadde bra kontroll på utgiftene før desemberflommen. Vi hadde innstallert filterløsning 
for kalkpåfylling på Steindør, asfaltert utenfor Steindøranlegget, kjøpt diverse utstyr for 
GPS-kommunikasjon, og i tillegg hadde vi revet Mygland kalkingsanlegg. Planen var å 
dekke utgiftene med kalkfondet. Så kom desemberflommen og kalkutgiftene spratt i været. 
Vi klarte å dekke utgiftene med fondet, men dette er nå nede på 109 688 kroner.  
 
Ut fra årets erfaringer bør fondet være på 6-800 000 kroner for å ha stor nok buffer til å 
klare uforutsette utgifter.  
 
 
Kvinesdal, 11. mars 2016. 
 
Edgar Vegge 
 
 
Vedlegg 

• Hendelseslogg for internkontrollen 
• pH-kurver og vannføring 

  



Vedlegg 
 
Hendelseslogg for internkontrollen 
 
Melding 
nr. 

Dato Stasjon Hendelse Konsekvens Tiltak Innmeldt 
av 

Lukket Avvik/ 
mindre 

hendelse 

Kommentarer 

24569 22.01.2016 Kirka pH ved kirka > 6,4 i perioden 17.-25. januar. 
Dette var en periode med stabilt, kaldt vær og 
minimal dosering fra Steindør. Grunnen til 
høy pH må ha vært naturgitte forhold. 

Ingen Ingen Edgar Ja MH  

24334 29.01.2016 Steindør Pumpe nedstrøms ute av drift pga jordfeil. Ingen Ny pumpe. Magne Ja MH  
24216 06.12.2015 Kvitla, 

Kirka, 
Nyland og 
Steindør 

pH-dropp i begge vassdrag pga. ekstrem 
vannføring. 465 m3/s på Stegemoen, 258 
m3/s på Steindør (usikker måling). 

Kombinasjonen av ekstreme 
vannmengder og dropp i pH 
kan ha gitt økt dødelighet på 
laks.  

Ingen Magne Ja A  

24347 26.11.2015 Kirka Ser ut som at Kirka pH-stasjon ikke logget 
riktig pH 19/11-26/11. Mulig årsak er 
omlegging av Mikacom til ny versjon, Terje 
Lysnes sier det ble noe kluss med dataene 
akkurat i den perioden. 

Ingen. Trolig ingen 
konsekvenser for livet i elva, 
vannføringa og doseringa var 
stabil i hele perioden. 

Ingen Edgar Ja MH  

24170 16.11.2015 Steindør Overdosering av kalk i forbindelse med 
kalibrering av vekt på silo. Har kjørt anlegget 
på 90 % en periode på ca 3 timer for å 
tømme anlegget for å kunne sette nullpunkt 
på vektcellene. 

Ingen Ingen Magne Ja MH  

24158 06.10.2015 Steindør Dataloggingen i Mikacom gikk i stå i perioden 
6.-22. oktober, trolig pga. at panelet på 
Steindør låste seg. Kalkdoseringen har 
imidlertid fungert som normalt. "Rolig" 
vannføring + manuell pH-måling tilsier at alt 
har gått greit i elva. 

Ingen Fungerer  Edgar Ja MH  

24141 27.10.2015 Lindeland Eltilsyn på Lindland resulterte i pålegg om 
retting av lysaramtur, skader på kabler med 
isolasjon og andre småting (pga. mus). Vi har 
fått frist til jul med å rette feilene. Jf. 
ephortesak 2010/108-7. 

Merknad fra tilsynsmyndighet. 
Ingen konsekvenser for 
kalkinga eller livet i elva. 

Bestiller elektriker til å 
rette feilene. 

Edgar Ja A  

24115 15.10.2015 Kvitla UPS på pH stasjonen Kvitla defekt fra den 
15.10 til 21.10. Det er derfor ingen målinger i 
denne perioden.  

Det er ingenting som tilsier at 
det skulle vært noen dropp i pH 
i denne perioden da utstyret 
ellers har vært i orden. 

Utstyret er sendt til 
leverandør. Stasjonen 
blir nå kjørt uten 
batteri backup i 
påvente av nytt utstyr. 

Magne Ja A  

24091 14.09.2015 Kirka pH-dropp ved Kirka. En del nedbør resulterte Ingen Ingen Edgar Ja MH  



i en liten flom, men økningen i dosering kom 
ikke tidlig nok til å klare å holde pH-målet.  

24090 02.09.2015 Kirka pH-dropp ved Kirka. En del nedbør resulterte 
i en liten flom, men økningen i dosering kom 
ikke tidlig nok til å klare å holde pH-målet.  

Ingen Ingen Edgar Ja MH  

24076 02.10.2015 FeltpH-
meter 

Problemer med portabelt pH meter. Får ikke 
kalibrert instrumentet mot buffer. 

pH Kvitla viser for høye verdier 
fra 2. oktober pga. at det ble 
kalibrert med feltpH-meteret. 

Bestilt nytt instrument. 
Blir levert i uke 42. 

Magne Ja A  

24030 16.08.2015 Kirka pH-dropp ved Kirka. I forbindelse med mye 
nedbør har ikke doseringen klart å holde tritt 
med vannføringsøkningen. Dette har gitt en 
dropp i pH. 

Ingen Ingen Edgar Ja MH  

23993 31.07.2015 Kirka Høy pH i store deler av juli. Typisk 
sommersituasjon, ingen kalkdosering. 

Ingen Ingen Edgar Ja MH  

23894 06.07.2015 Kirka Siste halvdel av juni: Typisk sommersituasjon 
med lite vann og varmt vær som gir høy pH. 
Ingen dosering av kalk i perioden. 

Ingen Ingen Edgar Ja MH  

23845 31.05.2015 Kirka I forbindelse med mye nedbør har ikke 
doseringen klart å holde tritt med 
vannføringsøkningen. Dette har gitt en dropp i 
pH. 

pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 enhet 
i mer enn 8 timer. 3 døgn 
under pH-målet. Laveste verdi 
= 6,20, snitt = 6,29. Kan ha gitt 
negativ effekt på yngelen som 
nettopp er kommet opp av 
grusen og ev. smolt som ikke 
hadde kommet seg ut enda.  

Tettere oppfølging i 
forbindelse med mye 
nedbør. 

Magne Ja A  

23844 20.05.2015 Kirka I forbindelse med mye nedbør har ikke 
doseringen klart å holde tritt med 
vannføringsøkningen. Dette har gitt en dropp i 
pH. 

pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 enhet 
i mer enn 8 timer. 35 timer 
under pH-målet. Laveste verdi 
= 6,11, snitt = 6,26. I følge 
Randulf Ø er swimup ca. rundt 
20. mai i Kvina. Hendelsen kan 
ha gitt negativ effekt på 
yngelen samt ev. smolt som 
ikke hadde kommet seg ut 
enda.  

Tettere oppfølging i 
forbindelse med mye 
nedbør. 

Magne Ja A  

23687 11.05.2015 Kvitla 

Problemer med pH stasjon Kvitla. I 
forbindelse med ombygging av pH stasjonen 
fra dykket til tørr-oppstilt pumpe ser det ut til 
at noe av utstyret påvirker målingene. Dette 
har gitt utslag på pH verdiene både i mars, 
april og mai.  

De manuelle målingene viser 
at pH ligger over målet. Det 
samme viser pH ved 
Okstesteinbrua (nedstrøms 
Nyland). Ingen konsekvens for 
livet i elva. 

Det har blitt og blir tatt 
manuelle målinger av 
pH i elva til problemet 
er løst. Det vil også bli 
gjort forandringer på 
opplegget rundt 
pumpen for og se om 
det kan hjelpe på 
målingene.  

Magne Ja A 15.6.15: Røret ut i 
elva er nå endret så 
vi får se om det 
hjelper på 
målingene.  

23609 30.03.2015 Nyland Doseringspumpe nr 1 er defekt.  Ingen Bestilt ny pumpe.  Magne  MH  



23166 04.03.2015 Kvitla pH-elektrode på Kvitla er defekt Ingen Har bestilt ny. Jeg 
kommer til å ta 
manuelle målinger til 
den nye er på plass. 

Magne Ja A Manuelle målinger. 

23130 03.02.2015 Kvitla Høy pH 06.2.-17.2. pga. lav vannføring og 
manuell dosering med litt for høy dose. 
(Manuell dosering pga. is i elva.) 

Overdosering - 0,4 enheter. 
Trolig ingen konsekvenser for 
livet i elva.  

Tilbake til autostyring. Edgar Ja MH  

22747 23.02.2015 Kirka Dropp i pH fra den18.2 kl 9.30 til 20.2 kl 2.52. 
Årsaken til dette var feil på målingene av 
elvenivå som igjen førte til at det ble dosert 
for lite kalk. 

pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 enhet 
i mer enn 8 timer. Totalt 35 
timer > 0,1 enhet under målet. 
pH = 5,65 på det laveste. Trolig 
negativt for smolten.  

Rengjør og kontrollere 
inntaksbrønn til våren 

Magne  A  

22746 19.02.2015 Kvitla Det har blitt dosert for lite kalk en periode fra 
16.2 til 19.2 på Nyland kalk da anlegget stod i 
manuell drift pga is i elva. Det ble ikke sendt 
alarmer om lav pH fra anlegget da 
mobildekningen var nede. Anlegget ble satt i 
auto den 19.2. Når det gjelder droppe på 
Kvitla fra den 20.2 til 22.2 kommer den mest 
sannsynlig av at pH blir påvirket av den nye 
pumpen som er montert. Jeg har tatt 
manuelle målinger i elva som viser høyere 
verdier en det som kommer frem av utstyret i 
stasjonen. 

pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 enhet 
i mer enn 8 timer. Totalt 35 
timer > 0,1 enhet under målet. 
pH = 5,85 på det laveste. MEN: 
kalibrering den 22.2. viste at 
Kvitla målte for lav pH. Trolig 
har ikke det reelle droppet vært 
så dramatisk likevel. 

En bør kanskje sende 
alarmer fra mikacom 
ved problemer med 
pH 

Magne Ja A Kalibrering den 
22.2. viste at Kvitla 
målte for lav pH. 
Trolig har ikke det 
reelle droppet vært 
så dramatisk 
likevel. 
Manuelle målinger. 

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  

  



pH-kurver og vannføring 
Avvik og mindre hendelser er vist med et nummer som svarer til meldingsnummeret i hendelsesloggen. 
 
Januar (timesverdier) 

 

21948 



Februar (timesverdier)  
 

 
  

22746 22747 

23130 



Mars (timesverdier) 
 

 
  

23166 



April (timesverdier) 
 

 
  

23687 



Mai (timesverdier) 
 

 
  

23687 

23844 23845 



Juni (timesverdier) 
 

 
 
  

23993 

23687 



Juli (timesverdier) 
 

 
  

23993 



August (timesverdier) 
 

  

24030 



September (timesverdier) 
 

 
  

24090 24091 



Oktober (timesverdier) 
 

 
  

24115 24158 24076 



November (timesverdier) 
 

 
  

24170 

24347 



Desember (timesverdier) 
 

 
 

24216 
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