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Årsrapport for kalkingen i Kvina 
2016 

 
Kalkforbruk 2016 
Fjoråret var et rolig kalkingsår. Vi havnet totalt på 1996 tonn kalk som er det nest laveste vi 
har registrert. Årsnedbøren lå omtrent på normalen.   
 

 Nyland 
(tonn biokalk 

Steindør 
(tonn kalk) 

Januar 171 72 
Februar 298 90 
Mars 216 64 
April 164 59 
Mai 163 25 
Juni 9 0 
Juli 43 2 
August 110 14 
September 176 5 
Oktober 43 4 
November 94 23 
Desember 114 37 
SUM 1600 396 
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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 med vannprøver som sendes 
inn og analyseres på laboratorium (Vestfoldlab i 2016). Klarte vi å holde pH-målene? 
Figuren på neste side viser at vi hadde utfordringer i smoltperioden som er den mest 
sårbare perioden for laksen. Trolig burde kalket noe mer for å sikre at pH-målet ble holdt.  
 
De høye verdiene sommerstid oppstår når det er varmt i været og det går lite vann i elva. 
Dette skjer helt naturlig, vi kalker ikke i slike perioder.  
 
En ting vi så i fjor var at våre målinger generelt lå høyere enn flaskeprøvene analysert av 
Vestfoldlab. En mulig årsak kan være at det kommer inn sure sidevassdrag mellom pH-
stasjonene våre og flaskestasjonen (Kloster). En annen kan være at utstyret måler feil. Vi 
tok en kontrollmåling den 6. juni 2016 ved Kloster. Da viste flaskeprøven (analysert av 
Vestfoldlab) pH = 6,44, mens feltpH-meteret viste pH = 6,60. Det gikk imidlertid noen timer 
mellom flaskeprøven ble tatt til vi målte i felt, og forsøket derfor bør gjentas.  
 
De enkelte hendelsene er logget og beskrevet i internkontrollen, jf. vedlegget.  
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Regnskap 
 
Utgifter 

  10100 Fastlønn, KS-område 246 888 
11200 Kalk 1 657 746 
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (utenom kalk) 126 968 
11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 9 162 
11303 Datakommunikasjon 1 341 

11600 
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er 
opplysningspliktige 23 887 

11800 Strøm 55 954 
12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 83 643 
13700 Kjøp fra andre (private) 736 
14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 481 310 
15500 Avsetning til bundne fond 2 064 375 

Sum   4 752 010 

   Inntekter 
  17024 Tilsk. nat.forv. formål 4 000 000 

17290 Mva.komp. drift 481 310 
17700 Refusjon fra andre (private) 42 925 
17713 Skadeerstatning 27 775 

Sum   4 552 010 

   Totalsum*   200 000 
*Summen er lik kommunens egeandel, jf. avtale med Fylkesmannen. 
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Siden det gikk med mindre kalk enn forventet så har vi også brukt mindre penger. Vi 
hadde en reparasjon på girkassen på Steindørdosereren og vi måtte gjøre utbedringer 
etter et el-tilsyn på Lindeland, men ellers var det ingen større utgifter utenom kalken. 
Regnskapet viser et overskudd på i overkant av 2 millioner kroner, betydelig mer enn 
budsjettert. Dermed kan vi bygge opp igjen kalkfondet som var nede i 109 688 kroner i fjor 
etter Synneflommen, men vi kan også budsjettere med å bruke av kalkfondet til driften i 
2017, fondet bør ligge rundt 6-700 000 kroner.  
 
Det kan bli aktuelt å skru opp dosene noe for å være sikre på at vi når pH-målene. Dette 
vil øke utgiftene.  
 
 
 
 
Kvinesdal, 28. februar 2017 
 
 
Edgar Vegge 
skog- og miljørådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 

• Hendelseslogg for internkontrollen 
• pH-kurver og vannføring 

  

4 
 



 
 

Vedlegg 
 
Hendelseslogg for internkontrollen 
 

Nr. Registrert Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

26697 31.12.16 Nyland 
Mindre hendelse: Mistet signal ph 
nedstrøms. Dårlig utstyr Ingen Bytte mod-bus nedstrøms Lukket 

26663 15.12.16 Nyland 
Mindre hendelse: Pumpe for pH måling 
defekt Dårlig utstyr Ingen Ny pumpe Lukket 

26662 14.12.16 Steindør 
Avvik: Pumpe i brønn oppstrøms defekt 
Fullt overslag på alle faser Dårlig utstyr   Bestilt ny pumpe Lukket 

26513 14.11.16 Nyland 
Mindre hendelse: Pumpe nedstrøms 
Nyland ute av drift Dårlig utstyr Ingen Bestilt ny pumpe Lukket 

26538 19.10.16 
Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: GSM modem ute av drift. 
sim kort ble sagt opp ved en feiltakelse da 
det var feil merket i skap Annen årsak Ingen Registrere alle sim kort Lukket 

26540 19.10.16 Nyland 
Mindre hendelse: To av doseringsrørene ut 
i elv er tette Annen årsak Ingen   Lukket 

26539 09.10.16 Nyland 
Mindre hendelse: Pumpe pH nedstrøms 
Nyland stoppet. Dårlig utstyr Ingen Alltid ha pumper på lager Lukket 

26553 28.09.16 Nyland 
Avvik: Doserte litt mye kalk i slutten av 
september til midten av oktober. Annen årsak 

Overdosering – 0,4 enheter, 
Økonomisk tap 

Saken diskutert med 
Magne, har ingen god 
forklaring på hvorfor det ble 
slik. Lukket 

26866 09.09.16 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: pH-kirka viste høye 
verdier i september uten at vi doserte kalk. 
Mulig feil på pH-utstyr? 

Feil på pH-
utstyr Ingen 

Ser ut til å ha rettet seg etter 
kalibrering 21/9. Lukket 

26397 18.07.16 Steindør 
Mindre hendelse: Pumpe nedstrøms 
stoppet Dårlig utstyr Overdosering – 0,4 enheter Byttet pumpe 08.08.2016 Lukket 

26318 05.06.16 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Pumpe i pH stasjon ved 
kirka lagt ut med jordfeil. Feilen ble utbedret 
06.06.16 kl 12.00 

Dårlig utstyr, 
Strømbrudd Ingen 

Byttet pumpe med ny som vi 
hadde på lager. Rørene fra 
pumpen opp til kyvetten ble 
også rengjort. Lukket 

26426 01.06.16 Steindør 

Mindre hendelse: Høy pH i store deler av 
juni. Typisk sommersituasjon, ingen 
kalkdosering. Annen årsak Ingen Ingen Lukket 
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Nr. Registrert Stasjon 

(kalk) 
Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

26770 23.05.16 Steindør 
Avvik: pH-dropp under målet. Doseringa 
klarte ikke å holde tritt med vannføringa. 

Feil på 
doseringpumpe 

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

26149 05.05.16 Nyland Mindre hendelse: Slanger i pumpe 2 defekt 
Feil på 
doseringpumpe Ingen 

Byttet slange. Husk å 
bestille ny til lager Lukket 

26769 01.05.16 Steindør 
Avvik: pH-dropp under målet. Doseringa 
klarte ikke å holde tritt med vannføringa. 

Feil på 
doseringpumpe 

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

Vanskelig sak å ha kontroll 
med. Kan kun løses ved 
manuell justering. Lukket 

26062 25.04.16 

Kirka pH-
stasjon, 
Steindør 

Avvik: Gjennomstrømning i pH måler 
oppstrøms tett fra 22.04 til 25.04.2016    
Dette har ført til en lavere dosering og et fall 
i pH ved kirka. 

Feil på pH-
utstyr 

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

Justere alarmnivå for pH 
oppstrøms noe høyere Lukket 

26004 19.04.16 Steindør Avvik: Strømbrudd i ca 2 timer Strømbrudd 
pH-dropp 15/2-31/5 - 0,1 
enhet i mer enn 8 timer Ingen Lukket 

26250 11.04.16 

Kirka pH-
stasjon, 
Steindør 

Avvik: Driftsstans i forbindelse med bytte av 
gir på dosering skrue.  Jobben tok litt lenger 
tid da delene de skulle montere ikke passet. 
Dette førte til et litte drop i pH 

Feil på 
doseringpumpe 

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

26249 01.04.16 
Kirka pH-
stasjon 

Avvik: pH justeringen ned-strøms var ikke 
slått på. Grunnen til dette var bytte av 
pumpe ned-strøms. Etter byttet ble ikke 
korrigeringen for ned-strøms pH aktivert og 
doseringen fra anlegget ble for lav. 

Annen årsak, 
Feil på pH-
utstyr 

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

26252 29.03.16 

Kirka pH-
stasjon, 
Steindør 

Avvik: På grunn av mye nedbør klarte ikke 
doserer å justere mengden kalk etter 
økning av vannføring i elva. Dette medførte 
en dropp i pH. Annen årsak 

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

26251 26.03.16 

Kvitla pH-
stasjon, 
Nyland 

Avvik: På grunn av mye nedbør klarte ikke 
doserer å justere mengden kalk etter 
økning av vannføring i elva. Dette medførte 
en dropp i pH. Annen årsak 

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

25703 15.03.16 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: ph måler ute av drift i ca 3 
timer pga strømbrudd Strømbrudd Ingen   Lukket 

26768 02.03.16 
Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: pH-dropp under kravet, 
men skyldtes feil kalibrering av pH-
elektroden på Kvitla. 

Feil på pH-
utstyr Ingen   Lukket 
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Nr. Registrert Stasjon 

(kalk) 
Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

26767 15.02.16 
Nyland, 
Steindør 

Avvik: Klarte ikke å kalke nok til å nå pH-
målet. Annen årsak 

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

Bør øke doseringa noen 
dager før pH-kravene i 
smoltperioden. Lukket 

24334 29.01.16 Steindør 
Mindre hendelse: Pumpe ned-strøms ute av 
drift pga jordfeil Dårlig utstyr Ingen Bestille ny pumpe Lukket 

24569 22.01.16 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: 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. Annen årsak Overdosering – 0,4 enheter Ingen tiltak. Lukket 
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pH-kurver og vannføring 
Avvik og mindre hendelser er vist med et nummer som svarer til meldingsnummeret i hendelsesloggen. 
 
Januar (timesverdier) 
 

 

24569 
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Februar (timesverdier)  
 

 
  

26767 

9 
 



 
 

Mars (timesverdier) 
 

 
  

26768 26251 26252 

10 
 



 
 

April (timesverdier) 
 

 
  

26249 26250 26004 26062 

11 
 



 
 

Mai (timesverdier) 
 

 
  

26769 

26770 

12 
 



 
 

Juni (timesverdier) 
 

 
 
  

26318 

13 
 



 
 

Juli (timesverdier) 
 

 
  

26397 

14 
 



 
 

August (timesverdier) 
 

  

26397 

15 
 



 
 

September (timesverdier) 
 

 
  

26553 
26866 

16 
 



 
 

Oktober (timesverdier) 
 

 
  

26538 

17 
 



 
 

November (timesverdier) 
 

  

18 
 



 
 

Desember (timesverdier) 
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