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Årsrapport for kalkingen i Kvina 
2017 

 
Kalkforbruket 
Fjoråret var et ganske fuktig år, særlig høsten var våt. Årsnedbøren havnet på 129 % av 
normalen. Vi kalket jevnt og trutt med en klar topp i oktober. Vi brukte totalt 2985 tonn kalk 
som er omtrent 1000 tonn mer enn i fjor.  

 

 
 
Fig. 1. Tonn kalk brukt i 2017 
(oppe til venstre). 
Årsnedbøren på Risnes i 
Fjotland (oppe til høyre, data 
fra eklima.met.no). Akkumulert 
kalkforbruk gjennom året for 
årene 2013-2017 (til høyre).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Steindør  
(tonn kalk) 

Nyland  
(tonn biokalk) 

Januar 151 45 

Februar 122 37 

Mars 180 74 

April 230 45 

Mai 240 40 

Juni 60 1 

Juli 32 0 

August 202 18 

September 304 37 

Oktober 457 112 

November 243 73 

Desember 215 68 

SUM 2436 549 
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Kalkforbruket styres av vannføring og pH i elva. Jo mer vann og lavere pH, jo mer kalk går 
med. Figur 2 nedenfor viser at det er bra sammenheng mellom nedbør og kalkforbruk. 

 
Fig. 2. Sammenhengen mellom nedbør og kalkmengde. Årsnedbøren er hentet fra stasjonen Risnes i 
Fjotland (eklima.met.no).  

  
pH 
Vi bruker pH som indikator på om vi er gode nok til å styre doseringa. Målene er satt av 
Fylkesmannen og gjenspeiler laksen laksen sine krav til vannkvalitet:  
 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 og ved kirka. Stasjonen ved Kvitla gir oss pH-
verdien i Kvina, mens kirka gir oss pH-verdien i Litlåna. Målingene suppleres med egne 
målinger gjort med felt-pHmeter samt med vannprøver som tas ved Kloster og sendes inn 
og analyseres på laboratorium (Vestfoldlab i 2017).  
 
Klarte vi å holde pH-målene? Det første som skal sies er at vi har slitt med å få pålitelige 
pH-målinger ved kirka, særlig i høst. Vi har testet nytt utstyr der elektroden står neddykket 
i elva, men utstyret har ikke fungert godt nok og vi holder på å bytte ut utstyret. 
Feltmålinger og pH nedstrøms Steindør viser at pH i elva har vært ganske bra, jf. oktober-
desembermålingene i vedlegget.  
 
Det andre er at pH i vannprøvene ved Kloster ligger lavere enn våre egne målinger i april 
og mai, jf. figur 3.  
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Fig. 3. Den øverste figuren viser døgnverdier for pH målt ved pH-stasjonene Kvitla (Kvina) og kirka (Litlåna). 
Nederst har vi plottet alle målinger tatt med felt-pHmeter sammen med vannprøvene tatt ved målstasjon 
Kloster som ble sendt inn til Vestfoldlab.  
 
Det samme var tilfellet også i fjor. For å teste dette tok vi noen ekstra prøver på samme 
sted på Kloster som vi målte med vårt eget felt-pHmeter, se figur 4. Som vi ser så er våre 
målinger i april og mai tydelig høyere enn flaskeprøvene målt av Vestfoldlab. Vi har ikke 
noen forklaring på hva som er årsaken. Ellers i året var det bedre samsvar mellom 
prøvene.  
 

 
 
Fig. 4. Sammenligning av pH i vannprøver tatt på Kloster. Blå firkanter viser pH i vannprøver sendt inn og 
målt av Vestfoldlab, mens røde firkanter viser våre egne målinger gjort med felt-pHmeter i vannprøver tatt på 
samme sted.  
 
Oppsummert så viser våre målinger at vi stort sett klarte å holde pH-målet. Vi har økt 
kalkdosen litt og det resulterte i bedre måloppnåelse i 2017 enn i 2016.  
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Regnskap 
 
Utgifter   

10100 Fastlønn, KS-område 184 160  

11200 Kalk 2 525 476  

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (utenom kalk) 249  

11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 13 566  

11302 Telefoni 679  

11303 Datakommunikasjon 1 507  

11500 Opplæring, kurs 2 500  

11602 Km-godtgjørelse 29 919  

11800 Strøm, energi 62 060  

11900 Leie av lokaler og grunn 1 131  

12001 Inventar, utstyr, verktøy, redskap 27 146  

12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 118 303  

12304 Brøyting 2 152  

14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 686 504  

Sum   3 655 351  

   
Inntekter   

17000 Refusjon fra staten 1 700 000  

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet  686 504  

19509 Bruk av bundne driftsfond - 1B 1 062 892  

Sum   3 449 395  

   
Totalsum*  205 955  

*Summen er lik kommunens egeandel, jf. avtale med Fylkesmannen.  
 
Kalken var som vanlig den klart største utgiftsposten. Totalt 
sett gikk det med omtrent like mye kalk som vi hadde 
forventet og pengeforbruket er omtrent som budsjettert. Vi 
måtte ha ei ny innløpspumpe på Steindør, og vi kjøpte nytt 
pH-utstyr til stasjonen ved kirka, men ellers var det ingen 
større utgifter som gikk ut over budsjettet.  
 
Etter et veldig rolig kalkingsår i 2016 hadde kalkfondet bygd 
seg opp til over 2 millioner kroner. I fjor hentet vi i overkant av 
1 million kroner inn i driften og fondet er pr. dags dato på 
1 111 171 kroner. Dette er fortsatt noe høyere enn det bør 
være og vi har budsjettert med å bruke av fondet også i 2018.  
 
 
Kvinesdal, 20. februar 2018 
 
 
Edgar Vegge 
skog- og miljørådgiver 
 
 

Kalkfondet er et bundet 
driftsfond der kommunen setter 
av eventuelt overskudd fra 
statstilskuddet. I år med lite 
nedbør blir det gjerne et 
overskudd som settes av på fond, 
mens i regnfulle år tappes fondet 
for å kunne betale kalken, f.eks i 
2015 (Synne). Fylkesmannen har 
anbefalt at fondet bør ligge på  
5-700 000 kroner for å ha noe å 
gå på i krisetilfeller.  
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Vedlegg 

 Hendelseslogg for internkontrollen 

 pH-kurver og vannføring 
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Vedlegg 
 
Hendelseslogg for internkontrollen 
 

Nr. Registrert Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

29047 18.12.17 Steindør 

Mindre hendelse: Pumpe i innløpskum stoppet pga 
tett doseringsrør ut i elva. Dette førte til stans i 
dosering fra den 16/12 kl 05.09. frem til den 18/12 kl 
14.00 Problemet har ikke medført til dropp i pH ved 
kirka. Feilen ble ikke oppdaget da 
kommunikasjonen mot MikaCom var ute av drift pga 
plassmangel på server. 

Annen årsak, 
Feil på 
kommunikasjon 
(MIKACOM) 

Doseringstopp, ingen 
konsekvenser 

Problemet ble løst 
med spylebil fra 
Hansen renovasjon. Lukket 

28829 23.11.17 
Kvitla pH-
stasjon Mindre hendelse: Feil på temp føler i ph elektrode 

Feil på pH-
utstyr Ingen   Lukket 

28828 23.11.17 
Kirka pH-
stasjon 

Avvik: pH ved kirka viser for høy ph. Årsaken til 
dette er foreløpig ukjent. 

Feil på pH-
utstyr 

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

Flyttet elektrode og 
kalibrert Lukket 

29196 15.11.17 
Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: Feil på GSM-modem i pH-stasjonen som 
gjorde at data ikke ble logget. 

Feil på 
kommunikasjon 
(MIKACOM) Ingen 

Reparert av Magne 
Hunsbedt. Lukket 

28419 19.07.17 
Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: 3 døgn med pH under målet. Laveste verdi 
var 5,81, men snittet i perioden var 5,92. 

Manglende 
tilsyn 

Ingen, pH-dropp resten 
av året – 0,2 enheter i 
mer enn 2 døgn 

Doseringa ble økt i 
august Lukket 

28351 10.07.17 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: pH elektrode over vann. Dette 
førte til for lav måleverdi (pH 5.5) Denne verdien var 
ikke reell. 

Feil på pH-
utstyr Ingen 

Senket elektrode ca 
80 cm Lukket 

28319 31.05.17 
Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: Litt lav dosering. 10 timer under målet. 
Laveste verdi: pH = 6,36. Annen årsak 

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

Ingen, dette er siste 
dag med pH-mål = 6,4 Lukket 

28141 25.05.17 
Kirka pH-
stasjon Avvik: ph elektrode målte feil da den var over vann Annen årsak Ingen 

Senket elektrode ca 
50 cm Lukket 

28313 22.05.17 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: pH-elektroden på Kirka pH-
stasjon er dårlig, viser veldig varierende verdier. 
Felt-pHmeteret viser at verdiene i elva har vært 
gode hele tiden. Ingen konsekvenser for livet i elva. 

Feil på pH-
utstyr Ingen 

Elektroden ble byttet 
9. juni kl. 13 

Tiltaks-
behandles 

28320 19.05.17 
Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: For lav dosering under flom. 23 timer under 
målet. Laveste verdi: pH = 6,27. Doseringa klarte 
ikke å holde tritt med økninga i vannføringa. 

Høy vannføring, 
Kraftig nedbør 

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

Justere opp doseringa 
ennå tidligere Lukket 
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Nr. Registrert Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

28093 13.04.17 
Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Litt lav dosering. 9 timer under målet. Laveste 
verdi: pH = 6,36. Annen årsak 

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

28092 06.04.17 
Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Litt for lav dosering. 13 timer under målet. 
Laveste verdi: pH = 6,36. Annen årsak 

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

27831 30.03.17 

Kirka pH-
stasjon, 
Steindør 

Avvik: Pumpe nedstrøms Steindør ute av drift. pH 
elektrode ved kirka har også måler feil pga dårlig 
gjennomstrømning i rør som er montert i elva. 
kombinasjonen av disse hendelse førte til at det ble 
dosert noe lite kalk i en periode     

Det blir levert ny 
pumpe fra ABS den 
5/4. Denne skal være 
bedre i forhold til 
kontinuerlig drift. Det 
har også blitt boret nye 
hull i røret som står ut i 
elva ved kirka. Lukket 

28091 28.03.17 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Justerte opp doseringa - ble litt 
høy. Justerte ned noen dager senere. Annen årsak 

Overdosering – 0,4 
enheter 

Justert 
doseringsmengde Lukket 

28090 27.03.17 
Kirka pH-
stasjon 

Avvik: For lav dosering. 11 timer under målet. 
Laveste verdi: pH = 6,15. Annen årsak 

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

28089 24.03.17 
Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: Dropp pga. for lav dosering. 9 timer under 
målet. Laveste verdi: pH = 6,15. Annen årsak 

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

28088 20.03.17 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Droppen i pH skyldes innkjøring 
av den nye pH-elektroden som ble montert 16/3. 
Kalibrerte utstyret på nytt. Ikke reelle verdier, 
manuell måling viser fin pH i elva. Annen årsak Ingen   Lukket 

28087 17.03.17 
Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Monterte ny pH-elektrode 
(nedsenket i elva) den 16/3 og kalibrerte utstyret 
17/3. Annen årsak Ingen   Lukket 

27083 09.03.17   
Mindre hendelse: Pumpe oppstrøms fikset. Lekasje 
i kobling mellom pumpe og elvestad rør   Ingen   Lukket 

27027 08.03.17 Steindør Mindre hendelse: General alarm Feil på pumpe Doseringstopp 
Grave nytt innløpsrør 
til brønn 

Tiltaks-
behandles 

26991 20.02.17 
Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Doseringa klarte ikke å holde tritt med 
vannføringa. 11 timer med pH-verdier under målet. 
Laveste verdi var 6,12. Høy vannføring 

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

26856 08.02.17 Steindør Mindre hendelse: Pumpe stoppet pga is i elva Annen årsak Doseringstopp 

Startet pumpe og 
redusert 
gjennomstrømning Lukket 

26848 06.02.17 Steindør 
Mindre hendelse: Jordfeil på pumpe nedstrøms 
Steindør Dårlig utstyr Ingen 

Bestilt kloster for 
feilsøking Lukket 
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Nr. Registrert Stasjon 

(kalk) 
Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

26735 15.01.17 Steindør Mindre hendelse: Brønnpumpe stanset. Dårlig utstyr Ingen 

Strupet 
gjennomstrømning 
noe, pumpe OK Lukket 

27095 04.01.17 
Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: 2 døgn og 2 timer under pH-målet. Laveste 
verdi: pH = 5,9. Ingen spesiell hendelse som kan 
forklare droppen. Rolig vannføring. Annen årsak 

pH-dropp resten av året – 
0,2 enheter i mer enn 2 
døgn 

Doseringa er justert 
opp for å ha litt mer å 
gå på i slike tilfeller 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) 
 

 

27095 



 

 

10 
 

Februar (timesverdier)  
 

 
  

26991 



 

 

11 
 

Mars (timesverdier) 
 

 
  

28087 

28088 
28089 28090 

28091 



 

 

12 
 

April (timesverdier) 
 

 
  

27831 

28092 28093 



 

 

13 
 

Mai (timesverdier) 
 

 
  

28320 
28313 

28141 

28313 

28319 



 

 

14 
 

Juni (timesverdier) 
 

 
 
  



 

 

15 
 

Juli (timesverdier) 
 

 
  

28351 28419 



 

 

16 
 

August (timesverdier) 
 

  



 

 

17 
 

September (timesverdier) 
 

 
  



 

 

18 
 

Oktober (timesverdier) 
 

 
  

28313 

NB: skala 



 

 

19 
 

November (timesverdier) 
 

  

NB: skala 

28313/28828 28313 
29196 



 

 

20 
 

Desember (timesverdier) 
 

 
 
 

28313 

NB: skala 

29047 


