
Plan- og miljøenheten 
 

 

 

1 
 

Årsrapport for kalkinga i Kvina 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Oversikt over kalkdosererne (svarte sirkler) og målestasjonene som vi bruker i kalkinga (røde sirkler). 
Bildet er et øyeblikksbilde fra overvåkingssystemet vårt, Mikacom.  
 
 
  

Nyland kalkingsanlegg 

Steindør kalkingsanlegg 
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Kalkforbruket 
Fjoråret startet med mye snø i januar som ble liggende til april, fortsatte med en svært tørr 
sommer som ble avløst av mye regn i september. Likevel havnet årsnedbøren omtrent på 
normalen.  
 
Kalkforbruket viste en klar topp i snøsmeltinga i april og under flommen i september, se 
figur 2. I sommer, derimot, gikk det nesten ikke noe kalk. Vi brukte totalt 2519 tonn som er 
litt under gjennomsnittet de siste 10 årene. 
 
 
 

 

 
 
Fig. 2. Tonn kalk brukt i 2018 
(oppe til venstre). 
Årsnedbøren på Risnes i 
Fjotland (oppe til høyre, data 
fra eklima.met.no). Akkumulert 
kalkforbruk gjennom året for 
årene 2013-2018 (til høyre).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Steindør  
(tonn kalk) 

Nyland  
(tonn biokalk) 

Januar 44 141 

Februar 18 60 

Mars 8 42 

April 154 565 

Mai 22 148 

Juni 0 11 

Juli 0 7 

August 9 171 

September 104 450 

Oktober 49 179 

November 33 142 

Desember 50 113 

SUM 492 2027 
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Kalkforbruket styres av vannføring og pH i elva. Jo mer vann og lavere pH, jo mer kalk går 
med. Figur 3 nedenfor viser at det er bra sammenheng mellom nedbør og kalkforbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Sammenhengen mellom nedbør og kalkmengde. Årsnedbøren er hentet fra stasjonen Risnes i 
Fjotland (eklima.met.no).  

  
 
pH 
Vi bruker pH som indikator på vannkvaliteten i elva og Fylkesmannen har satt mål for hva 
pH bør ligge på ut fra laksen sitt krav til vannkvalitet: 
 

pH-mål Dato  

6,2 15.2. – 
31.3.   

I februar starter smoltperioden. Lakseungene som er blitt tre år 
gamle (smolt) skal snart starte på den lange turen fra elva og ut i 
havet. De går gjennom en stor fysiologisk forandring for å tåle 
vandringen – prosessen kalles smoltifisering. Laksungene trenger 
godt vann for å få til en god smoltifisering.  

6,4 1.4. – 
31.5. 

Vandringa er nå startet og smolten er på sitt mest sårbare. Nå er det 
viktig å ha god vannkvalitet.  

6,0 Resten 
av året 

Etter at smolten har kommet seg til havs (rundt 1. juni) så har vi 
yngel, ett- og toåringer samt voksen laks igjen elva. De klarer seg 
bra når pH ligger rundt 6,0. Vi prøver å holde denne verdien fram til 
ny smoltperiode starter i februar.  

 
Vi prøver så godt vi kan å kalke slik at vi når målene. Samtidig må vi ikke kalke for mye – 
da går det mye penger. Vi måler pH kontinuerlig ved Kvitla vannverk og ved kirka, se figur 
1. Stasjonen ved Kvitla gir oss pH-verdiene i Kvina, mens stasjonen ved kirka gir verdiene 
i Litleåna. Målingene suppleres med egne målinger gjort med felt-pHmeter samt med 
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vannprøver som tas ved Kloster og sendes inn og analyseres på laboratorium (Vestfoldlab 
i 2018).  
 
Klarte vi å holde pH-målene? Det første som skal sies er at vi har slitt med å få pålitelige 
målinger ved kirka. 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 likevel, se figur 4. 
 
Oppsummert så viser våre målinger at vi stort sett klarte å holde pH-målet. Vi hadde noen 
korte episoder der vi lå under, men vi mener de ikke har vært kritiske for laksen.  
 

 
 
Fig. 4. Den øverste figuren viser døgnverdier (gjennomsnitt gjennom døgnet) for pH målt ved pH-stasjonene 
Kvitla (Kvina), kirka (Litleåna) og nedstrøms dosereren i Litleåna (Steindør). Nederst har vi plottet alle 
målinger tatt med felt-pHmeter sammen med vannprøvene fra Kloster som ble sendt inn til Vestfoldlab.  
 
 
  



Plan- og miljøenheten 
 

 

 

5 
 

Regnskap 
Kalken var som vanlig den klart største utgiftsposten, men vi 
brukte noe mindre kalk enn forventet og dermed var også 
pengeforbruket noe mindre enn budsjettert. Vi hadde en del 
utgifter til vedlikehold, utstyr og reparasjoner (post 12300), 
bl.a. til reparasjon av fiberkabel, pumper, pH-utstyr samt 
vekta på Nyland.  
 
Totalt gikk det med 2 157 105 kroner til kalk og 614 307 
kroner til drift inkludert lønn. På inntektssida bidrog staten 
med 2 500 000 kroner mens kommunen stiller med det avtalte 
beløpet, i 2018 på 204 000 kroner.  
 
Vi hadde tenkt å bruke mer av kalkfondet, men siden det gikk mindre kalk enn forventet så 
brukte vi bare 24 724 kroner. Fondet ligger nå på 1 086 448 kroner. Nivået bør, etter 
anbefaling fra Fylkesmannen, ligge på 5-700 000 kroner og vi har budsjettert med å bruke 
av fondet også i 2019.  
 

Utgifter   
10100 Fastlønn, KS-område 243 362  

11200 Kalk 2 157 105  

11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 19 651  

11602 Km-godtgjørelse 22 583  

11651 Telefoni 1 875  

11800 Strøm, energi 63 041  

11900 Leie av lokaler og grunn 1 512  

12001 Inventar, utstyr, verktøy, redskap 1 553  

12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 193 017  

12304 Brøyting 2 216  

12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 23 094  

13700 Kjøp fra andre (private) 4 039  

14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 614 307  

Sum   3 347 355  
 

  
Inntekter   

17000 Refusjon fra staten 2 500 000  

17100 Sykelønnsrefusjon 3 924  

17102 Refusjon feriepenger 400  

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet  614 307  

19509 Bruk av bundne driftsfond - 1B 24 724  

Sum   3 143 356  

   
Resultat*   204 000  

*Summen er lik kommunens egeandel, jf. avtale med Fylkesmannen. 
 
Kvinesdal, 15. februar 2019 
 
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 slike krisetilfeller.  
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Vedlegg 

 Hendelser vi registrerte i 2018 

 pH-kurver og vannføring 
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Vedlegg 
 
Hendelser vi har registrert i 2018 (hentet fra internkontrollen vår): 
 

Nr. Registrert Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

30747 12.12.18 Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Pumpa for pH-målinga var 

ute av drift, den ble satt i drift dagen etterpå kl. 
15. 

Feil på pumpe Ingen Pumpa ble satt i drift dagen etter kl. 
15. 

Lukket 

30746 29.11.18 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: 29/11-2/1: Problemer med pH-

målingene ved kirka, jf. tidligere meldt avvik. 
pH-nedstrøms viste stabile og gode målinger i 
hele perioden. 

Feil på pH-utstyr Ingen Byttet elektrode og kabel 2. januar. Lukket 

30453 23.10.18 Steindør Avvik: Sikring på pH måling nedstrøms 

Steindør løst ut Dette har medført 
overdosering i et døgn 

Feil på nivåmåling 
i elv 

Overdosering – 
0,4 enheter 

Byttet sikringer. Lukket 

30744 15.10.18 Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Dropp under pH-målet, 

men skyldes ganske sikkert problemer med 
elektroden - ble kalibrert noen dager senere. 

Feil på pH-utstyr Ingen   Lukket 

30443 11.10.18 Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Dropp i pH pga ingen 

gjennomstrømning i kuvette.  pH nedstrøms 
Nyland viser gode verdier. 

  Ingen Åpnet ventil til kuvette Lukket 

30745 25.09.18 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: 25/9-8/10: Lav pH ved kirka på grunn 

for lav dosering. 
  pH-dropp resten 

av året – 0,2 
enheter i mer enn 
2 døgn 

Øke doseringa litt. Lukket 

30391 22.09.18 Nyland Mindre hendelse: Hadde vakt og oppsøkte 

anlegget siden jeg også var uten strøm og 
dermed visste at Nyland skulle svive på 
aggregat.  Oppdaget da at 
nødstrømsaggregatet sveiv, men ingenting av 
utstyr innvendig var i drift. Det var stor 
vannføring pga.  uværet "Knud". 
Kommunikasjon var også til tider ute av drift - 
så ingen alarmer. 

Annen årsak, høy 
vannføring, kraftig 
nedbør, 
strømbrudd 

Doseringstopp Ringt elektriker siden anlegget trolig 
hadde vært i nødstrøms drift 6-8 
timer. 

Lukket 

30446 21.09.18 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: pH-dropp i ca. 2 døgn pga. flom 

(stormen Knud). 
Høy vannføring, 
kraftig nedbør 

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

Prøve å justere opp doseringa i 
forkant av uværet. 

Lukket 

30444 20.09.18 Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Problemer med 

gjennomstrømning i kuvette. 
Annen årsak Ingen Åpnet ventil for gjennomstrømning. Lukket 
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Nr. Registrert Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

30445 07.09.18 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: pH-dropp i om lag ett døgn i 

forbindelse med flom. 
Høy vannføring, 
Kraftig nedbør 

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

Følge med på værmeldinga. Lukket 

30347 01.09.18   Avvik: Litt lav pH i perioden 29.8.-10.9. Noen 

perioder under målet. 
Annen årsak pH-dropp resten 

av året – 0,2 
enheter i mer enn 
2 døgn 

Justerte opp doseringa litt. Lukket 

30287 25.08.18 Nyland Mindre hendelse: Pumpe nr 1 stoppet pga 

slangebrudd. 
Feil på 
doseringpumpe 

Ingen Byttet slange Lukket 

30256 09.08.18 Nyland Mindre hendelse: Sira Kvina kraftselskap 

meldte at de var i ferd med å slippe en 
lokkeflom i Kvina og at vi burde følge med på 
kalkinga. Vannslippet fra Homstøl vil øke fra 1 
m3 til 5 m3. 

Annen årsak, Høy 
vannføring 

Ingen Vi følger med på pH og justerer 
kalkinga hvis det blir nødvendig. 

Lukket 

30261 08.07.18 Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: Dropp i pH i ca to døgn pga stans i 

gjennomstrømning i pH kuvette. Dette hadde 
ingen påvirkning på pH 

Annen årsak Ingen Åpnet gjennomstrømning i kuvette da 
denne hadde tettet seg. 

Lukket 

30346 02.07.18 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Vi har hatt problemer med pH-målinga 

ved kirka fra begynnelsen av juni og til slutten 
av august. Dette skyldes trolig feil på pH-
elektroden. pH nedstrøms Steindør har vist 
gode verdier i perioden så kalkinga har gått 
fint. Dette var samtidig en periode med 
ekstremt lav vannføring. 

Feil på pH-utstyr Ingen Elektroden ble byttet 29. august. Lukket 

30263 22.06.18 Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Litt lav pH i perioden 22/6-

30/6. Laveste verdi: pH = 5,84. (Kvalifiserer 
ikke til avvik, men skriver det som en mindre 
hendelse.) 

Annen årsak Ingen Litt høyere dosering. Lukket 

30147 30.05.18 Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: 30.-31. mai: litt for lav pH - korte dropp 

under pH-målet. 
  pH-dropp 15/2-

31/5 - 0,1 enhet i 
mer enn 8 timer 

Øke doseringa litt. Lukket 

30148 14.05.18 Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Problemer med pH-

elektrode ved kirka. 
Feil på pH-utstyr Ingen Elektroden ble byttet. Lukket 

30146 05.05.18 Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: 5.-10. mai: Litt for lav dosering gav 

noen små pH-dropp. 
Annen årsak pH-dropp 15/2-

31/5 - 0,1 enhet i 
mer enn 8 timer 

Øke doseringa. Lukket 
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Nr. Registrert Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

30077 19.04.18 Nyland Avvik: 19-24/4: Flere dropp under målet. 

Skyldes at transportøren har spylt rørene etter 
påfylling slik at kalkrester har påvirket pH-
oppstrøms til å måle høy pH som igjen har 
forårsaket episoder med lav dosering. pH-
oppstrøms er koblet ut inntil vi finner en 
løsning. 

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

Forandre opplegget for å spyle rør. 
pH-oppstrøms er koblet ut. 

Lukket 

29968 18.04.18 Nyland Avvik: pH stasjon nedstrøms Nyland stoppet 

pga defekt UPS 
Strømbrudd pH-dropp 15/2-

31/5 - 0,1 enhet i 
mer enn 8 timer 

Bytte UPS. Kjøre stasjonen på vanlig 
nettspenning. 

Lukket 

30078 18.04.18 Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: 18-25/4: Feil på pH-utstyret 

ved kirka - utstyret måler for høye verdier. 
Feil på pH-utstyr Ingen Har gjort kalibrering (også to punkts 

kalibrering) og ny elektrode er bestilt. 
Ser ut til at den siste kalibreringa har 
hjulpet og avventer litt med å bytte 
elektroden. 

Tiltaks-
behandles 

29310 12.03.18 Kvitla pH-
stasjon, 
Nyland 

Avvik: Pumpe nedstrøms stoppet   Overdosering – 
0,4 enheter 

Startet pumpe Lukket 

29293 07.03.18 Kirka pH-
stasjon, 
Kvitla pH-
stasjon, 
Nyland, 
Steindør 

Mindre hendelse: I forbindelse med mye is i 

elva blir nivåmålingene i brønn feil. Dette fører 
igjen til at doseringen må justeres manuelt og 
en får derfor noe høy pH ved kirka og Kvitla. 
Dette har vært et problem på kalde vintre 
siden anleggene ble bygd. 

Annen årsak Overdosering – 
0,4 enheter 

Ingen strakstiltak. Lukket 

29248 19.02.18 Nyland Avvik: Det har vært flere episoder med høy 

pH den siste måneden. Dette skylles at 
anlegget har vært uten fiber pga fiberbrudd 
som følge av mye snø. Anlegget har da gått på 
vannføringsdata som ikke er korrekte da det er 
mye is i elva. 

Annen årsak Overdosering – 
0,4 enheter 

Korrigert doseringsmengde g/m3. 
Utført to reparasjoner av fiber. 

Lukket 

29294 16.02.18 Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: 12 timer under pH-målet. Laveste 

verdi: pH = 6,14. 
Annen årsak pH-dropp 15/2-

31/5 - 0,1 enhet i 
mer enn 8 timer 

Doseringen ble økt. På grunn av mye 
is i elva blir elvenivåmålingene feil. 
Doseringen må justeres manuelt. I 
dette tilfellet hadde vi litt for lav 
dosering. pH Stasjonen var også 
uten kommunikasjon i en periode 
som også førte til ukorrekt dosering. 

Lukket 
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Nr. Registrert Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

29205 16.01.18 Steindør Mindre hendelse: Kommunikasjonen til 

anlegget falt ut på grunn av lenger strømbrudd 
(mye snø). Anlegget startet ikke opp etter 
strømbrudd da PLS hadde defekte batterier.   
Problemet oppsto flere ganger mellom 16.01 
og 24.01. 

Strømbrudd Doseringstopp, 
Ingen 

Byttet batterier i UPS Lukket 

29206 15.01.18 Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: pH ligger noe høyt. Vi har 

har dosert litt ekstra av føre-var hensyn fordi 
pH-elektroden ved kirka har gitt en del usikre 
målinger høsten 2017. 

Annen årsak, Feil 
på pH-utstyr 

Overdosering – 
0,4 enheter 

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

 

29206MH 

29205MH 



 

 

12 
 

Februar (timesverdier)  
 

 
  

29248A 
29294A 

29293MH 



 

 

13 
 

Mars (timesverdier) 
 

 
  

29293MH 

29310A 



 

 

14 
 

April (timesverdier) 
 

 
  

30078MH 

30077A 



 

 

15 
 

Mai (timesverdier) 
 

 
  

30146A 30148MH 
30147A 



 

 

16 
 

Juni (timesverdier) 
 

 
 
  

30346A 

NB: skala 



 

 

17 
 

Juli (timesverdier) 
 

 
  

30261A 

30346A 

NB: skala 



 

 

18 
 

August (timesverdier) 
 

  

30346A 

30347A 

NB: skala 



 

 

19 
 

September (timesverdier) 
 

 
  

30745A 

30446A, 30391MH 

30444MH 30445A 

NB: skala 



 

 

20 
 

Oktober (timesverdier) 
 

 
  

30453A 

30443MH 30745A 30443MH 



 

 

21 
 

November (timesverdier) 
 

  

30746A 



 

 

22 
 

Desember (timesverdier) 
 

 
 
 

30746A 

30747MH 


