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Mye vann og mye kalk 
Mye vann og mye kalk, det er det som står igjen 
etter fjoråret. Årsnedbøren i Fjotland havnet på 
167 % av normalen – det høyeste som er målt 
siden 1896. Mest kalk gikk med i februar som var 
en uvanlig våt måned. I tillegg slapp Sira-Kvina 
kraftselskap periodevis mye vann fra 
Homstølmagasinet for å kunne jobbe med 
damsikring. Totalt sett endte vi opp på 3 559 tonn 
kalk som er godt over snittet de siste 10 årene.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Tabellen viser kalkforbruket pr. måned i 2020 og i figuren under tabellen har vi satt opp månedsnedbøren 
på stasjonen Risnes i Fjotland (data fra klimaservicesenter.no). Det regnet mer enn normalt i de fleste 
månedene. Figuren nederst til venstre viser kumulativt kalkforbruk gjennom året. I et normalt kalkingsår går det 
mest kalk i vår- og høstflommene og minst på sommeren, og det gjorde det også i 2020. Men i tillegg vi brukte 
vi en god del kalk i juli, dels på grunn av flom og dels på grunn av vannslipp fra Homstølmagasinet.  
 
Kalkforbruket styres av vannføring og pH i elva. Jo mer vann og lavere pH, jo mer kalk går 
med. Figur 2 viser at det er bra sammenheng mellom nedbør og kalkforbruk.  
 
Vi bruker mindre kalk nå enn tidligere. Det skyldes at de gamle dosererne på Lindeland og 
Mygland, som stod langt oppe i vassdraget, er byttet ut med to nye, Nyland (2000) og 
Steindør (2009). Begge står nærmere lakseførende strekning og dermed kan vi dosere mer 
nøyaktig, noe som gjør at kalkforbruket har gått ned.  
  

2020 
Nyland  

(tonn biokalk) 
Steindør 

(tonn kalk) 
Januar   350,0    103,6  
Februar   481,9    176,3  
Mars   337,9    144,9  
April   136,0    27,0  
Mai   104,2    5,9  
Juni   44,9    0,7  
Juli   315,0    53,5  
August   70,9    10,7  
September   89,8    4,1  
Oktober  255,9    32,0  
November   383,0    86,8  
Desember   250,9    93,0  
Sum   2 820,4   738,4 
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Fig. 2. Sammenhengen mellom nedbør og kalkforbruk. Årsnedbøren er hentet fra stasjonen Risnes i Fjotland 
(klimaservicesenter.no).  
 
 

Klarte vi å holde pH-kravene? 
Vi bruker pH som indikator på vannkvaliteten i elva og Statsforvalteren har satt mål for hva 
pH bør ligge på ut fra laksen sitt behov: 
 

pH-krav Dato Kommentar 
6,2 15. februar – 

31. mars   
I februar starter smoltperioden. Lakseungene som er blitt tre år gamle (smolt) skal 
snart legge ut på den lange turen fra elva og ut i havet. De går gjennom en stor 
fysiologisk forandring (smoltifisering) for å tåle overgangen til saltvann. God 
vannkvalitet er viktig for at smoltifiseringen skal gå greit. pH bør ligge over 6,2. 

6,4 1. april –  
31. mai 

Vandringa er nå startet og smolten er på sitt mest sårbare. Nå er det viktig å ha god 
vannkvalitet og pH bør ligge over 6,4. 

6,0 Resten av 
året 

Når vi kommer ut i juni har smolten kommet seg til havs. Nå har vi yngel, ett- og 
toåringer igjen i elva samt gytefisk som kommer inn fra havet. De klarer seg bra når 
pH ligger rundt 6,0. Vi holder denne verdien fram til ny smoltperiode starter i 
februar.  

 
 
Vi prøver så godt vi kan å kalke slik at vi holder kravene. Samtidig må vi ikke sløse med 
kalken, da går det mye penger. Vi måler pH kontinuerlig ved Kvitla vannverk og ved kirka, se 
kartet på forsida. 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 vannprøver som blir tatt ved Kloster og sendt til analyse på laboratorium (Eurofins).  
 
Stort sett klarte vi kravene i 2020, se figur 3. Vi hadde noen episoder med kraftig nedbør og 
flom der pH bikket under, men de var stort sett kortvarige. Korte episoder er ikke så farlig for 
laksen, men ligger vi under kravet i mer enn et døgn så er det ikke bra, særlig i 
smoltperioden. En gjenganger er at vi ofte får pH-dropp når elva stiger raskt, da skjer ting så 
fort at doseringa ikke klarer å holde tritt med vannet. Vi kan redusere litt av droppen med å 
gå inn og overstyre den automatiske doseringa, men det er vanskelig å treffe nøyaktig på 
kravet. Vi er blitt med i et prosjekt, SKIV, som drives av Intoto her i Kvinesdal der et av 
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målene er å kunne forutsi vannføringa noen timer i forkant. Hvis dette blir vellykket så kan vi 
kanskje bruke det i styringa og redusere droppene.  
 

 
 
Fig. 3. Den øverste figuren viser døgnverdier (gjennomsnitt gjennom døgnet) for pH målt ved pH-stasjonene 
Kvitla (Kvina) og kirka (Litleåna). Nederst har vi plottet alle målinger tatt med felt-pHmeter sammen med 
vannprøvene fra Kloster.  
 
Regnskapet 
Kalken var som vanlig den klart største utgiftsposten og vi brukte 
mer enn forventet. Vi hadde budsjettert med 2 500 000 kroner, 
men havnet på 3 367 066 kroner i kalkutgifter. Utgiftene til drifta 
(lønn, vedlikehold, reparasjoner m.m.) var på 471 972 kroner. 
Totale utgifter kom på 4 733 798 kroner. 
 
På inntektssida bidrog staten med 2 610 000 kroner, kommunen 
med de avtalte 200 000 kronene, og vi måtte ta 1 029 038 kroner 
fra kalkfondet.  
 
Kalkfondet har minket fra 1 277 605 til 248 567 kroner, noe som er 
under halvparten av det det bør ligge på. Dette håper vi å justere 
inn i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkfondet er et bundet 
driftsfond der kommunen setter 
av eventuelt overskudd fra 
statstilskuddet. I år med lite 
nedbør settes det av penger på 
fondet, mens i regnfulle år 
tappes fondet for å kunne 
betale kalken, slik vi gjorde i 
2020. Statforvalteren 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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Utgifter   
10100 Fastlønn, KS-område 236 590  
11200 Kalk 3 367 066  
11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 12 947  
11602 Km-godtgjørelse 16 944  
11800 Strøm, energi 71 483  
11900 Leie av lokaler og grunn 6 460  
12300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg 21 057  
12304 Brøyting 2 400  
12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester 66 585  
14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 894 759  
14700 Overføringer til andre 37 500  
17100 Sykelønnsrefusjon 7  

 SUM 4 733 797 
 

Inntekter   
17000 Refusjon fra staten 2 610 000  
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet  894 759  
19509 Bruk av bundne driftsfond - 1B 1 029 038  

 SUM 4 533 797 
 

Resultat 200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvinesdal, 8. februar 2021 
Edgar Vegge 
skog- og miljørådgiver 
 
 
 
Vedlegg 

• Kort info om internkontrollen 
• Hendelser vi registrerte i 2020 
• pH-kurver og vannføring for hver måned 

 



 

Vedlegg 
 
Kort info om internkontrollen 
Hendelser som dukker opp i løpet av året rapporteres i internkontrollsystemet vårt. Hendelser av mer alvorlig karakter rapporteres som avvik. Med 
avvik menes: 

• smoltperioden (15/2-31/5): 
- pH ved Kvitla eller kirka ligger 0,0-0,1 enhet under kravet i mer enn 8 timer 
- alle pH-dropp > 0,1 enhet under kravet 

• utenom smoltperioden: 
- pH ved Kvitla eller kirka ligger 0,0-0,2 enheter under kravet i mer enn 2 døgn 
- alle pH-dropp > 0,2 enheter under kravet 

• pH-verdier på mer enn 0,4 enheter over kravet ved Kvitla eller kirka med unntak av høy pH som ikke skyldes dosering (f.eks. sommersituasjon 
med lite vann og høy temperatur) 

• dokumenterte episoder med vannkvalitet under kravene i andre deler av vassdraget 
• driftsstans eller andre alvorlige hendelser som kan hindre at målene blir nådd 

 
Hendelser som ikke kvalifiserer som avvik rapporteres som mindre hendelser. Dette er gjerne ting som ikke påvirker kalkinga og målsettingene, men 
som vi likevel mener bør rapporteres. Et eksempel kan være at vanngjennomstrømminga i målekyvetta på en av pH-stasjonene stopper opp slik at vi 
får feil pH-verdier. Dette har ikke noe å si for kalkinga og er dermed ikke et avvik, men det forklarer hvorfor vi har feil verdier. 
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Hendelser vi registrerte i 2020 (hendelseslogg) 
 

Meldings-
nummer 

Hendelses-
tidspunkt 

Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

33047 27.12.2020 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Kortvarig pH-dropp pga. 
flom. 

Kraftig nedbør. 
Doseringa holdt ikke 
tritt med 
vannføringsøkninga. 

pH-dropp, men kortvarig. 
Trolig ingen konsekvenser for 
livet i elva. 

Vanskelig å unngå. Droppen kan 
reduseres litt hvis vi følger nøye 
med på værmeldinga og skrur 
opp tidligere. 

Lukket 

32941 16.12.2020 Steindør Mindre hendelse: Kortvarig 
overdosering. Pumpe på 
nedstrøms pH-stasjon som slo ut 
på jordfeil. Det førte til at 
anlegget kalket som om pH 
nedstrøms var 4,0. 

Feil på pumpe. Kortvarig overdosering, ingen 
konsekvenser. 

Byttet pumpe. I mellomtida slo 
vi av styring fra pH-nedstrøms. 

Lukket 

33046 28.11.2020 Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Vi har hatt litt 
trøbbel med det portable pH-
meteret som har gitt stor 
variasjon i kalibreringa på Kvitla 
pH-stasjon i slutten av november 
og i desember. 

Feil på pH-utstyr. pH ved Oksesteinsbrua var 
bra i samme periode, så det 
har trolig ikke hatt noen 
konsekvenser for livet i elva. 

Elektroden er byttet.  Lukket 

33045 16.11.2020 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Kortvarig pH-dropp pga. 
flom. 

Kraftig nedbør. 
Doseringa holdt ikke 
tritt med 
vannføringsøkninga. 

pH-dropp, men kortvarig. 
Trolig ingen konsekvenser for 
livet i elva. 

Vanskelig å unngå. Droppen kan 
reduseres litt hvis vi følger nøye 
med på værmeldinga og skrur 
opp tidligere. 

Lukket 

32672 30.06.2020 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: pH-dropp i 2,5 døgn i 
forbindelse med nedbør. Laveste 
ph = 5,84.  

For lav kalkdosering Usikker Øke ønsket pH nedstrøms 
anlegget. 

Lukket 

32671 26.06.2020 Kvitla pH-
stasjon 

Mindre hendelse: Feil på 
gjennomstrømning i kyvette. 

Feil på pH-utstyr Ingen Feilen ble rettet den 30.06 kl 
12.00. 

Lukket 

33311 27.05.2020 Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: For lav dosering. Lå under 
pH-målet i 4 døgn, 27.-31. mai. 
Laveste verdi = 6,21. 

For lav dosering. Kan ha påvirket smolten som 
ikke hadde vandret ut ennå. 

Burde økt doseringa. Ble ikke 
oppdaget før pH-kravet var 6,0 
fra og med 1. juni. 

Lukket 
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Meldings-
nummer 

Hendelses-
tidspunkt 

Stasjon 
(kalk) 

Beskrivelse Årsaker Konsekvenser Tiltak Status 

32317 25.05.2020 Kirka pH-
stasjon 

Mindre hendelse: 
Gjennomstrømning i kyvette 
stoppet. 

Feil på pH-utstyr Ingen Åpnet ventil for 
gjennomspyling. 

Lukket 

32316 17.05.2020 Kirka pH-
stasjon, 
Steindør 

Mindre hendelse: 
Kommunikasjon mot MikaCom 
ute av drift 

Feil på kommunikasjon 
(MIKACOM) 

Ingen Resatt pls skjerm. Lukket 

32274 08.03.2020 Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: Dropp i pH i forbindelse 
med mye nedbør. Droppen varte 
8 timer, laveste verdi = 6,12.  

Kraftig nedbør. 
Doseringa holdt ikke 
tritt med 
vannføringsøkninga. 

Trolig ingen pga. kort 
varighet. 

Vanskelig å unngå. Droppen kan 
reduseres litt hvis vi følger nøye 
med på værmeldinga og skrur 
opp tidligere. 

Lukket 

32273 08.03.2020 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Dropp i pH i forbindelse 
med mye nedbør. Droppen varte 
i 20 timer, laveste verdi = 5,99. 

Kraftig nedbør. 
Doseringa holdt ikke 
tritt med 
vannføringsøkninga. 

Trolig negativ effekt på smolt. Vanskelig å unngå. Droppen kan 
reduseres litt hvis vi følger nøye 
med på værmeldinga og skrur 
opp tidligere. 

Lukket 

32271 16.02.2020 Kirka pH-
stasjon 

Avvik: Dropp i pH i forbindelse 
med mye nedbør. Droppen varte 
i ca. 15 timer, laveste verdi = 
6,03.  

Kraftig nedbør. 
Doseringa holdt ikke 
tritt med 
vannføringsøkninga. 

Kan ha hatt negativ effekt på 
smolt. 

Vanskelig å unngå. Droppen kan 
reduseres litt hvis vi følger nøye 
med på værmeldinga og skrur 
opp tidligere. 

Lukket 

32272 15.02.2020 Kvitla pH-
stasjon 

Avvik: Dropp i pH i forbindelse 
med mye nedbør. Droppen varte 
i 17 timer, laveste verdi = 6,16. 

Kraftig nedbør. 
Doseringa holdt ikke 
tritt med 
vannføringsøkninga. 

Kan ha hatt negativ effekt på 
smolt, men verdiene lå nær 
6,20 som var målet. 

Vanskelig å unngå. Droppen kan 
reduseres litt hvis vi følger nøye 
med på værmeldinga og skrur 
opp tidligere. 

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) 
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Februar (timesverdier) 

 
  

32271A 32272A 
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Mars (timesverdier) 

 
 
  

32274A 32273A 
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April (timesverdier) 
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Mai (timesverdier) 

 
  

32317MH 
32316MH 

33311A 
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Juni (timesverdier) 

 
  

32671MH 32672A 



15 
 

Juli (timesverdier) 
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August (timesverdier) 
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September (timesverdier) 
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Oktober (timesverdier) 
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November (timesverdier) 

 
  

33045A 33046MH 



20 
 

Desember (timesverdier) 

 

33046MH 

32941MH 

33047A 
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