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FFoorroorrdd  
I Lillesand startet kalking av bekker og vann på 1980-tallet med raskt økende omfang. Et stort 

antall fiskebestander er sikret gjennom dugnadsbasert kalking, for det meste med skjellsand. I 

2001 ble forvaltningen av lokale kalkingsprosjekter delegert til kommunen fra Fylkesmannen 

i Aust-Agder.  Kommunen har nå ansvaret for tildeling av midler og oppfølging av 

fiskelag/grunneierlag som utfører bekkekalking og innsjøkalking på dugnad. 

 

Lillesand kommune bestilte følgende oppgaver av Gustavsen Naturanalyser høsten 2009: 

 

1. Samle kjente opplysninger om fiskelaget i en skjematisk oversikt med et, ev flere kart 

som viser hvilke bekker og vann som kalkes.  

2. Opprette kontakt med fiskelagene, presentere oversikten og få korrigert feil og lagt til 

nye opplysninger. Gå gjennom lokaliteter og metode (hvor skjellsand/kalk legges ut, 

mengder, substrat, innblanding m.m.) med vekt på å formidle hvordan det kalkes mest 

effektivt.  

3. Gjennomføre befaringer av kalkede bekker med vurdering av egnethet og graden av 

innblanding av skjellsand, samt vurdering av eventuelt reservelager. Dokumenteres 

med georefererte bilder.  

4. Utarbeide et forslag til status og nødvendige tiltak og undersøkelser, som sendes til 

fiskelaget og kommunen for uttalelse. 

5. Utarbeiding av rapport med anbefalinger for videre kalkingsaktiviteter for hvert 

fiskelag. Digitale kartdata som genereres i arbeidet blir tilgjengelig for kommunen 

som shapefiler.  

6. Ved tvilstilfeller av om skjellsandkalkingen er på et egnet sted bør det gjennomføres 

undersøkelser med elektrisk fiskeapparat for å avgjøre om det er rekruttering.  

Prosjektet omfatter kvalitetssikring av lokale kalkingstiltak, primært kalking med skjellsand. 

Følgende 8 lag / foreninger utfører slike tiltak og er nærmere gjennomgått i denne 

undersøkelsen; Fjelldal og Bjelland fiskelag, Grimevatn fiskelag, Kvåse fiskelag, 

Langedalstjenna fiskelag, Stendalsbekken fiskelag, Urdalsbekken fiskelag, Vallesverdelva 

fiskelag og Åna Fiskelag 

 

I tillegg utføres maskinell båtkalking i Vestre Grimevatn, Eftevatn, Langedalstjenna og 

Steinsvatn. Denne kalkingen administreres fortsatt av Fylkesmannen og er ikke med i denne 

evalueringen.  

 

Takk til alle som har bidratt med opplysninger om kalking i Lillesand og vært med å diskutere 

videre strategi. Vær oppmerksom på at det fortsatt er grunnlag for å diskutere ytterligere 

endringer i forbindelse med eventuelle feltundersøkelser i fremtiden. 

 

Bilder fra befaringene ligger tilgjengelig her; 
http://picasaweb.google.no/lh/albumMap?uname=Naturanalyser&aid=5472546627750867105#map 
 

Skien, 23. august 2010 

 

Per Øyvind Gustavsen 

http://picasaweb.google.no/lh/albumMap?uname=Naturanalyser&aid=5472546627750867105#map
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IInnnnlleeddnniinngg  
Kalking av vann og vassdrag har vært redningen for mange fiskebestander og andre 

ferskvannsorganismer på det forsuringsrammede Sørlandet. Mange ulike metoder er brukt og 

det har pågått en kontinuerlig utvikling i kunnskapen om effekter av ulike metoder og 

optimalisering av metodene. Kalking av bekker med skjellsand kom tidlig inn som en metode 

som gav god og synlig virkning ved at ørretene igjen tok til å formere seg i bekkene. 

Bekkekalking har vist seg å være en svært gunstig måte å verne ørretene i den mest kritiske 

livsfasen, dvs. som egg og i tidlig yngelfase.  

 

Statlig tilskudd til kalking av vassdrag startet på 1980-tallet og det ble raskt utført betydelig 

innsats i spredning av skjellsand i bekker. Den første tiden ble det nok mange steder lagt ut 

for mye skjellsand. Det var en utbredt forhåpning av at skjellsand skulle gi 

vannkvalitetsforbedringer i større deler av vassdraget. Etter hvert som kunnskapsnivået har 

økt er det klart at skjellsand gir god effekt på vannkvaliteten nede i bekkegrusen, mens det 

kun på lav vannføring kan registreres effekter på de frie vannmassene.   

 

Mot slutten av 1990-tallet ble de teoretiske anbefalingene justert ned til ca 2-4 tonn skjellsand 

for hver km² av bekkens nedbørsfelt. Det skulle kun brukes skjellsand rett oppstrøms 

gyteområder i bekkene. Nyere forskning som er basert på blant annet bekkekalkingsprosjekter 

i Aust-Agder omkring årtusenskiftet førte til en ytterligere nedjustering av anbefalt dose. I 

følge DN – Utredning 2002-5 (Barlaup et. al 2002) anbefaltes en dosering på 1 tonn 

skjellsand for hver km² nedbørsfelt ved nykalking og 20 – 100 % av dette ved 

vedlikeholdskalking. Dette vil i seg selv gi grunnlag for justering av kalkmengder i bekker 

både i Lillesand og andre steder i Agderfylkene. Det er likevel viktig å gjøre en individuell 

vurdering av de enkelte bekkene.  

 

Fisken velger som regel gyteplasser på steder med innslag av kulper og stryk, og hvor 

bekkegrusen har en kornfordeling på 10-30 mm. Utlegging av skjellsand med en kornstørrelse 

på 3-8 mm endrer den optimale sammensetningen av gytegrusen i retning av mer finkornet 

grus. Ørret unngår aktivt å gyte i bekkene dersom overflatedekningen av skjellsand blir over 

ca. 50 % (Barlaup et al. 2002). Overdosering som resulterer i for høy dekningsgrad (>50%) er 

et generelt problem som kan føre til en betydelig forringelse av gyteområdene. Slik 

overdosering vil i tillegg redusere produksjonen av bunndyr, som er den viktigste 

næringskilden for fisken. DN – Utredning 2002-5 skisserer følgende retningslinjer for 

utlegging av skjellsand og kalkgrus: 

 

 Kalken legges oppstrøms gyteområdene. Ved hjelp av vannstrømmen vil kalken 

blande seg med gytegrusen. Gyteområdene vil som regel finnes på strekninger med 

innslag av kulper og stryk hvor bunnforholdene domineres av grus (10-30 mm) og 

mindre stein. 

 Kalken skal utgjøre en moderat innblanding i gytegrusen. 

 Utlagt kalk må ikke dekke mer enn maksimum 50% av bunnen. 

 Doseringen tilpasses den enkelte bekk. Dette kan medføre en lavere dosering enn 

anbefalt nedenfor. 

http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500003723
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 Førstegangskalking: For skjellsand anbefales en dosering på 1 tonn pr. km
2
 nedbørfelt, 

eller 20 kg pr. meter bekkestrekning. For kalkgrus anbefales en dosering på 2 tonn pr. 

km
2
 nedbørfelt eller 20-50 kg pr. meter bekkestrekning.  

 Vedlikeholdskalkingen bør deretter bestå i å supplere kalk som er løst opp (opp mot 

20%) eller vasket ut (opp mot 100%). 

 Kalken legges ut med 1-3 års mellomrom. 

 Hvis skjellsanden hoper seg opp og akkumuleres over år bør en avvente videre 

kalking. 

 

 

Med grunnlag i anbefalinger ovenfor, samtaler med representanter for lag- og foreninger i 

Lillesand og feltobservasjoner følger anbefalinger for videre kalking i Lillesand. Det var ikke 

tid til å befare samtlige bekker innenfor prosjektrammen. En komplettering anbefales, samt 

undersøkelser med elektrisk fiskeapparat for å registrere graden av gytesuksess.   

 

Alle bekker med skjellsandkalking er navngitt på kartutsnitt og plasseringen av 

skjellsanddepoter er markert med liten grønn trekant.  

 

  
 

 

Hevd på kalkingsmidler?  

Det er registrert en oppfatning av at det er viktig å opprettholde kalksøknadene på tilsvarende 

nivå som tidligere år for å ikke miste mulighetene til fremtidige tilskudd. Muligens har dette 

vært tilfelle tidligere, men dagens praksis er ikke basert på en slags ”hevd” på tilskudd til 

kalking. Det primære er ørretens behov for avsyring av sine gyteplasser, når det gjelder 

skjellsandkalking og både fisk og andre ferskvannsorganismers behov for avsyring når det 

gjelder innsjøkalking. Ved akkumulering av skjellsand i depoter langs bekkene, eller høy 

dekningsgrad i bekkegrusen bør tilskudd opphøre en periode på 1-3 år. Dette skal så ikke 

være til hinder for nytt tilskudd når behovet igjen melder seg. 
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SSaammmmeennddrraagg  
Tabell 1 gir en oppsummering av alle kalkingstiltak som er gjennomgått i denne 

undersøkelsen, men kortversjon av anbefalte tiltak.  

 

Tabell 1: Oversikt over anbefalte kalkingstiltak i Lillesand kommune. Oppgitte kalkmengder er 
hovedsakelig skjellsand, unntak fra dette er merket.  
 

Lokalitet Anbefalt årlig 
mengde (tonn) 

Merknader 

1. Fjelldal og Bjelland fiskelag   

Innløp Skarvedalstjønn 1  

Innløp Heiemyrtjønn 2  

E18 Fjelldalselva til bru Fjelldal 
12 Fordeles over en elvestrekning på ca 1,3 

km 

Delsum 15  

   

2. Grimevatn fiskelag   

Budalsbekken 1  

Dalebekk 0,2  

Fiskebekk 2  

Froholtbekken 5  

Kaldvellelva 30  

Utløp Eftevatnet 1 Bør gjennomføres tetthetsestimat  

Vatnebekken 0,5  

Delsum 40  

   

3. Kvåse fiskelag    

Kvåsebekken 
- Eksisterende depot brukes opp over flere 

år 

Mellomtjern 
- Eksisterende depot brukes opp over flere 

år 

Toretjørn 0 Avsluttes 

   

4. Langedalstjenna fiskelag 0 Ikke skjellsand før eventuell 
dokumentasjon av gyting i bekken. 
Fullkalking bør videreføres. 

   

5. Stendalsbekken fiskelag    

Steindalsbekken 3  

   

6. Urdalsbekken fiskelag  0 All kalking for innlandsfisk avvikles, 
skjellsand i forbindelse med sjøørretens 
gyteområder bør vurderes nærmere. 
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7. Vallesverdelva fiskelag   

Vallesverdelva 10  

Kornbrekkebekken 5  

Delsum skjellsand 15  

Kleppsvatnet 4 Kalksteinsmel 

   

8. Åna Fiskelag   

Åna, sjøørretførende strekning 5  

Delsum 5  

   

Total sum skjellsand 78  

Total sum kalksteinsmel 4  
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11..  FFjjeellllddaall  oogg  BBjjeellllaanndd  ffiisskkeellaagg  
Organisering Fjelldal og Bjelland fiskelag 

Kontaktperson Karl Hugo Larsen 

Adresse v/ Karl Hugo Larsen, Fjeldal, 4790 Lillesand 

Telefon 37275651 / 90570849 

E-post  

Innsjønummer (Vanninfo) 10365301 

Vassdragsnummer 020.222Z 

Vassdragsnavn Fjelldalselva 

Nedbørsfelt 11,7 km
2
 

Høyde over havet  0 – 50 

Undersøkelser Simonsen, JH. 2004: Yngelundersøkelser i sjøaurebekker i 

Aust-Agder, 2003. FM 2004-2 

Knutsen, H., Jorde, P.E. & Knutsen, J.A. 2001. Genetisk 

overvåking av sjøørret-populasjoner på Skagerrakkysten. FM 

2001-3. 

 

 

Kalking 

Fjelldalselva ligger i Lillesand kommune og munner ut i sjøen innenfor Fjelldalsøya i 

Blindleia, ca 5 km sydvest for Lillesand.  Den kommer fra Skarvedalstjønn, videre til 

Heiemyrtjønn og Nystem.  Bunnsubstratet er stort sett sand og grus (Simonsen 2004). Sjøørret 

kan vandre ca 3,2 km opp fra havet (Knutsen et. al 2001). Fjelldalselva blir kalket med 

skjellsand. Fram mot 2003 mottok fiskelaget årlig ca 70 tonn skjellsand. Mellom 2003 og 

2006 var det et opphold i tildelingene og kalkingen ble utført med oppspart skjellsandlager. 

Fra 2007 har det årlig blitt tildelt 40 tonn årlig. 

 

Genetiske undersøkelser av sjøørretbestandene i Fjelldalselva og Steindalsbekken viser at 

disse er nært beslektet. Dette kan bety at begge bekkene/elvene har vært tomme for sjøørret 

for så å ha blitt rekolonisering fra andre bekker (Knutsen et. al 2001). Det kan derfor se ut 

som om kalkingen ikke kom tidsnok i gang for å bevare de opprinnelige populasjonene. Etter 

mange år med kalking er nå bestanden god (Simonsen 2004). 

 

http://www.fylkesmannen.no/Yngelunders%C3%B8kelser_i_sj%C3%B8aurebekker_i_Aust-Agder_2003_IkYxoe3329703.doc.file
http://www.fylkesmannen.no/2001-3_genetikk_sj%C3%B8aure_k-ZQN.pdf.file
http://www.fylkesmannen.no/2001-3_genetikk_sj%C3%B8aure_k-ZQN.pdf.file
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Kart 1.1: Fjelldal og Bjelland fiskelag. Fjelldalselva. 

Vannkvalitet 

Det er tatt vannprøver fra Fjelldalselva i en årrekke. Vannkvaliteten var mest preget av 

forsuring på starten av 1990 – tallet, mens i de seinere årene har pH vist gode verdier. 

Kalsiumkonsentrasjonen varierer veldig, noe som kan skyldes lokale forurensingskilder, blant 

annet ble det i 2008 forurensing i forbindelse med E18-utbygging (figur 1.1). 

 

 
Figur 1.1: pH og kalsium i Fjelldalselva fra 1988 til 2009.  
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Befaring 

Befaring ble gjennomført sammen med Karl Hugo Larsen 12. mai 2010. Vi startet øverst i 

vassdraget ved innløp til Skarvedalstjønn, videre til innløp Heimyrtjønn deretter ved E18 og 

til slutt ved bru i Fjelldal. 

 

Innløp Skarvedalstjønn 

 

Depot av skjellsand ved vegen der innløpsbekk 

passerer mot Skarvedalstjønn. Ca 600 meter 

oppstrøms Skarvedalstjønn. Lav vannføring på 

befaringstidspunkt, men uansett ingen stor bekk. 

Lokalt nedbørsfelt utgjør 1 km
2
. Bekken fungerer 

ikke som gytebekk i nærheten av 

skjellsanddepotet, men kanskje lengre nede, 

nærmere Skarvedalstjønna. Bekken er forholdsvis 

sakteflytende så det blir neppe transportert 

skjellsand særlig langt nedover bekken.  

 

 

 

Innløp Heimyrtjønn 

Depot av skjellsand ved vegen der innløpsbekk 

passerer mot Heimyrtjønn. Ca 130 meter 

oppstrøms Heimytrjønn. En del fall på bekken 

sikrer spredning av skjellsand nedover bekken 

mot Heimyrtjønna. Skjellsand danner banker i 

Heimyrtjønn der bekken renner inn (Karl Hugo 

Larsen pers medd). Lokalt nedbørsfelt til denne 

bekken utgjør 1,6 km
2
. Dette tilsier en teoretisk 

maksimal mengde skjellsand på 1,6 tonn pr år. 

 

 

 

E18 Fjelldalselva – Bru Fjelldal 

Det spres skjellsand ved hjelp av traktorskuffe flere steder i hovedløpet av Fjelldalselva fra ny 

E18 og nedover mot bru Fjelldal. Det er her god innblanding i bekkegrusen og sannsynligvis 

god virkning av tiltaket. Området har et nedbørsfeltet på ca 10 - 11 km2. Det ble observert 

fjorårsyngel på denne bekkestrekningen. 

 

 

Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Nedbørsfeltet til Fjelldalselva er stort, med totalt 11,7 km
2
. Dette tilsier teoretisk inntil 12 

tonn skjellsand pr år. Men avhengig av hvor mye som vaskes ut hvert år, kan det faktiske 

behovet være lavere.  

 

Den målte vannkvaliteten er gjennomsnittlig så god at kalking ikke lenger skulle være 

nødvendig. Men episoder med surt vann på våren kan fortsatt forekomme og være kritisk for 
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egg og yngel. Skjellsand viser seg å være et effektivt tiltak for å motvirke disse sure 

episodene ved å skape et mindre surt sjikt i bunnsubstratet i elva. 

 

Kalking med skjellsand bør videreføres, men i et mindre omfang enn tidligere. Innløpsbekken 

til Skarvedalstjønn bør kalkes med ca 1 tonn årlig og innløpet til Heiemyrtjønn bør kalkes 

med ca 2 tonn. Elvestrekningen E18 Fjelldalselva til bru Fjelldal kalkes med inntil 12 tonn.  
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22..  GGrriimmeevvaattnn  ffiisskkeellaagg    
 

Organisering Grimevatn fiskelag 

Nettside http://www.grimenes.no/grimevann/fiskelag/  

Kontaktperson Anders Grimenes 

Adresse v/ Anders Grimenes, Grimenes, 4790 Lillesand 

Telefon 37271126 / 96209494 

E-post agrimenes@yahoo.no 

Innsjønummer (Vanninfo) 1339, 11092, 11210 mfl 

Vassdragsnummer 020.1A 

Vassdragsnavn Grimeelva 

Nedbørsfelt 73,5 km
2
 

Høyde over havet  0 – 84 moh 

Litteratur Aasestad, I. 2007: Fiskeribiologiske undersøkelser i 

Kaldvellelva i Lillesand kommune. 

Borgstrøm, R. 2005: Fiskesamfunna i Vestre og Austre 

Grimevatn, 2004. Notat 1, 2005. 

Kleiven, E. 1999: Kalkingsresponsar på ulike fiskeartar i Vestre 

og Austre Grimevatn, Lillesand, og historia om lagesilda 

(Coregonus albula) på Sørlandet. NIVA Rapport LNR 3965-98. 

 

 

Kalking 

Grimevatn fiskelag ligger i et vassdrag med langvarig og variert kalkingshistorikk. Fra nord 

kommer Stigselva som er kalket med kalkdoserer og som dermed gir god vannkvalitet i Store 

og Lille Eftevatnet. Vestre Grimevann har blitt kalket med båt nesten årlig siden 1989. Austre 

Grimevann ble kalket med båt kun i 1995, men har for øvrig blitt indirekte kalket fra både 

Stigselva og Vestre Grimevann. De seinere årene har også Eftevatnet i sør blitt båtkalket. I 

tillegg er det kalket med skjellsand i innløpsbekker til Grimevannene, samt i utløpsbekken fra 

Eftevatnet. Det er også lagt ut en stor mengde skjellsand ved den øverste dammen nedenfor 

Østre Grimevann. Dette er tiltenkt Kaldvellelva som er sjøørret- og lakseførede de siste 1500 

meterne ned mot havet. I følge Aasestad (2007) kan en luke i dammen åpnes og vannet vil 

skylle med seg skjellsanden. Dette er en manuell løsning som er avhengig av en person som 

kontinuerlig kan følge med. Tabell 2.1 viser skjellsandmengder som er brukt. 

 

 

Tabell 2.1: Kalking med skjellsand i Grimevatn fiskelag 

År 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Utløp Eftevatnet   60  10           15 

Vatnebekken      20 x    10 12,5     

Froholtbekken   45 45 45 30 x 25 30 30 25 25  25 20 30 

Budalsbekken 15 20 15    x 12,5 20  15 12,5  12,5 15 15 

Fiskebekk 15 20 15 15 15  x   10       

Dalebekk 15 20 15    x   10    12,5 15  

Bjorstembekken        12,5         

Kaldvellelva                 

Totalt 45 60 150 60 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

http://www.grimenes.no/grimevann/fiskelag/
mailto:agrimenes@yahoo.no
http://www.fylkesmannen.no/Rapport_Kaldvellelva_WglW1.pdf.file
http://www.fylkesmannen.no/Rapport_Kaldvellelva_WglW1.pdf.file
http://www.grimenes.no/grimevann/fiskelag/UMBrapport.pdf
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Kart 2.1: Grimevatn fiskelag, Vestre og Østre Grimevannet, Store og Lille Eftevatnet og Eftevatnet. 
 

Vannkvalitet 

Det tas vannprøver av Vestre Grimevatn, Eftevatnet og Austre Grimevatn to ganger hvert år 

for å følge vannkvalitetsutviklingen. Vannkvaliteten som er målt i Eftevatnet viser god 

respons på båtkalking som startet i 2000 (figur 2.1). Etter 2004 er det ikke båtkalket, noe som 

tydelig registreres med lavere pH og kalsiumverdier. Beregning av ANC-verdi i 2009 viser 

likevel at vannkvaliteten er tilfredsstillende for fisk og andre ferskvannsorganismer. 

Vannkvaliteten målt i utløpet av Austre Grimevatn / Kaldvellelva fanger hele vassdraget og 

viser hvilken vannkvalitet laks og sjøørret eksponeres for i Kaldvellelva. Figur 2.2 viser at 

vannkvaliteten er svært stabil omkring pH 5,8 – 6,1. Trenden er svakt synkende, laveste pH-

verdi som er målt siste 10 år ble målt til pH 5,75 høsten 2009. Det var da stor vannføring. I 

samme periode har den totale kalkingsinnsatsen i vassdraget gått betydelig ned samtidig som 

forsuringssituasjonen er forbedret. Aasestad (2007) anbefaler en målestasjon for kontinuerlig 

måling av pH på anadrom strekning for å avdekke eventuelt behov for kalkdoserer. 
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Figur 2.1: pH og kalsium i Eftevatnet.  
 

 
Figur 2.2: pH og kalsium i Austre Grimevatnet / Kaldvellelva.  
 

Fisk 

Fiskesamfunnet i Vestre Grimevatn har i norsk sammenheng en unik sammensetning, med 

ørret, abbor (skjebbe), røye, lagesild, ål og stingsild (Kleiven 1999). Austre Grimevatn ble 

fisketom som følge av sur nedbør og mangler fortsatt lagesild og røye, men begge arter har 
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vært der tidligere. (Kleiven 1999). Siden skjellsandkalking først og fremst gjøres for å sikre 

rekruttering av ørret går denne undersøkelsen ikke nærmere inn på dette. I følge Borgstrøm 

(2004) synes ørret å være vel etablert i Austre Grimevatn, og det er årviss rekruttering i begge 

Grimevannene. Dette betyr sannsynligvis at skjellsandkalkingen i innløpsbekker har vært 

vellykket. 

 

Laks og sjøørret gyter i Kaldvellelva, tettheten av yngel vurderes som middels til lav 

(Aasestad 2007). Yngelen vokser raskt og smoltifiserer sannsynligvis tidlig. Vannkvaliteten 

kan nok til tider være marginal for laks som har høy følsomhet for forsuring.  

Befaring 

Kaldvellelva 

Kaldvellelva ble befart 29.10.2009 (bilde 2.1). Det lå et større skjellsanddepot ved den øverste 

dammen nedenfor Østre Grimevann. Dette blir delvis utvasket ved flom, men må trolig følges 

opp manuelt med jevne mellomrom. Det vurderes som usikkert hvorvidt skjellsandkalking av 

en så stor elv har tilstrekkelig effekt på yngeloverlevelse. Skjellsand virker godt på 

vannkvaliteten nede i bunnsubstratet i mindre bekker, men i en stor elv med til tider kraftig 

vannføring er dette mer tvilsomt.  

 

 
Bilde 2.1 a,b: Bildet til venstre viser skjellsanddepot ved Kaldvellelva. Høyre bilde tatt fra dammen rett 
ved skjellsanddepotet viser flomstor vannføring på befaringsdagen 29.10.2009. 
 

Eftevatnet utløp 

Utløpsbekken fra Eftevatnet ble også befart 29.10.2009 (bilde 2.2). Det var høy innblanding 

av skjellsand i grusen i nærheten av depotet. Midtveis i bekken, ca 100 meter fra depotet ble 

det funnet noe skjellsand i grusen. Nederst i bekken ved innløp til rør ved renseanlegget ble 

det ikke funnet skjellsandrester. Det var flere partier med gunstig gytesubstrat i bekken og 

ingen vandringshindre. Det ble observert både yngel og gytefisk i bekken. Dette kan virke 

som å være en godt kalket bekk.  
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Bilde 2.2 a,b: Bildet til venstre viser skjellsanddepot ved utløpet av Eftevatnet 29.10.2009. Høyre bilde 
viser høy innblanding av skjellsand i bekken rett ved depotet. 
 

Budalsbekken 

Budalsbekken ble befart 13. mai 2010. Det er her en enkel doserer av eldre karakter (bilde 

2.3). Et lass skjellsand var lagt i depot rett ved. 

  

 
Bilde 2.3 a,b: Bildet til venstre viser en enkel doserer i Budalsbekken. Høyre bilde viser 
skjellsanddepotet rett i nærheten. 
 

Det ble dessverre ikke anledning til å befare Froholtbekken, Dalebekk, Fiskebekk og 

Vatnebekken innenfor prosjektets rammer. 

 



             Side 17 av 41 

 

     e-post:  gustavsen@naturanalyser.no Nett: http://www.naturanalyser.no/  

 

Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Budalsbekken 

Budalsbekken har et lokalt nedbørsfelt på 1,5 km
2
. Dette betyr at årlig mengde skjellsand ikke 

bør overstige 1,5 tonn. Eksisterende depot bør kunne vare noen få år før nytt tilskudd er 

nødvendig. Det kan med fordel undersøkes nærmere om bekken har vellykket rekruttering. 

 

Dalebekk 

Dalebekk har et svært lite lokalt nedbørsfelt på ca 0,2 km
2
. I rapporteringssammenheng har 

denne vært samordnet med Fiskebekk og det er derfor litt uklart hvor mye den har blitt kalket, 

og effekten av dette. Dersom det pågår gyting / rekruttering her kan kalking fortsette, men i 

svært begrenset omfang. Maksimalt 200 kg skjellsand i året.  

 

Fiskebekk 

Fiskebekk har et lokalt nedbørsfelt på 2,1 km
2
. Dette betyr at årlig mengde skjellsand ikke bør 

overstige 2 tonn. 

 

Froholtbekken 

Froholtbekken har et lokalt nedbørsfelt på 5,5 km
2
. Dette betyr at årlig mengde skjellsand 

ikke bør overstige 5 tonn. 

 

Kaldvellelva 

Det pågår sjelden skjellsandkalking i så store elver som Kaldvellelva. Denne har et 

nedbørsfelt på 73 km2, noe som tilsvarer nykalking med 73 tonn og årlig vedlikeholdskalking 

på 20 – 100 % av dette. I hvilken grad tiltaket er vellykket må undersøkes nærmere ved ny 

estimering av yngeltetthet og søk etter skjellsandrester på gyteområdene. Ettersom tiltaket er 

kommet i gang anbefales det videreført inntil bedre dokumentasjon av effekten. En 

automatisk målestasjon for pH som foreslås av Aasestad (2007) kan være en god løsning for å 

avdekke behov for økt kalkingsintensitet. Økt kalkingsbehov kan også løses gjennom økte 

mengder kalksteinsmel med båt i Vestre Grimevann, eller etablering av kalkdoserer i 

Kaldvellelva. 

 

Utløp Eftevatn 

Skjellsand i utløpet av Eftevatnet vil fortsatt være viktig hvis båtkalkingen ikke skal 

gjenopptas. Befaring 29.10.2009 viste høy innblanding av skjellsand i grusen nær depot, og 

moderat innblanding lengre nede i bekken. Lokalt nedbørsfelt er på en størrelse av ca 1 km
2
. 

Det kan gjøres et opphold på et par år for deretter å fortsette med 1 tonn pr år. Det kunne med 

fordel blitt undersøkt om rekrutteringen i denne bekken er tilstrekkelig for å gi Eftevatnet en 

god ørretbestand. 

 

Det er etablert en sandstrand av skjellsand i Eftevatn. På nordvestsida nær vegen. Det 

forutsettes av denne ikke er etablert med statlig finansiert skjellsand. Som kalkingstiltak har 

skjellsand tilnærmet ingen verdi i selve vannet. 

 

Vatnebekken 

Vatnebekken har et lokalt nedbørsfelt på 0,5 km
2
. Dette betyr at årlig mengde skjellsand ikke 

bør overstige 0,5 tonn. 
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33..  KKvvååssee  ffiisskkeellaagg  
 

Organisering Kvåse fiskelag 

Kontaktperson Børre Thorvaldsen 

Adresse v/ Børre Thorvaldsen, Kvåse, 4770 Høvåg 

Telefon 37274574 / 90892176 

E-post  

Innsjønummer (Vanninfo) 80189, 80744, 10227649 

Vassdragsnummer 020.422Z 

Vassdragsnavn Kvåsebekken 

Nedbørsfelt 3,2 km
2
 

Høyde over havet  0 – 40 

Undersøkelser Simonsen, J. H. 1999: Registrering av sjøaurebekker i Aust-

Agder. FM 1999-1. 

Kalking  

Kvåse fiskelag omfatter det lille kystnære vassdraget Kvåsebekken, som renner ut i 

Kvåsefjorden (kart 3.1). Det har pågått dugnadskalking med kalksteinsmel og skjellsand i 

flere år. På midten av 1990-tallet vurderte Simonsen (1999) bekken til å ha liten betydning 

som sjøørretbekk. Det er en rekke fosser i bekken som kun kan passeres på høy vannføring. I 

følge rapporter fra fiskelaget har det nå i flere år vært bra med ørret og noe sjøørret i 

vassdraget. Ørret og sjøørret er samme art, så også ørret som framstår som innlandsørret kan 

produsere avkom som vandrer ut i havet (www.fagrad.com). Mye tyder altså på at forholdene 

er bedre nå, og bekken kan bidra med større andel sjøørret til de nære kystområdene enn 

tidligere. Tabell 3.1 viser en oversikt over hvilke bekker som er kalket og med mengden i 

tonn hvert år.  

 

Tabell 3.1: Bekker som kalkes i Kvåse fiskelag, årstall og antall tonn skjellsand. I tillegg er Mellomtjern 
kalket med kalksteinsmel. 
År 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kvåsebekken     7 5 3 3 3 3 3 3 * 2 3 3 

Mellomtjern (kalksteinsmel)     0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 * 0,25 0,25 ** 

Mellomtjern (Skjellsand)                2 

Toretjørn   10 10 13 13 15 12 12 12 12 11 * 14 13 12 

Totalt (skjellsand)   10 10 20 18 18 15 15 15 15 14   16 16 15 

* ikke tildelt midler i 2006, men noe kalking utført med rester av tidligere års tildelinger. 
** Kalking med kalksteinsmel i Mellomtjern avsluttet etter ønske fra fiskelag 

 

http://www.fylkesmannen.no/Lillesand_sjoaure_0cO9P.pdf.file
http://www.fagrad.com/?page_id=5
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Kart 3.1: Kvåse fiskelag. Mellomtjern, Toretjørn og Kvåsebekken 

Vannkvalitet 

Fylkesmannen sørger for årlige vår- og høstprøver av vannet i Kvåsebekken. Figur 3.1 viser 

vannkvalitetsutviklingen ved pH og kalsium (Ca). Vannkvaliteten har holdt seg stabilt god 

etter årtusenskiftet. Høsten 2009 ble det beregnet en ANC-verdi på 74,23, noe som tilsier at 

det ikke lenger er nødvendig med kalkingstiltak i vassdraget (Hindar & Larssen 2005). 
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 Figur 3.1: pH og kalsium i Kvåsebekken.  
 

Befaring 

Området ble befart 13. mai 2010. Det ble funnet store mengder skjellsand i innløpsbekken til 

Toretjørn (bilde 3.1). Bekkesubstratet var dominert av skjellsand, og det er tvilsomt om denne 

bekken kan fungere som gytebekk. Det var et skjellsanddepot langs vegen inn mot 

innløpsbekken, som sannsynligvis er tiltenkt denne bekken. Ved broa over utløpsbekken fra 

Stemtjørn (Kvåsebekken) var det et større depot av skjellsand (bilde 3.2), men mer moderate 

mengder i selve bekken. På befaringstidspunket var det ikke kjent at det skulle være 

skjellsandkalking i Mellomtjern og dette ble derfor ikke undersøkt nærmere. 

 

 
Bilde 3.1 / 3.2: Bildet til venstre viser innløpsbekk til Toretjørn som domineres av skjellsand. Høyre bilde 
viser skjellsanddepotet til Kvåsebekken. 
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Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Kvåsebekken 

Kvåsebekken har et nedbørsfelt på 3 km
2
. Isolert sett tilsier det at den årlig mengden på ca 3 

tonn skjellsand som er brukt her er passelig. Kalkingen kan fortsette så sant det ikke oppdages 

opphopning av skjellsand noen steder. Et års opphold av og til vil sannsynligvis ikke være 

skadelig. 

 

Mellomtjern 

Mellomtjern ble kalket med 200 – 250 kg kalksteinsmel i en årrekke. I 2009 ble dette avsluttet 

etter ønske fra fiskelaget og erstattet med skjellsand. Nedbørsfelt til Mellomtjern er på 0,3 

km
2
. Skjellsandkalkingen bør derfor begrenses til maksimalt 300 kg pr år. 

 

Toretjørn 

Innløpsbekken til Toretjørn er overkalket i lang tid. Nedbørsfeltet på 0,25 km2 tilsier et 

maksimalt behov på 250 kg pr år. Kalkingen her bør avsluttes og depotet bør heller brukes i 

Kvåsebekken og Mellomtjern. 

 

Samlet vurdering 

Kalkingstiltakene i Kvåse fiskelag har vært viktige for å ivareta ørreten/sjøørretens gyte- og 

oppvekstvilkår. Det har nok blitt brukt for mye skjellsand gjennom noen år og det er 

skjellsand på lager. Vannkvaliteten tilsier at kalking ikke lenger er nødvendig. Det anbefales 

at laget ikke søker om tilskudd de kommende årene, men heller bruker skjellsanddepotene til 

moderat kalking i Kvåsebekken og Mellomtjern. Dette bør vare i flere år.  
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44..  LLaannggeeddaallssttjjeennnnaa  ffiisskkeellaagg  
 

Organisering Langedalstjenna fiskelag 

Kontaktperson Torleif Bjørkestøl 

Adresse v/ Torleif Bjørkestøl, Furuheim, 4790 Lillesand 

Telefon 37271953  

E-post  

Innsjønummer (Vanninfo) 11233 

Vassdragsnummer 020.21 

Vassdragsnavn Langedalstjønna 

Høyde over havet  0 – 80 

Litteratur Hindar, A., Lydersen E. & Kroglund, F. 1992: Ekstreme 

aluminiumskonsentrasjoner og lav pH i Langedalstjønna i 

Lillesand kommune – årsak, virkninger og mulige tiltak. NIVA  

Kalking 

Langedalstjønna ble sterkt forsuringsskadd på grunn av eksponering av sulfatholdige 

bergarter i forbindelse med E18 – utbygging på slutten av 1980-tallet. Langedalstjønna 

fiskelag v/ Torleif Bjørkestøl har gjennom en årrekke søkt om midler til kalking. Av hensyn 

til de ekstreme forholdene har dessverre kalking her blitt nedprioritert i konkurranse med 

andre vann. Etter at Lillesand kommune siden 2001 har disponert en andel av statlige midler 

til kalking ble det i 2008 innvilget båtkalking fra disse midlene. Det ble kalket med 50 tonn 

kalksteinsmel i 2008, og 1 tonn skjellsand i Rennebekken i 2009. 

 

 
Kart 4.1: Langedalstjenna fiskelag 

http://www.niva.no/symfoni/infoportal/publikasjon.nsf/b3fa54ae867808cbc1256ebc0033d836/8b5b3cb628d524c5c125728b00338dc6/$FILE/2793_72dpi.pdf
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Vannkvalitet 

Målinger fra 1997 og 2002, før kalkingen startet, viser pH – verdier på 4,5 – 4,6. I forbindelse 

med ny E18 ble det tatt flere vannprøver av både innløpsbekk og utløpsbekk i årene 2007 - 

2009. Innløpsbekken er stabilt sur med pH-verdier fra 4,4 til 4,7. Prøver av utløpsbekken viser 

god respons på kalkingen høsten 2008 (figur 4.1). Dessverre tyder utviklingen på en rask 

reforsuring. Det ble tatt en vannprøve av utløpsbekken (Ålebekk) 13. mai 2010 på oppdrag fra 

Fylkesmannen. Denne viste pH: 5,27, Ca (mg/l) = 16,8 og Mg(mg/l) = 4,29. 

 

 
Figur 3.1: pH i utløpsbekken fra Langedalstjenna.  
 

Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Kalsium- og Magnesiumkonsentrasjonene (Ca og Mg) er svært høye sammenlignet med 

forholdsvis lav pH. Selv om forholdene har bedret seg etter kalking er vannkvaliteten neppe 

tilfredsstillende for fisk og andre ferskvannsorganismer ennå. Kalkingen bør videreføres i regi 

av Fylkesmannens program for båtkalking og følges opp med kjemiske og biologiske 

undersøkelser. Teoretisk oppholdstid er beregnet til 4 år (Hindar et. al 1992). I lys av den 

forholdsvis raske reforsuringen kan det tenkes at oppholdstiden er kortere. 

 

Rennebekken drenerer de sulfidholdige områdene som opprinnelig førte til den kraftige 

forsuringen i Langedalstjenna. Sannsynligvis er bekken så kraftig forsuret at 

skjellsandkalking ikke er tilstrekkelig virkemiddel. Skjellsandkalking bør begrenses til steder 

der ørreten gyter og yngel skal vokse opp. Det bør gjøres feltundersøkelser for å avgjøre 

bekkens potensial som gytebekk før skjellsandkalking eventuelt videreføres. Det var 

dessverre ikke tid til undersøkelser av Rennebekken innenfor prosjektets rammer. 
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Fullkalking av Langedalstjønna startet i 2008 med 50 tonn kalksteinsmel. Vannprøven fra 

våren 2010 tyder på at effekten av denne kalkingen er i ferd med å forsvinne. Kalkingen bør 

gjentas minimum hvert andre år for å få tilstrekkelig effekt av tiltaket.  

 

I følge debattforum på www.skittfiskelillesand.com var det mye sjøørretyngel i Ålebekk 

høsten 2009. Ålebekk er utløpsbekken fra Langedalstjønna til havet. I følge Torleif Bjørkestøl 

har det ikke blitt sett yngel i bekken i løpet av 2010. Bekken kan med fordel undersøkes 

nærmere, med beregning av yngeltetthet og vurdering av behov for tiltak.  

 

Langedalstjenna er i dag sannsynligvis fisketom, kanskje med unntak av hardføre sjøørreter 

som kan komme opp via Ålebekk. Videre kalking bør følges opp med utsetting av fisk. Det 

må i så fall tas hensyn til at vannet bør regnes som sjøørretførende. En flytting av fisk fra 

nærliggende sjøørretvassdrag kan være en løsning.  

http://www.skittfiskelillesand.com/
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55..  SStteennddaallssbbeekkkkeenn  ffiisskkeellaagg  
 

Organisering Stendalsbekken fiskelag 

Kontaktperson Bernt T. Due-Tønnesen 

Adresse v/ Bernt T. Due-Tønnesen, Stendal, 4790 Lillesand 

Telefon 37275356 / 41045668 

E-post  

Innsjønummer (Vanninfo) 11304 og 10227863 

Vassdragsnummer 020.311Z 

Vassdragsnavn Steindalsbekken 

Nedbørsfelt 6,4 km
2
 

Høyde over havet  0 – 87 

Undersøkelser Simonsen, J. H. 1999: Registrering av sjøaurebekker i Aust-

Agder. FM 1999-1. 

Knutsen, H., Jorde, P.E. & Knutsen, J.A. 2001. Genetisk 

overvåking av sjøørret-populasjoner på Skagerrakkysten. FM 

2001-3. 

 

Kalking 

Steindalsbekken fiskelag omfatter det lille kystnære vassdraget med samme navn. Bekken 

drenerer Steinsvatnet og strekker seg 3,5 km ned til utløp i Steindalsfjorden. Bekken er 

sjøørretførende 1,7 km opp fra havet (Knutsen et. al 2001), med noen partier med gode 

gyteforhold, samt store områder godt egnet som oppvekstområder (kart 5.1). Steindalsbekken 

kalkes indirekte ved båtkalking i Steinsvann, som har pågått årlig siden 1992. I tillegg har det 

blitt kalket med skjellsand i selve Steindalsbekken siden 1995 (tabell 5.1).  

 

Genetiske undersøkelser av sjøørretbestandene i Fjelldalselva og Steindalsbekken viser at 

disse er nært beslektet. Dette kan bety at begge bekkene/elvene har vært tomme for sjøørret 

for så å ha blitt rekolonisering fra andre bekker (Knutsen et. al 2001). Det kan derfor se ut 

som om kalkingen ikke kom tidsnok i gang for å bevare de opprinnelige populasjonene.  

 

 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/Lillesand_sjoaure_0cO9P.pdf.file
http://www.fylkesmannen.no/2001-3_genetikk_sj%C3%B8aure_k-ZQN.pdf.file
http://www.fylkesmannen.no/2001-3_genetikk_sj%C3%B8aure_k-ZQN.pdf.file
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Kart 5.1: Stendalsbekken fiskelag. 
 
Tabell 5.1: Kalking med skjellsand i Stendalsbekken Fiskelag, årstall og antall tonn skjellsand.  

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Steindalsbekken 50 50 50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

                

Vannkvalitet 

Fylkesmannen har sørget for årlige vår- og høstprøver av Steindalsbekken siden høsten 2006. 

Enkelte prøver har også blitt tatt tidligere. Figur 5.1 viser vannkvalitetsutviklingen ved pH og 

kalsium (Ca). Vannkvaliteten har holdt seg stabilt god med pH-verdier på over 6 i flere år. 

Båtkalkingen i Steinsvatn er en viktig årsak til god vannkvalitet i Steindalsbekken. Høsten 

2009 ble det beregnet en ANC-verdi på 140,7, noe som tilsier at det ikke lenger er nødvendig 

med kalkingstiltak i vassdraget (Hindar & Larssen 2005). 



             Side 27 av 41 

 

     e-post:  gustavsen@naturanalyser.no Nett: http://www.naturanalyser.no/  

 

 
 Figur 5.1: pH og kalsium i Steindalsbekken.  
 

Befaring 

Området ble befart 13. mai 2010. Et skjellsanddepot lå ved bru over Steindalsbekken, ved 

vegen mot Gåsetjønn, rett sør for ny E18 (bilde 5.1 og 5.2). Den nærmeste strekningen 

nedenfor brua ble befart. Det var lite skjellsand å spore. Denne delen ble også av Simonsen 

(1999) regnet for å ha noe gytemuligheter, mens det ca 600 meter lengre nede er gode 

gyteforhold.  
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Bilde 5.1 / 5.2: Skjellsanddepot ved Steindalsbekken (5.1) og parti av Steindalsbekken (5.2). 
 

Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Nedbørsfeltet til Stendalsbekken er middels stort, med totalt 6,4 km
2
. Dette tilsier teoretisk 

inntil 6 tonn skjellsand pr år. Men avhengig av hvor mye som vaskes ut hvert år, kan det 

faktiske behovet være lavere.  

 

Den gode vannkvaliteten som er målt i Steindalsbekken de siste årene skulle i seg selv tilsi at 

båtkalking i Steinsvatn ikke lenger er nødvendig. Det kan likevel ikke utelukkes at det oppstår 

enkelte surere episoder i Steindalsbekken som ikke er registrert ved vannprøver. Det anbefales 

derfor å fortsette skjellsandkalking i moderate mengder, anslagsvis 3 tonn pr år. Det anbefales 

å gjennomføre estimering av yngeltetthet i bekken ved hjelp av elektrisk fiskeapparat. God 

rekruttering over flere år bør tilsi at skjellsandkalkingen kan avsluttes.  
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66..  UUrrddaallssbbeekkkkeenn  ffiisskkeellaagg  
 

Organisering Urdalsbekken fiskelag 

Kontaktperson Atle Nygård 

Adresse v/ Atle Nygård, Urdalen, 4770 Høvåg 

Telefon 37275742 

E-post  

Innsjønummer (Vanninfo) 11433, 11422, 80307, 10228214 m.fl. 

Vassdragsnummer 020.3Z 

Vassdragsnavn Elv fra Holtevatnet 

Nedbørsfelt 8,3 km
2
 

Høyde over havet  0 – 60 moh 

Undersøkelser Simonsen, J. H. 1999: Registrering av sjøaurebekker i Aust-

Agder. FM 1999-1. 

  

Kalking 

Urdalsbekken fiskelaget utgjør det kystnære vassdraget Elv fra Holtevatnet. Vassdraget har en 

kort sjøørretførende strekning på ca 60 meter (Simonsen 1999). Vassdraget har ellers flere 

vann med god ørretbestand (kart 6.1). Det har vært utført kalking med skjellsand på dugnad 

siden 1994. Fra 2001 er det årlig brukt ca 30 tonn skjellsand, tidligere en del mer. Tabell 6.1 

viser mengdene, noe usikkerhet når det gjelder fordeling mellom bekkene og enkelte år 

mangler dessverre registreringer for forbruket. 

 

Tabell 6.1: Kalking i Urdalsbekken Fiskelag, årstall og antall tonn skjellsand.  
År 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Urevann, innløpsbekk 35 40   25   -   25 20    

Kviksvann, innløpsbekk 35 20   15   -   5 5    

Kråkevannet, innløpsbekk 10 10   7   -   -     

Holtsvann, innløpsbekk 20 30   15   -   -     

Sum 100 100 ? ? 63 ? ? 0 30 30 30 25 25 25 30 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/Lillesand_sjoaure_0cO9P.pdf.file
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Kart 6.1: Urdalsbekken Fiskelag. Urevann, Kviksvann, Kråkevatnet, Beintjønn og Holtsvann. 
 

Vannkvalitet 

Fylkesmannen har sørget for årlige vår- og høstprøver av Holtevannsbekken siden våren 

2000. Figur 6.1 viser vannkvalitetsutviklingen ved pH og kalsium (Ca). Vannkvaliteten har 

holdt seg stabilt god med pH-verdier på over 6 i flere år. De siste årene har kalsiumverdiene 

vært svært høye. 
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Figur 6.1: pH og kalsium i Holtevannsbekken. 
 

Befaring 

Området ble befart 13. mai 2010. Øverste kalkingstiltak i vassdraget er utlegging av 

skjellsand i innløpsbekken til Urevann. Det lå her et større depot ved vegen. Bekken er 

sakteflytende og med mye finsubstrat i bunnen. Sannsynligvis er denne lite egnet som 

gytebekk. I forbindelse med ny E18 har det blitt laget fisketrapper i vassdraget nedenfor 

Urevann. Det bør undersøkes om fiskene faktisk tar denne i bruk. Det ble ikke funnet aktiv 

bruk av skjellsand andre steder i vassdraget, men noen rester av tidligere aktivitet. 
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Bilde 6.1: Fisketrapp i forbindelse med ny E18. 
 

 

Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Nedbørsfeltet til Holtevannsbekken er middels stort, med totalt 8,3 km
2
. Dette tilsier teoretisk 

inntil 8 tonn skjellsand pr år. Men avhengig av hvor mye som vaskes ut hvert år, kan det 

faktiske behovet være lavere. 

 

Den gode vannkvaliteten som måles i Holtevannsbekken viser at forsuringsproblematikken er 

lav. Vassdraget går gjennom jordbrukslandskap og periodevis påvirkninger fra dette kan ikke 

utelukkes. Det rapporteres om gode og til dels tette bestander av ørret i vannene noe som 

betyr at rekrutteringen er svært god og stabil. Det anbefales derfor å avvikle skjellsandkalking 

av alle bekkene med innlandsørret. Eventuell fortsatt kalking av sjøørretførende del av 

vassdraget bør vurderes ved nærmere undersøkelser. Det pågikk noe gravearbeider ved 

nederste del av elva på befaringstidspunktet, og det bør undersøkes nærmere om dette har 

endret mulighetene for oppvandring. 
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77..  VVaalllleessvveerrddeellvvaa  ffiisskkeellaagg  
 

Organisering Vallesverdelva fiskelag 

Kontaktperson Ragnar Østerhus 

Adresse v/ Ragnar Østerhus, Brekkestø, 4780 Brekkestø 

Telefon 37272814 / 99296899 

E-post  

Innsjønummer (Vanninfo) 11232, 11305, 10227716 

Vassdragsnummer 020.223Z 

Vassdragsnavn Vallesverdelva 

Nedbørsfelt 12,6 km
2
 

Høyde over havet  0 – 120 

Undersøkelser Simonsen, J. H. 1999: Registrering av sjøaurebekker i Aust-

Agder. FM 1999-1. 

 

 

Kalking 

Vallesverdelva fiskelag ligger i Lillesand kommune og munner ut i sjøen ca 7 km sydvest for 

Lillesand (kart 7.1). Øverst i vassdraget ligger Kleppvatnet som i mange år har blitt kalket ved 

dugnadsbasert spredning av kalksteinsmel. Nedenfor Kleppvatnet går Kornbrekkebekken som 

kalkes med skjellsand. Denne munner ut i Gladstadvatnet som dermed mottar noe indirekte 

kalking fra Kleppvatnet. Fra utløpet av Gladstadvatnet renner Vallesverdelva som er 

sjøørretførende og skjellsandkalket. Oversikt over kalkingsaktiviteten i fiskelaget vises i 

tabell 7.1.  

 
Tabell 7.1: Bekker og vann som kalkes i Vallesverdelva fiskelag, årstall og antall tonn skjellsand / 
kalksteinsmel.  
År 1994 -95 -96 -97 -98 -99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gladstadvatnet 3 16 18 12  9           

Vallesverdelva 6 15 18 24 16 9 15 15 15 15 15 25 15 15 15 15 

Kornbrekkebekken 5 30 29 18 14 12 15 15 15 15 15 25 15 15 15 15 

Gytebekk fra Nord    7 2 4           

Sum skjellsand 14 61 65 61 32 34 30          

                 

Kleppvatnet (Kalksteinsmel)    7 5  4,8 4,8 4,8 4,8 - 6 6 4 4 4 

                 

http://www.fylkesmannen.no/Lillesand_sjoaure_0cO9P.pdf.file
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Kart 7.1: Vallesverdelva fiskelag. Bekkene Kornbrekkebekken og Gytebekk fra nord, 

Vallesverdelva, samt innsjøene Kleppvatnet og Gladstadvatnet. 

 

Vannkvalitet 

Fylkesmannen har sørget for vår- og høstprøver av blant annet Vallesverdelva og Kleppvatnet 

i mange år. Figur 7.1 viser vannkvalitetsutviklingen ved pH og kalsium (Ca). Vannkvaliteten 

har holdt seg stabilt god de siste årene. Noe surere var det i 2001 og 2002, sannsynligvis som 

følge av de store nedbørsmengdene som kom høsten 2000. 
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 Figur 6.1: pH og kalsium i Kleppvatnet. 
 

Vannkvaliteten i nedre del av Vallsverdelva har ved vår- og høstprøvene de siste årene vist 

gode verdier med pH over 6 med noen få unntak. Vannprøven som ble tatt 9. november 2009 

viste en ANC-verdi på 65,7.  

Befaring 

Området ble befart 13. mai 2010. Nederst i Vallesverdelva var det et depot av skjellsand. Her 

blir skjellsand spredt ut med jevne mellomrom og bunnsubstratet i bekken tyder på at det 

foregår i en passelig mengde. Det ble funnet to depoter av skjellsand til Kornbrekkebekken. 

Dette var totalt ganske store mengder og bør holde for lengre tid framover. 
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Bilde 7.1: Skjellsanddepot ved nedre del av Vallesverdelva. 
 

Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Kalkingen med skjellsand kan reduseres noe i omfang. Basert på nedbørfeltets størrelse bør 

det brukes inntil 5 tonn i Kornbrekkebeken og 10 tonn i Vallesverdelva. Vannprøvene som er 

tatt i Vallesverdelva gir i seg selv indikasjon på at kalking ikke lenger er nødvendig. Den 

syrenøytraliserende kapasieteten (ANC) er høy, og tilsier i seg selv at kalking kan opphøre 

(Hindar & Larssen 2005). Likevel bør det tas høyde for surere episoder enn de som er 

registrert ved vannprøvene og skjellsand bør fortsatt legges ut i moderate mengder. 

 

Kalking med kalksteinsmel i Kleppvatnet bør inntil videre fortsette på samme nivå som 

tidligere. Det kunne med fordel blitt utført næremere undersøkelser fisk og annet 

ferskvannsliv i hele vassdraget. 
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88..  ÅÅnnaa  FFiisskkeellaagg  
 

Organisering Åna Fiskelag 

Kontaktperson Knut Hermansen 

Adresse v/ Knut Hermansen, Grundebu, 4770 Høvåg 

Telefon 37274906 / 90914947 

E-post  

Innsjønummer (Vanninfo) 80197, 10524, 10227653 mfl 

Vassdragsnummer 020.42Z 

Vassdragsnavn Ånavassdraget 

Nedbørsfelt 6,4 km
2
 

Høyde over havet  0 – 60 

Undersøkelser Simonsen, J. H. 1999: Registrering av sjøaurebekker i Aust-

Agder. FM 1999-1. 

Kalking 

Åna fiskelag omfatter Ånavassdraget som ligger i Lillesand og Kristiansand kommuner. 

Vassdraget har flere mindre vann og bekker som i mange år har blitt kalket med skjellsand. 

Vassdraget har gode bestander av ørret/sjøørret, abbor/skjebbe og ål. Åna har et meget godt 

potensial som sjøørretbekk, med ca 1,4 km sjøørretførende strekning (Simonsen 1999). Øverst 

i vassdraget er det gullvederbuk, som er en fremmed fiskeart. Denne har sannsynligvis blitt 

spredt fra dyreparken i Kristiansand. 

 

Oversikt over kalkingsaktiviteten i fiskelaget vises i tabell 8.1. Oversikten er dessverre ikke 

fullstendig, men viser et jevnt lavere forbruk de siste årene. For sesongen 2010 meldte laget 

fra om at det ikke var behov for nytt lass dette året. 

 

Tabell 8.1: Bekker som kalkes i Åna Fiskelag, årstall og antall tonn skjellsand.  

År 1994 -95 -96 -97 -98 -99 2000 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 

Grundebutjørn, innløp fra Igletjern           2 1     

Grundebutjørn           5 6     

Grundebutjørn, innløp fra Sjutjørn           2 2     

Rossevatn, innløpsbekk fra NØ           3 4     

Sjutjørn, innløpsbekk   10 2 2  2          

Åna (oppstrøms Ånatjønn) 33 24 24 6 3 6 5    4 3     

Åna (mellom Ånatjønn og sjø) 11 5 5 5 5  4    2 1     

Totalt 44 29 39     20 20 20 18 17 10 10 10 10 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/Lillesand_sjoaure_0cO9P.pdf.file
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Kart 8.1: Åna Fiskelag. Sjutjørn, Grundebutjørn, Rossevatn og Ånatjønn med innløps- og 

utløpsbekker. 

 

Vannkvalitet 

Fylkesmannen har sørget for vår- og høstprøver av blant annet Åna i mange år. Figur 8.1 viser 

vannkvalitetsutviklingen ved pH og kalsium (Ca). Vannkvaliteten har holdt seg stabilt god de 

siste årene.  
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 Figur 8.1: pH og kalsium i Åna. 
 

Befaring 

Området ble befart 13. mai 2010. Det ble funnet et depot av skjellsand ved bekken nedenfor 

Ånatjønn (bilde 8.1), samt et eldre mosegrodd depot ved innløpsbekk til Rossevatn. Dessverre 

var det ikke tid til noen grundigere undersøkelser.  

 

 
Bilde 8.1: Skjellsanddepot ved Åna, nedstrøms Ånatjønn. 
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Vurderinger og forslag til videre tiltak 

Det registreres god og stabil vannkvalitet i Åna, så det er rimelig å anta at vassdraget i sin 

helhet har tilfredsstillende vannkvalitet. Gode bestander av ørret og skjebbe tilsier også gode 

forhold. Det antas derfor ikke å være nødvendig med ytterligere kalking for 

innlandsfiskebestandene. Det kan likevel ikke utelukkes kortvarige surere episoder som ikke 

fanges opp av vannprøvene. Det bør derfor fortsatt kalkes moderat nederst i vassdraget av 

hensyn til sjøørretene. Maksimal mengde skjellsand bør være 5 tonn pr år. Det kan med fordel 

gjøres nærmere undersøkelser av gyte- og oppvekstområdene for sjøørret. Ved høy 

innblanding av skjellsand i gytegrusen bør kalkingen reduseres ytterligere. Er det god årevis 

rekruttering kan kalkingen avsluttes også her. 
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