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Forord 

I Froland 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 fra Fylkesmannen i Aust-Agder til Froland 
kommune. Kommunen har nå ansvaret for tildeling av midler og oppfølging 

av fiskelag/grunneierlag som utfører bekkekalking på dugnad. 
 

Froland kommune bestilte i mai 2012 en gjennomgang av det som utføres av 
dugnadsbasert kalking i kommunene. Primært er dette utlegging av 

skjellsand i bekker. Førevann fiskelag, Brennesbekken fiskelag, Øvre Nidelva 
elveeierlag, Hinnebu sportsfiskere og Brattlandsvann og Åselva fiskelag ble 

oppgitt som aktuelle kandidater. I tillegg ble det bedt om at Songeelva ble 
vurdert med hensyn til potensiale som lakseførende vassdrag. Feltarbeid ble 

utført 25. – 27. juni og 2. november 2012. 
 
Takk til alle som har bidratt med opplysninger om kalking i Froland og vært 

med å diskutere videre strategi. Bilder fra befaringene ligger tilgjengelig her; 
https://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=1117498071649937700

65&aid=5770889815548827025&authkey=Gv1sRgCL-5mIuits77cQ#map 
 

 
Skien, 14. november 2012. 

 
Per Øyvind Gustavsen 

  

https://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=111749807164993770065&aid=5770889815548827025&authkey=Gv1sRgCL-5mIuits77cQ#map
https://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=111749807164993770065&aid=5770889815548827025&authkey=Gv1sRgCL-5mIuits77cQ#map
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Innledning 

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 Froland 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. 
km2 nedbørfelt, eller 20 kg pr. meter bekkestrekning. For kalkgrus 

anbefales en dosering på 2 tonn pr. km2 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 Froland og feltobservasjoner følger anbefalinger for videre kalking i 
Froland.  
 

 

Hevd på kalkingsmidler?  

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

på tilsvarende nivå som tidligere år for ikke å 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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Sammendrag 

Kalking med skjellsand har vist seg å være et godt virkemiddel for å berge 

ørretenes muligheter til formering i bekker. Nå har heldigvis 
forsuringssituasjonen bedret seg noe og behovet for skjellsand går ned. Stadig 

ny kunnskap gir også anledning til justeringer. Denne rapporten anbefaler 
betydelige reduksjoner i bruken av skjellsand i Froland. Dette gir innsparinger 
som kan bidra til finansiering av andre fiskefremmende tiltak. Tabell 1 gir en 

oppsummering av alle kalkingstiltak som er gjennomgått i denne undersøkelsen, 
men en kortversjon av anbefalte tiltak. Anbefalte mengder gjelder pr år, i mange 

tilfeller vil det derfor være aktuelt å søke om et lass (15 tonn), som brukes over 
flere år avhengig av forbruket. Der det er skjellsand på lager bør dette brukes 
først. 

 
Tabell 1: Oversikt over anbefalte kalkingstiltak i Froland kommune.  

 

 Anbefalt årlig mengde 

(tonn) 

 

Lokalitet Skjellsand Kalkmel Merknader 

    

Førevann fiskelag    

Førevann, innløp 1 0,2   

Førevann, innløp 2 0,3   

Førevann, innløp 3 0,3   

Førevann, innløp 4 -  Avsluttes 

Førevann, innløp 5 -  Avsluttes 

Førevann, innløp 6 2   

Førevann, innløp 7 0,2   

Førevann, innløp 8 -  Avsluttes 

Sum 3   

    

Brennesbekken fiskelag   

Brennesbekken 7,5   

    

Øvre Nidelv elveeierlag   

Moripbekken -  Avsluttes. Eksisterende 
lager brukes opp. 

Uvatn, innløp -  Vurdert, men antatt 
unødvendig som ny 

kalkingslokalitet 

Helldalsvatn, innløp 

fra Heidalstjønn 

-  Avsluttes 

Helldøla, mellom 

Øvre og Nedre 
Asjebuvatn 

-  Avsluttes 

Fisketjennene, 
utløpsbekk 

-  Avsluttes 

Hevdesbekken 

(Helldøla) 

5   

Røyslandsvatn, innløp -  Bruk av eksisterende lager 
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over flere år 

Bekk ved 
Mosbergfjellet 

4   

Liten bekk fra 
Hørselvann 

1   

Vehustjernbekken -  Avsluttet 

Sum 10   

    

Hinnebu Sportsfiskere   

Blengsvatn, innløp 0,5   

Massævvatnet, utløp 3   

Sum  3,5   

    

Bratlandsvannet og Åselva   

Åselva 5   

    

Songeelva 

Songeelva er i utgangspunktet fysisk tilgjengelig for laks og byr på flere aktuelle 

gyteplasser og gode oppvekstområder. Dessverre er elva noe forsuret og egg og 
yngel vil sannsynligvis få redusert overlevelse på grunn av dette. Kalking kan 
være løsningen på dette, men det er gjedde i elva. Gjedda er en innført art i 

området. Dersom laksens gytesuksess øker som følge av bedre vannkvalitet vil 
gjedda sannsynligvis desimere yngelbestanden kraftig. På 1970-tallet ble det 

gjort forsøk med rotenon for å fjerne gjedde fra elva, men dette ble dessverre 
mislykket. Før en eventuell etablering av kalkdoseringsanlegg bør 
problematikken omkring gjedde utredes nærmere på lav vannføring. 
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1. Førevann Fiskelag 

Organisering Førevann fiskelag 

Kontaktperson Kåre Usterud 

Telefon 37 03 80 23 / 90 13 80 23 

 

 

Kart 1.1: Førevann fiskelag. Innløpsbekker 1 - 8.  
 

Kalking 

Førevann har blitt kalket med båt gjennom flere år. Vannkvaliteten i vannet er 
god, mens det nok i innløpsbekker fortsatt kan forekomme perioder med surt 

vann. Flere innløpsbekker har i større eller mindre grad blitt kalket med 
skjellsand.  
 

Befaring og anbefalinger 

Det ble undersøkt 8 innløpsbekker til Førevann. Kart 1.1. viser disse bekkenes 

plassering, med nummerering. Beskrivelse av de enkelte bekkene med 
anbefaling av eventuelle tiltak; 
 

1. Liten bekk fra myrområde. Ved snuplass lå det et lite lass skjellsand. Dette 
kan også være tiltenkt bekk 2 og 3. Det var også lagt et lite lass skjellsand 

nærmere bekken, og delvis ut i bekken. Aktuell strekning av bekken er 
kort og det er nå i overkant mye skjellsand her. Elfisket gav god fangst, på 
10 m2 ble det fanget 5 årsyngel og 1 fjorårsyngel. Ettersom arealet er 
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begrenset vil bekken neppe gi stor tilvekst til bestanden i Førevann. 
Kalkingen har nok bidratt til bedre forhold for yngel. Det anbefales at det 

eksisterende skjellsandlasset benyttes moderat i årene framover. Det vil 
neppe være nødvendig med nytt lass her med det første. Bekkens 
nedbørsfelt er ca 0,6 km2. Anbefalt årlig forbruk ca. 200 kg skjellsand. 

 
2. Bekken kommer fra Risdal – Sandkil. Øverst i bekken er det en 

mergelbrønn og det var rester av skjellsand ved siden av denne (bilde 
1.1). Lite tegn til nyere kalkingsaktivitet. Elfisket gav kun fangst av to 
større yngel, antatt 2-årige. Men bekken er relativt overgrodd, noe som 

vanskeliggjør elfiske. Bekken kan derfor være av bedre kvalitet enn 
elfisket skulle tilsi. Skjellsandkalking bør videreføres. Bekkens nedbørsfelt 

er ca 0,5 km2. Anbefalt årlig forbruk ca. 300 kg skjellsand. 
 

3. Det ble kun funnet gamle rester av skjellsandkalking i denne bekken. 

Antas å være av potensielt god kvalitet som gytebekk, men elfisket gav 
ingen fangst. Kalking bør videreføres. Bekkens nedbørsfelt er ca 0,4 km2. 

Anbefalt årlig forbruk ca. 300 kg skjellsand. 
 

4. Det ble funnet et lite utlegg av skjellsand ved traktorveg. Bekken er 
ganske liten og antas å være av lav betydning som gytebekk. Kalking kan 
avsluttes. 

 
5. Liten bekk uten gytemuligheter. Bør avsluttes. 

 
6. Skjellsand legges ut ovenfor foss. Det var lite tegn til skjellsand nedenfor 

fossen, noe som kan tyde på at kalkingen er utført på en forsiktig måte. 

Sannsynligvis er dette likevel bra nok og kalkingen bør videreføres på 
samme måte. Nedre del av bekken har først en slak stigning med mye 

blokker og stein, men partier med grus. Det ble fanget noen få yngel ved 
elfiske, men ingen årsyngel. Bekkens nedbørsfelt er ca 2,2 km2. Anbefalt 
årlig forbruk ca 2 tonn skjellsand. 

 
7. Det var antydninger til skjellsand ved vei. Bekken går bratt ned mot 

Førevann, men nederst er det en kort strekning med noe gytemuligheter. 
Kort elfiske gav resultat av en 1-åring. Dette er ingen viktig bekk, men 
kalkingen kan videreføres på en forsiktig måte. Bekkens nedbørsfelt er ca 

0,3 km2. Anbefalt årlig forbruk ca. 200 kg skjellsand. 
 

8. Bekken går langs med vei et stykke og var noe preget av påvirkning fra 
veiarbeid. Det ble ikke fanget yngel ved elfiske, noe usikkert om denne er 
verdt å satse videre på. Uansett vil det kun være nødvendig med små 

mengder skjellsand.  
 

Skjellsandlager ved snuplass og bekk nr 1 vil dekke behovet i bekk 1, 2 og 3 i 
flere år. Ved vegen nær bekk nr 8 ligger et lager av skjellsand som med fordel 
kan brukes til bekk nr 6 og 7, eventuelt litt i nr 8. Det antas at nytt tilskudd til 

skjellsand først vil være nødvendig om 3 – 5 år. 
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Bilde 1.1. Mergelbrønn i bekken fra Risdal - Sandkil.  
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2. Brennesbekken fiskelag   

Organisering Brennesbekken fiskelag 

Kontaktperson Åshild Risdal 

Telefon 980 99 083 

 

 
Kart 2.1: Brennesbekken fiskelag. 

Kalking 

Brennesbekken renner inn i Vassvatn fra vest. Bekken har blitt kalket i mange år 

med skjellsand ved brua (kart 2.1). 

Befaring og anbefalinger 

Brennesbekken preges av store steiner, men har også partier med noe grus 

(bilde 2.1). Elfisket resulterte i fangst av både årsyngel og fjorårsyngel. 
Tettheten virker ikke å være stor, men gir sannsynligvis god nok produksjon for 

Vassvatn. Det var ikke mye å se til skjellsand nå, sannsynligvis er det en stund 
siden forrige tilkjøring av skjellsand. Det var relativt stor vannføring og det var 

derfor vanskelig å observere skjellsand i bekken. Av samme årsak er det 
sannsynlig at fangsten av yngel er noe underrepresentert.  
 

Videre kalking av brennesbekken virker fornuftig, men mengdene kan 
sannsynligvis nedjusteres. Nedbørsfeltet er ca 11 km2, og det anbefales et årlig 

forbruk på ca et halvt lass (7,5 tonn) skjellsand. 
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Bilde 2.1: Parti av Brennesbekken.  
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3. Øvre Nidelva elveeierlag    

Organisering Øvre Nidelva elveeierlag 

Kontaktperson Ole Moripen 

Epost omorip@frisurf.no 

Telefon 37 03 97 23 / 905 69 429 

 
 

Kart 3.1: Øvre Nidelva elveeierlag. Lokaliteter 1 – 9. 

 

Kalking 

Øvre Nidelva elveeierlag har administrert skjellsandkalking i mange bekker over 

flere år, både i Froland og Åmli kommuner. På flere av plassene har kalkingen 
blitt avsluttet på eget initiativ som følge av redusert behov. Nå er innsatsen 

størst i områdene sørvest for Nelaug i Froland kommune. 
 

Befaring og anbefalinger 

Det ble undersøkt 12 bekker i Øvre Nidelva elveeierlag 25. og 26. juni 2012. I 
tillegg ble det tatt to vannprøver 2. november. Kart 3.1. viser bekkenes 

plassering, med nummerering. Beskrivelse av de enkelte bekkene med 
anbefaling av eventuelle tiltak; 
 

1. Moripbekken har blitt kalket lenge. Det ligger to lass med skjellsand der og 
bekken er mettet med skjellsand. Yngel av flere årsklasser påvist ved 

mailto:omorip@frisurf.no
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elfisket. Det er ikke nødvendig med mer skjellsand her, det eksisterende 
lageret kan brukes opp over lengre tid. 

2. Uvatn, utløp. Det ble tatt vannprøve her 2. november for vurdering av 
eventuelt kalkingsbehov. Kalking av Uvatn med kalkmel kan eventuelt 
utføres for å bedre vannkvaliteten nedover vassdraget. Dersom 

vannkvaliteten viser behov for kalking bør det gjennomføres 
dybdekartlegging og beregning av oppholdstid i vannet. Resultatet av 

vannprøven bør være tilgjengelig i desember. Bruk av skjellsand vurderes 
som uaktuelt. Det skal være fin bestand av ørret i Uvatn.  

3. Uvatn, innløp. Bekken er ikke tidligere kalket. Det ble elfisket en lengre 

strekning og funnet forholdsvis mye yngel. Men andelen av års- og 
fjorårsyngel var relativt lav. Dette kan bety at det enkelte år er svikt i 

rekrutteringen, kanskje som følge av perioder med forsuring. Det ble også 
fanget et par bekkerøyer. Så lenge det er tilfredsstillende mengde ørret i 
Uvatn ansees likevel skjellsandkalking i innløpsbekken å være unødvendig.  

4. Helldalsvatn, utløp. Det ble ikke utført noen nærmere undersøkelser, men 
det ble tatt vannprøve 2. november for å vurdere tilstanden i Helldalsvatn 

og eventuelt behov for innsjøkalking. Resultatet av vannprøven bør være 
tilgjengelig i desember. 

5. Helldalsvatn, innløp fra Heidalstjønn. Ved elfiske ble det påvist yngel av 
flere størrelser, noe som tilsier at tilstanden er god nok. Ikke nødvendig 
med skjellsandkalking her. 

6. Helldøla, mellom Øvre og Nedre Asjebuvatn: En kort strekning med 
rennende vann mellom Øvre og Nedre Asjebuvatn. Har blitt kalket med en 

traktorskuffe med skjellsand i ny og ne. Plasseringen av skjellsanden er 
ikke optimal fordi det raskt går over til flatt vann, og mulighetene for at 
skjellsanden kommer til nytte i forbindelse med gyteområder er små. Det 

anbefales at denne kalkingslokaliteten avsluttes. 
7. Fisketjennene, utløpsbekk: Her har det blitt brukt litt skjellsand av og til. 

Bunnsubstratet i bekken var ikke optimalt for gyting, men kan heller ikke 
helt avskrives. Det skal være bra med ørret i Fisketjennene over. Dersom 
dette stemmer og kanskje også er gjeldende for vannene nedenfor kan 

kalking her avsluttes. 
8. Hevdesbekken (Helldøla). Her har det blitt kalket med litt skjellsand av og 

til. Et godt gytesubstrat i bekken tilsier at dette kan være en bekk å satse 
videre på. Nedbørsfeltet er ca 7 km2 og det anbefales å bruke ca 5 tonn 
skjellsand hvert år. 

9. Røyslandsvatn, innløp. Kalket med skjellsand i lengre tid. Det ligger nå ca 
1,5 lass med skjellsand ved bekken (bilde 3.1). Det ligger også mye 

skjellsand i bekken. Elfisket gav ingen resultater. Kalking bør opphøre en 
stund, deretter tas opp igjen med forsiktig bruk av eksiterende lager. 
Dette vil holde i mange år. 
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Bilde 3.1. Skjellsanddepot ved innløpsbekken til Røyslandsvatnet 
 

 
Kart 3.2: Øvre Nidelva elveeierlag. Lokaliteter 10 – 12. 
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10.Bekk ved Mosbergfjellet (Nevrevassbekken). Kalkes ved rør under vegen. 
Tidligere brukt ca 15 tonn årlig, men det har vært opphold i noen år. 

Sannsynligvis en god gytebekk. Eventuell videre kalking kan utføres med 
inntil 4 tonn skjellsand årlig. 

11.Liten bekk fra Hørselvann. Har blitt kalket med en skuff skjellsand av og 

til. Bekken har fint gytesubstrat. Kalking kan fortsette med inntil 1 tonn 
skjellsand årlig. 

 
Samlet betraktning nr 10 og 11: Disse bekkene drenerer til Nelaug via 
Mosbergelva. Rett nedenfor Beverlonene er det et vandringshinder som hindrer 

fisk fra Nelaug i å komme opp til de kalkede områdene. Kalkingen ved nr 10 og 
11 må derfor sees på som et tiltak for Bærvass-, Mosberg- og Beverlonene. 

Ettersom skjellsand regnes som et lokalt virkende tiltak for rekruttering av ørret 
bør bestandssituasjonen for ørret i disse lonene ligge til grunn for betydningen av 
videre kalking. Dersom det er mye fisk her kan skjellsandkalkingen med fordel 

avsluttes, i det minste i en periode. 
 

12.Vehustjernbekken. Bekken renner ut i Nelaug og har tidligere blitt kalket 
av hensyn til fisken her. Kalkingen er allerede avsluttet, noe som 

sannsynligvis er fornuftig. Det er tilstrekkelig med rekrutteringsområder 
for ørret i Nelaug. 

 

Det ble i tillegg utført elfiske i Røyslandsbekken ved innløp til Nelaug (ikke 
markert på kart). Denne er ikke kalket med skjellsand. Elfisket påviste flere 

årsklasser av ørretyngel. 
 

Skjellsand på grusveger 

Det ble fremmet forslag fra Ole Moripen om å kanalisere skjellsandbruken mer 
over til spredning på grusveier. Bakgrunnen er muligheten for at denne 

skjellsanden både vil virke støvhemmende og samtidig avsyrende. Dersom veien 
går rett ved en gytebekk kan dette gi virkning for fisk, for øvrig tenkes det at 
skogshønsefugl drar nytte av økt kalsiumtilskudd i kroppen. Tanken er da at 

kalsium er en mangelfaktor i forbindelse med produksjon av egg og at 
skogsfuglene får i seg skjellsand når de plukker småstein og sand i veikanten. 

 
Ideen er interessant og det ble brukt noe tid på å leite etter eksempler på at 
dette er utført andre steder og aller helst forskningsresultater på området. Dette 

lyktes dessverre ikke og det kan derfor ikke gis noen råd verken den ene eller 
andre retningen med hensyn til dette.  
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4. Hinnebu Sportsfiskere 

Organisering Hinnebu Sportsfiskere 

Kontaktperson Ole Terje Hovatn 

Epost oletho81@hotmail.com 

Telefon 37 03 98 19 / 419 36 036 

 

Kart 4.1: Hinnebu sportsfiskeklubb. Innløpsbekk til Blengsvatn 

Kalking 

Hinnebu Sportsfiskere har utført dugnadskalking med skjellsand i mange år. 

Behovet for skjellsand har blitt redusert og nå er innsatsen konsentrert til en 
innløpsbekk til Blengsvatn og utløpsbekken fra Massævvatnet.  
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Kart 4.2: Hinnebu sportsfiskeklubb. Utløpsbekk fra Massævatnet. 

 
 

Befaring og anbefalinger 

Det ble undersøkt to innløpsbekker i Hinnebu sportsfiskeklubb, 26. juni 2012. 
Kart 4.1 og 4.2. viser disse bekkenes plassering, med nummerering.  

 
Beskrivelse av de enkelte bekkene med anbefaling av eventuelle tiltak; 

 
1. Innløpsbekk til Blengsvatn i nord. Litt skjellsand i depot ved siden av 

bekken (bilde 4.1). En potensiell god bekk, men for tiden litt for mye 

skjellsand uti bekken. Flom sannsynlig årsak til at større mengder enn 
tiltenkt har havnet i bekken. Det ble observert mye yngel av ulike 

årsklasser ved elfisket. Det kan med fordel gjøres et opphold noen få år. 
Deretter kan kalking videreføres med inntil 0,5 tonn pr år.  

 

2. Utløpsbekk fra Massævvatnet (bilde 4.2). Skjellsand legges fra traktorveg 
ved utløpet av vannet. I direkte nærhet til utleggingsplassen er det nå for 

mye skjellsand på bunnen. Litt nedenfor utlegget var fordelingen bedre. 
Elfisket avdekket noe 1+ yngel. Skjellsandkalking kan videreføres med 
inntil 3 tonn skjellsand årlig. Det må utføres med forsiktighet for å unngå 

ytterligere opphopning på bunnen av bekken.  
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Bilde 4.1. Lite skjellsanddepot ved innløpsbekk til Blengsvatn. 
 

 
Bilde 4.2. Utløpet av Massævvatnet. 
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Fullkalking av Massævvatnet? 

Det ble gjort en vurdering av mulighetene for å fullkalke Massævvatnet. Det ble 

beregnet oppholdstid basert på GPS-punkter med dybdemålinger som ble 
mottatt fra Ole Terje Hovatn, 27. juli. Ved hjelp av 3D-analyse av disse 
dybdemålingene ble det laget et dybdekart (kart 4.3). Gjennomsnittlig dybde er 

beregnet til 4,7 meter. 
 

 
Kart 4.3. Dybdekart for Massævvatn basert på GPS-dybdemålinger. Største dyp 

er 17 meter og gjennomsnittlig dyp er 4,7 meter. 
 
Området har en teoretisk årlig avrenning på 29 l/s pr km2 (nve.no). Massævvatn 

har et ganske stort nedbørsfelt på 5,1 km2. Dette betyr at det årlig renner 4,7 
mill. m3 vann forbi utløpsosen. Med et vannvolum på 0,5 mill m3 betyr dette at 

oppholdstiden i Massævvatnet er ca 0,11 år. Oppholdstiden burde vært 0,3 eller 
større for at innsjøkalking kan anbefales. Dette kan derfor dessverre ikke tilrås, 
og skjellsandkalking vurderes fortsatt som eneste mulige tiltak.  
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5. Bratlandsvannet og Åselva 

Organisering Bratlandsvannet og Åselva 

Kontaktperson Terje-Bernt Øygarden 

Telefon 37 03 98 48 

 

Kart 5: Bratlandsvannet og Åselva. 

 

Kalking 

Skjellsandkalking i Åselva har blitt utført på dugnad i en årrekke. Det er nå mye 

ørret i elva, som blant annet gir grunnlag for flytting av fisk til Hovatn, der det er 
begrensede muligheter for rekruttering. 

 

Befaring og anbefalinger 

Skjellsand legges ut fra brua ved utløpet av Bakkehølen (bilde 5.1). På 

befaringstidspunktet, 2. november 2012, var det svært stor vannføring i Åselva. 
Det var derfor ikke mulig å undersøke innblanding av skjellsand på elvebunnen. 

Nedenfor Brattlandsvannet får Åselva tilsig av kalket vann fra Hovatn og 
Gjuvvatn. Det ble tatt vannprøver oppstrøms og nedstrøms disse tilsigene for å 
vurdere effekten for Åselva. Resultatene viste at pH økte fra 5,4 til 5,8, og 

kalsiuminnholdet fra 0,93 til 1,1. Tilsiget fra de to kalkede vannene gir en 
merkbar forskjell i Åselva, også på et tidspunkt med stor vannføring. 

 
Åselva har et stort nedbørsfelt på ca 13 km2. Dette tilsier et teoretisk behov for 
inntil 10 tonn skjellsand hvert år. Effekten av skjellsanden er størst i de 
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nærmeste delene av elva nedstrøms utleggingspunktet. Det vil si elvestrekningen 
fra utløpet av Bakkehølen og ned til Bratlandsvannet. Elva nedenfor 

Bratlandsvannet blir positivt påvirket av kalket vann fra Hovatn og Gjuvvatn. 
Skjellsand er dermed ikke nødvendig her. 
 

Det er mye fisk i hele Åselva, noe som tilsier at forholdene er gode, enten eller 
både som følge av skjellsand, kalktilsig fra Hovatn og Gjuvvatn og generelle 

forbedringer i forsuringssituasjonen. Ettersom skjellsand kun er et virkemiddel 
for å sikre rekruttering av ørret kan det tenkes at en nedtrapping i forbruk er 
riktig. Det foreslås derfor å redusere forbruket noe. Det har blitt brukt et lass 

skjellsand (ca 15 tonn) pr to år, og det foreslås at tilsvarende mengde kan 
brukes over tre år. Det tilsvarer et årlig forbruk på ca 5 tonn skjellsand. Det lå 

noe skjellsand igjen i depot, men sannsynligvis bør det søkes om et nytt lass i 
2013 som så bør vare i tre år. 
 

 
Bilde 5.1. Åselva ved utløpet av Bakkehølen, der skjellsand legges ut med jevne 
mellomrom.  
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6. Songeelva – potensiale som lakseførende vassdrag 

Songeelva er en sideelv til Nidelva som renner ut ved Osedalen i Froland 

kommune. Den har et nedbørsfelt på 73 km2. Før oppgangshinderet ved Rygene 
og forsuring av elva endret fisket i Nidelva, var det laks i Songeelva (Høgberget 

2012). Tidligere ble fossen ved Sagstu antatt å kunne utgjøre et vandringshinder 
for laks. Utbedringer har ført til at dette sannsynligvis ikke lenger er tilfelle. 
Dette åpner for at elva kan ha potensiale som gyte- og oppvekstområde for laks 

og bidra til økt lakseproduksjon i Nidelva. Vannkjemiske prøver viser dessverre 
marginale forhold for laks på grunn av forsuring. Før en nøyere kartlegging av 

vassdragets kjemi ønskes en vurdering av hvilket potensiale elva har som 
gyteområde for laksen.  
 

Befaring 

Midtre deler av Songeelva ble befart med kano 27. juni 2012. I tillegg ble det 

gjort befaringer fra land enkelte steder i øvre del, samt helt nederst. I tillegg ble 
hele nedre del befart fra land 2. november samme år. Det ble gjort en oversiktlig 
vurdering av elvas fysiske karakter ved registrering av fosser, stryk og stillere 

partier. Det ble lett etter områder med egnet gytesubstrat. Dessverre var begge 
befaringstidsdagene preget av høy vannføring, noe som har vært ganske vanlig 

dette året. Elva kunne med fordel blitt grundigere undersøkt med elfiskeapparat i 
en tørkeperiode. Det ble gjort et forsøk på elfiske i en roligere bakevje 2. 

november, men det viste seg fort å være lite hensiktsmessig med den rådende 
vannføringen.  
 

Elva er delt opp i områder etter vekslingen mellom små fosser, stryk og roligere 
partier og nummerert løpende fra nr 1. nederst opp til nr 25 (kart 6.1).  
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Kart 6.1. Songeelva med nummerering av områdene 1 - 25. 



           Side 25 av 33 

 

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

 

Nedenfor følger en beskrivelse av områdene: 
 

1. Første utfordring for laks er fossen under brua ved Sagstu. Denne har tidligere 
blitt regnet for å være et fysisk hinder, men har blitt utbedret og skal være mulig 
å forsere for laks.  

 

 
Bilde 6.1: Foss under bru ved Sagstu. Sannsynligvis mulig å forsere for laks. 

 
2. Elva går her relativt stille langs idrettsbanen og opp mot brannstasjonen og 
skytebanen. Enkelte steder var det mulig å se partier med grus som kan egne 

seg som gyteområde. For øvrig var det fin overhengende vegetasjon mange 
steder. 



           Side 26 av 33 

 

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

 

 
Bilde 6.2. Del av område 2 der det sannsynligvis er gode gyteforhold. 
 

3. Elva skifter karakter til noe mer rennende og med enkelte mindre stryk. 
Bunnsubstratet er grovere enn området nedenfor.  
 

4. Elva gjør en pause og danner et lite tjern / lone.  
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Bilde 6.3. Liten lone utgjør område 4. 
 

5. En lengre strekning med vekselsvis større og mindre strykpartier. 
Bunnsubstratet overveiende grovt. 

 

 
Bilde 6.4. Strykparti i område 5. 
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6. Langs travbanen går elva mer stille i en lengre passasje. Bunnsubstratet var 

vanskelig å vurdere på grunn av høy vannføring og dypt vann. I en stillere 
bakevje ble det gjort et forsøk på elfiske, men det gav ikke resultat. 
Sannsynligvis var ikke fiskene inne på grunnen i det som normalt var 

kantvegetasjon. 

 
Bilde 6.5. Roligere parti av elva langs travbane (område 6). 

 
7. Elva går relativt bratt i dette området. Men likevel antas det ikke å være 
vandringshinder for laks. 

 
8. Elva tar her en stor sving rundt et landbruksområde. Partiet er stilleflytende 

og det ble observert potensielt gode gyteområder på bunnen.  
 
9. Et strykområde med liten foss som sannsynligvis ikke utgjør noe 

vandringshinder for laks. 
 

10. En roligere del av elva med varierende bunnforhold. Kan stedvis være 
brukbare gyteområder her.  

 
11. To strykområder med en lone i mellom. Relativt grovt bunnsubstrat. 
 

12. Rolig parti nedenfor betongbru. Vanskelig å vurdere bunnsubstratet på denne 
strekningen.  
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Bilde 6.6. Betongbru oversvømmes ved høy vannstand. Rør under gir mulighet 
for fisk å passere også ved lavere vannstand. Avgrenser område 12 og 13. 

 
13. Rolig kort parti ovenfor betongbru. Betongbrua kan i utgangspunktet se ut 
som et vandringshinder, i hvert fall på lav eller middels vannføring. Men i følge 

beboer i huset rett ved går det rør under som fisken kan passere i. Det har blitt 
tatt gjedde her. 

 
14. Parti med dels strykområder og noe stilleflytende. Varierende bunnsubstrat. 
 

15. Kraftig strykområde med større steiner.  
 

16. Lengre rolig parti av elva. Til dels dypt vann på den rådende vannføringen. 
Av det som var mulig å observere virket bunnsubstratet å bestå av partier med 
fint substrat, men også bart fjell. Her var det også en etablert beverkoloni. 

 
17. Kort styrkområde med blokker og stein.  

 
18. Rolig parti med varierende bunnsubstrat. 

 
19. Strykområde preget av middels store steiner. 
 

20. Område med småstryk avbrutt av roligere partier. Stor variasjon i 
bunnsubstrat, sannsynligvis egnede gytesubstrat enkelte steder. 

 
21. Større stryk med blokker og store stein.  
 

22. Stille parti med forholdsvis dypt vann, varierende bunnsubstrat også med 
mye finsubstrat. 
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23. Lengre parti av elva som veksler mellom større eller mindre stryk uten at 

noen av disse fremstår som vandringshindre. Mellom styrkene stillere partier. 
Stor variasjon i bunnsubstratet. Både større blokker og stein i strykene, mens 
det på stillere partier gjerne er mye finsubstrat på bunnen. 

 

 
Bilde 6.7. Foss/kraftig stryk i område 23. 
 

24. Lengre parti av elva som ikke ble nærmere undersøkt. 
 
25. Nedenfor betongbru, nederst på denne strekningen er det sannsynligvis en 

for bratt stigning for laks. Videre oppover ble elva kun sporadisk befart. 
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Bilde 6.8. Betongbru med fall nedenfor utgjør et sannsynlig vandringshinder 
nederst i område 25. 

 
 

Vurderinger 

 
Songeelva har i utgangspunktet et godt potensiale som gyte- og 

oppvekstområde for laks. Samlet vurderes områdene 1 – 24 som tilgjengelige for 
laks. Denne strekningen er totalt 13 km, der elvas bredde varierer fra anslagsvis 
6 – 10 meter hvis man ser bort ifra enkelte loner som er bredere. Av denne 

strekningen ble ca 5 km vurdert som stilleflytende, mens 2,4 km består av stryk 
og fosser. Øvrige 5,6 km var av vekslende karakter. Dessverre gjorde 

vannføringen det ikke mulig å kartlegge aktuelle gyteområder mer detaljert. 
Noen partier ble funnet og sannsynligvis er det flere områder som egner seg for 
gyting. Som oppvekstområde byr elva på mange muligheter. Det er mye tett 

kantvegetasjon mange steder, samt enkelte steder overhengende vegetasjon. 
 

Det er to store negative påvirkninger på en eventuell laksebestand i Songeelva. 
Den ene er forsuring som sannsynligvis vil begrense overlevelsen av egg og 

yngel betraktelig. Høgberget (2012) vurderte elva som periodisk sur. Dette kan 
teoretisk kompenseres ved kalking. Den sannsynligvis eneste fullstendige 
løsningen vil være etablering av et kalkdoseringsanlegg. Det er stor variasjon i 

vannføring i elva, og et eventuelt doseringsanlegg må kunne takle dette. 
 

En mindre kostbar løsning er innsjøkalking av tjern og innsjøer i toppen av 
vassdraget. Dessverre er det ingen spesielt store vann her, den mest aktuelle 
kandidaten er Uvatn. Den siste målingen i Uvatn viste en pH på 4,86 i 2004 

(http://vannmiljo.klif.no/). Det ble tatt en ny prøve 2. november i år, hvis 

http://vannmiljo.klif.no/
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resultatene fortsatt viser tilnærmet like sure forhold bør kalking vurderes. Det 
må da først gjennomføres dybdekartlegging og beregning av oppholdstid. Det er 

også et liten knippe andre tjern som kan vurderes. Uansett vil en slik tilnærming 
ikke eliminere forsuringsproblematikken i Songeelva. Et supplerende tiltak kan så 
være utlegging av kalkgrus på aktuelle gytestrekninger. 

 
Den andre negative faktoren er en godt etablert gjeddebestand i elva. Det er 

rimelig å tro at gjedda utgjør en trussel for eventuelle lakseyngel på større deler 
av den aktuelle strekningen. Men hvor stor trusselen er, og om den er like 
gjeldende over hele strekningen er ukjent. Dette bør kartlegges nøyere i en 

periode med lav vannføring i elva. Det skal stedvis også være en del ørret, noe 
som kan bety at laks også vil kunne klare seg her til tross for predasjon fra 

gjedde. 
 
Gjedda ble forsøkt utryddet med rotenon på 1970-tallet, men dette ble mislykket 

(Dag Matzow, pers. medd.). Sannsynligvis har erfaring og teknisk utstyr knyttet 
til rotenonbehandling forbedret seg de siste 40 årene. En ny rotenonbehandling 

kan derfor tenkes å være en løsning på problemet. Men dette bør kun gjøres 
dersom det med rimelig stor sikkerhet kan hindres reetablering. Vil for eksempel 

den nederste fossen differensiere mellom laks og gjedde slik at laks kommer 
opp, men ikke gjedde? Dette bør i tilfelle vurderes av eksperter.  
 

Samlet anbefaling 

Kalking med doseringsanlegg vil være den beste løsningen for å motvirke sur 

nedbør. Før dette eventuelt kan iverksettes bør problematikken omkring gjedde 
utredes nærmere på lav vannføring. Viser det seg at det på enkelte strekninger 
er god tetthet av ørret kan dette indikere at det også vil kunne skje en 

tilfredsstillende rekruttering av laks. Innsjøkalking i et fåtall innsjøer øverst i 
vassdraget vil neppe være fullgod løsning, men bidra til forbedringer. 

Rotenonbehandling kan vurderes, men kun dersom reetablering av gjedde 
forhindres.  
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