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As~m~ .,,--

Elva Audna i Vest-Agder var rik på laks og sjøaure før sur nedbør med påfølgende forsuring av 
elvevannet ut ryddet laksebestanden på 1970-tallet. For å få tilbake levelige vilkår for laks har 
Audna vært kalket kontinuerlig siden høsten 1985. Lakseunger og laksesmolt er satt u t i elva 
etter kalking. 

Kalkingen har ført til god vannkvalitet. Laks i alle livsstadier overlever nå i elva. Gyting og 
naturlig formering er kommet igang: En ny laksebestand er etablert. Bestanden av sjøaure, 
ferskvannsaure, abbor og røye er st)'Tket etter kalking. Bunndyrsamfunnet er blitt rikere på 
a rter etter kalking. 

En eksternt utført analyse av kostnadene og nytten av kalkingsprosjektet ble gjort i 1988. Den 
viste at kalkingsprosjektet allerede da var samfunnsøkonomisk lønnsomt. Først på midten av 
1990-tallet vil ventelig virkningen av kalkingen være på topp. 

Fiskekortsalg for allmennheten er i dag organisert på hele den lakseførende strekningen. 
Interessen for sportsfiske har økt sterkt etter at kultiveringsarbeidet har gitt gode resultater. 
Fangstene av laks og sjøaure har økt fra nær null omkring 1980 til over ett tonn i 1990 og 
1991. 
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Ell'eµ erlf!111 usli11g .~eltes ut i AllCl11a i .~eµtemha J.991. 

leggene pa Stedjan og Tryland. og tilren
ning av surt vann fra s idebekker ned
over hele \'assdraget. I hovedvassdraget 
ovenfor Stcdjan er vannkvaliteten stabil 
sur, omkring pH 5,0. Ved anlegget på 
Stcdjan overdoseres det kalk, slik a t 
h ovedvassdraget skal motstå forsuring 
h elt ned til doseringsanlegget på Try
land. Verdiene for pH, alkalinitct og kal
sium er derfor høye lokalt mellom Sted
jananlcgget og Ytre Øydnevann. 
Innsjøka lkingen av Ytre Øydnevann i 
1985 og vedlikeholdskalkingen fra Stcd
jananleggct har hele tiden resultert i 
stabil , god vannkvalitet i utløpet av den
ne innsjocn. Utløpsvannct fortynnes av 
surl vann fra tillopsbekker på strekning
en ned til Tr.vland. Dette resulterer i tap 
av alkali n itet. mens pH- og kalsiurnsvcr
diene holder se~ på akseptable nivåer for 

owrlevelsc a\' laks. Ved Tryland tilføres 
el vernnnet mer kalk. Dermed tilføres ny 
mot:>tandsevne mot forsuring. som regis
trere,; med klar okning i alkaliniteten. 
Verdiene for pH og kalsium oker noe og 
holder ~eg rclati\·t stabile til utløpet i 
sjoen. 

Bunndyr 
Vanninsektene er de dominerende bunn
dyrene i Audna. Før forsuringen var elva 
ogsa rik på elveperlemusling. Perlefisket 
hadde okonomisk betydning pa 1700- og 
1800-tallet. Forsuringen forte til at elve
perlemuslingen dode ut i Audna. Elve
perlemuslingen \'ar borte fra cl\'a inntil 
den ble :-att ut i Audna hosten 1991. 
l\Iuslinger er eksempel pa en bunndyr
gruppe :>om genei·elt er avhengig av 



vann med høyt innhold av kalsium og 
pH-verdier over 6,0 for å trives. Hvis det 
mangler slike bunndyr i vassdrag der de 
tidligere er registrert, kan det være et 
tegn på forsuring. 

Også blant vanninsektene er det arter 
som i ulik grad tåler surt vann. For 
eksempel gjelder dette forskjellige arter 
av steinfluer, vårfluer og døgnfluer. For
suringstolerante arter tåler ganske surt 
vann, mens forsuringsfølsomme arter 
lett bukker under når vannet blir surere. 
For å undersøke om kalkingen har hatt 
effekter på bunndyrsamfunnet er det 
gjort undersøkelser flere steder i hoved
vassdraget og i viktige sidevassdrag, 
både før og etter at kalkingen startet. 
Bunndyrene er de viktigste næringsdy
rene for fi sk i elva, og er derfor sentrale 
for oppbygging av fiskebestandene. 
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Bunndyr før og etter kalking 

Bunndyrsamfunnet i den kalkede delen av 
Audna har forandret seg fra å gjenspeile 
et moderat forsuret vassdrag før kalking, 
til å gjenspeile et ikke-forsuret vassdrag 
etter kalking. 

Bunndyrproduksjonen er i dag så stor at 
den gir fisken et meget godt nærings
grunnlag. 

Audna hadde et godt utviklet bunndyr
samfunn av forsuringstolerante arter før 
kalkingen startet. Flere steder var det 
store forekomster av forsuringstolerante 
steinfluer og vårfluer, men forsuringsføl
somme arter som snegler og ulike døgn
fluearter manglet i vassdraget. Bunn
dyrfaunaen før kalking gjenspeilet et 
moderat forsuret vassdrag. 
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Figur 6. Surhetstilstanden i ukalket og kalket del at' A.udna beskrevet p6. grunnlag av indikator· 
organismer (se forklaring i tekst). Figuren beskrit·er ogs6. surhetstilstanden i elva Nausta i Sogn 
og Fjordane; og i S[tre vassdrag i Farsund kommune i Vest -Agder. 
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