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Kalkningen i Jönköpings län har pågått i mer än 30 år. 
Sedan flera år tillbaka har försurningsläget i sjöar och 
vattendrag blivit bättre och glädjande nog fortsätter 
denna återhämtning. Orsaken är de kraftigt minskade 
utsläppen under de senaste årtiondena som även har 
medfört en minskning i kalkningen i delar av länet. 
Men faran är inte över. För att försurningskador inte 
ska komma tillbaka igen behöver kalkningen fortsätta 
i många år framöver. Delar av Jönköpings län har varit 
så hårt drabbad av försurning att skadorna behöver 
mycket lång tid på sig för att repareras. Även andra 
faktorer som klimatförändringar och skogsbruk 
kan spela en avgörande roll för hur läget i sjöar och 
vattendrag förändras framöver. 

Sammanfattning
SABINE LIND

Vädret påverkar
Vädret har en stor betydelse för hur stort nedfallet 
av försurande ämnen blir. Temperatur och nederbörd 
påverkar våra sjöar och vattendrag. Under 2010 var de 
högsta flödena i samband med snösmältningen efter 
den snörika vintern. 

Minskade kalkmängder
En väl anpassad kalkning efter rådande försurnings-
förhållanden i Jönköpings län är målsättningen. Sedan 
2007 har kalkmängderna minskat i länet och för 2011 
är de planerade kalkmängderna totalt 11 600 ton. 
Kalkprodukterna och metoderna för spridning av kalk 
utvecklas hela tiden. Exempelvis har försöksprojektet 

med grova kalkprodukter i sjöar visat sig ha goda 
resultat. Det positiva är att kalkdamm runt sjöar 
därmed kan bli ett minne blott. 

Hålla koll på läget
Uppföljningen av kalkningen, som görs med hjälp 
av vattenprovtagning och biologiska undersökningar, 
ger viktig information om kalkningarna är anpassade 
efter rådande försurningsförhållanden. Vattenkemin 
följs på många platser i länet och ger en bild av 
förhållandena just i ögonblicket som provet tas. 
Resultaten från detta kombineras med undersökning 
av bottenfauna, provfiske av fisk och kräftor och 
inventeringar av flodpärlmusslor. Allt detta ger en bra 
helhetsbild av försurningsläget. 

Omfattande åtgärder
I sjöar och vattendrag där återhämtningen från 
försurningen har gått bra kan det ibland behövas göras 
fysiska åtgärder för att få tillbaka vissa arter som har 
slagits ut av tidigare rådande försurning. Restaurering 
av vatten i länet är ett omfattande arbete med olika 

typer av finansiering. Exempel på åtgärder är fiskevård 
i Nissan där man på olika sätt försöker stärka öringen 
och strävar mot ett hållbart sportfiske. Åtgärden i 
Spinnaredammen i Hökesån, Habo kommun, är ett 
annat exempel på arbete med restaurering där man 
har sett mycket positiva resultat för öringen.

Kvicksilver i fisk
Trots att utsläppen av försurande ämnen har minskat 
visar en nationell studie att kvicksilverhalten i 
fisk verkar öka under 2000-talet. Fisk med höga 
kvicksilverhalter påträffas ofta i försurade sjöar 
även om det inte är en direkt effekt av försurningen. 

Kalkning nu och framöver
Kalkningsverksamheten i Jönköpings län har i och 
med rapporten Åtgärdsplan 2011-2015 granskats 
noga. Arbetet med denna har gett ett underlag för 
fortsatt planering av kalkningarna i länet. Ytterligare 
minskningar i kalkmängder kommer att kunna göras 
i delar av länet samtidigt som uppföljningen blir mer 
viktig. På så vis optimeras verksamheten löpande. 

I Jönköpings län finns tusentals sjöar och vattendrag. Många av 
dem har stora natur- och kulturvärden. Att vi vårdar våra vatten 
är av avgörande betydelse för många arter. 

Storlom i Sandsjön. Foto: Stefan Gustafsson
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Kalkning mot försurning i över 30 år

Från att ha varit försöksverksamhet i slutet på 
1970-talet, kom kalkningsverksamheten igång på 
allvar i början på 1980-talet. Verksamheten utökades 
fram till 1990 i länet och har sedan dess och fram till 
2006 haft ungefär samma omfattning. Från 2007 har 

För drygt 30 år sedan var läget i Jönköpings läns sjöar och vattendrag 
annorlunda mot vad det är idag. Många arter hade försvunnit som 
exempelvis mört, elritsa, öring, flodpärlmussla och flodkräfta till följd av 
försurningen. De uppmätta pH-värdena var mycket låga och det fanns 
inga möjligheter att livnära sig och fortplanta sig för de försurningskänsliga 
arterna.

anpassningar till de minskande utsläppen av försuran-
de föroreningar kunnat göras och kalkmängderna har 
successivt börjat minska i de delar av länet där sjöar 
och vattendrag börjat återhämta sig. 

Länet hårt drabbat
Försurningen är för Jönköpings län det största 
miljöproblemet. Närheten till kontinenten medför ett 
stort nedfall av svavel- och kväveföreningar. Detta i 
kombination med en kalkfattig berggrund som har 
svårt att neutralisera det sura nedfallet gör att vårt län 
är hårt drabbat. Kombinationen nedfall och kalkfattig 
berggrund är som mest påtaglig i de södra och västra 
delarna i länet.

Försurning ger sämre vatten
Försurning innebär att mark och vatten tillförs sura 
ämnen i högre takt än vad som kan neutraliseras. 
Följden blir att pH-värdet i marken, sjön eller 
vattendraget sjunker lägre än vad som är naturligt.

Svavelutsläpp är orsaken
Den försurning som orsakas av människan kommer 
från utsläpp av svavel- och kväveföreningar från 
förbränning av fossila bränslen, internationell sjöfart 
och vägtrafik. Även skogsbruk kan ha en försurande 
effekt genom avverkning där man tar bort buffrande 
ämnen som annars hade återförts till marken. En 
negativ effekt av försurning i mark är att metaller 
som kvicksilver blir mer rörliga och transporteras ut 
i sjöar och vattendrag. Kvicksilver lagras högt upp i 
näringskedjan, hos exempelvis rovfisk som gädda. 

Lång tid att återhämta sig
Kalkning är idag den metod som finns för att motverka 
försurning. Det är en form av konstgjord andning 
i väntan på att sjöar och vattendrag ska återhämta 
sig. Tack vare kalkning har många vatten fått den 
vattenkvalitet som krävs för att djur och växter ska 
kunna trivas och kunna fortplanta sig. 

aLÄS MER
www.naturvardsverket.se

SABINE LIND

Foto: Kjell-Arne Larsson.

Foto: Kjell-Arne Larsson.
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Brusaån

Medel Brusaån

Vädret 2010

Trots en extra varm julimånad så blev året som helhet det kallaste 
sedan 1987. Detta berodde på att vintermånaderna var bistrare än 
på länge. Nederbördsmängden för hela året blev över det normala 
på grund av en regnig sommar.

Vädret är en viktig faktor för att förstå förhållandena 
i miljön. Regnmängd och vindförhållanden påverkar 
hur stort nedfall av försurande ämnen blir. Höga 
flöden påverkar utflödet av ämnen och gör att 
belastningen av försurande ämnen blir större än vid 
låga flöden.

Kall vinter, blöt sommar och varmt i juli
2010 inleddes med två riktigt kalla månader med 
köldgrader som höll i sig från den 13 december året 
innan ända fram till slutet av februari. Det fanns 
gott om snö hela vintern och i slutet av februari var 
snödjupet drygt en halvmeter i stora delar av länet. 
April blev, för tolfte året i rad, varmare än normalt i hela 
landet. En mätstation för nederbörd och temperatur 
ligger i Ramsjöholm, nordost om Huskvarna. Figur 1 
visar att nederbördsmängderna i april endast var en 
femtedel av medelnivåerna vid Ramsjöholm medan 

Figur 1. Nederbörd och temperatur  
vid mätstationen i Ramsjöholm. 

Figur 2. Dygnsmedelflöde i Brusaån i länets östra del 2010. Medelvärdet från flödet i Brusaån är 
baserat på dygnsmedelflödet från perioden 1954 till 2010. Data från SMHI.

aLÄS MER
     Väder och vatten Nr 13, Väderåret 2010. SMHI
     www.smhi.se

GUNNEL HEDBERG

maj blev desto blötare med nästan dubbelt så mycket 
regn som normalt. Junivädret var ostadigt och bjöd 
på årets högsta dygnsnederbörd den 10 juni med 39 
mm regn i Ramsjöholm och lite svalare temperatur 
ända till slutet av månaden då högsommarvärmen 
gjorde entré. Värmen höll i sig under juli och den 11 
juli noterades rekordvärme på många håll i Småland. 
I slutet av månaden föll stora regnmängder i samband 
med åskoväder. Augusti blev länets nederbördsrikaste 
månad, medan nederbörden i september endast 
var hälften av det normala. Oktober och november 
blev något kallare än normalt och i december var 
temperaturen långt under det normala.

Höga flöden under vår och höst
Under den snö- och istäckta perioden i januari till 
och med mars, var flödena låga i Brusaån (Figur 2) 
och även i övriga länet. Snösmältningen orsakade 

höga flöden i månadsskiftet mars/april. Det var länge 
sedan länet hade en sådan vårflod som annars är 
vanlig i Norrland. Ytterligare ett högflöde inträffade 
även i  början av juni efter ett kraftigt regnväder. 
Under juli var flödena 50 % lägre än normalt. Men 
mer regnväder i augusti ledde åter till höga flöden i 
slutet av månaden. Brusaån hade två flödestoppar i 
november. I Brusaån var årsmedelflödet 20 % över 
normalflödet.
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Figur 2. Målområden för kalkning  
i Jönköpings län. De röda områden  
bedöms behöva fortsatt kalkning.

Svavelnedfall över Jönköpings län
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Blir det bättre i våra vatten?

En av de vanligaste frågorna Länsstyrelsen får om försurning 
är om det blivit bättre i sjöar och vattendrag? Ett enkelt svar 
är ja, minskningen av utsläppen av försurande ämnen är en 
framgångssaga, men de tidigare höga utsläppen gör att 
problemen kvarstår. 

Nedfallet har minskat
Internationella åtaganden om åtgärder, som bättre 
reningsutrustning och minskat svavelinnehåll i olja, 
har minskat utsläppen av försurande ämnen kraftigt. 
Sedan slutet av åttiotalet har svavelnedfallet över 
Jönköpings län minskat med cirka 85 %. De senaste 
åren har nedfallet inte varit större än vad det var i 
slutet på 1800-talet. Idag har man, förutom inom den 
internationella sjöfarten, genomfört de åtgärder som 
är ekonomiskt och praktiskt genomförbara varför 
nedfallet framöver beräknas plana ut på dagens nivå.

Många vatten har förbättrats
Det minskade nedfallet har lett till att sulfathalterna 
har minskat i de flesta vattnen. I många vatten har en 
återhämtning påbörjats med stigande pH och ökande 
motståndskraft mot försurande ämnen. Förbättringen 
i våra sjöar har dock varit blygsammare än minskningen 
i nedfallet. Detta beror på att markerna utarmats på 
buffrande ämnen under den långa period med mycket 
högt nedfall som vi har bakom oss. 
pH har ökat relativt lite i de okalkade vattnen där 
mätningar sker. Ökningen motverkas av att många 

vatten under det senaste årtiondet samtidigt blivit 
brunare. Brunheten består av humussyror som 
sänker pH-värdet. Ökningen i brunhet kan bero 
på klimatförändringar (mildare vintrar och mer 
nederbörd), mer skog i landskapet och paradoxalt 
nog den minskande försurningen. När markerna inte 
är lika sura längre bryts mer organiskt material ner 
vilket ger brunare vatten.

Fortsatt försurade sjöar
Trots de förbättringar som har varit är det många 
vatten som fortsätter vara så försurade att de har 
behov av kalkningsåtgärder. Vissa vatten, ofta långt 
ner i avrinningsområdena eller i områden med lite 
bättre marker, behöver dock inte kalkas längre. 
Antingen för att de inte längre är försurade eller för 
att de klarar att uppnå måluppfyllelse utan kalkning. 

Figur 1. Nedfall av svavel (icke 
marint sulfatsvavel) i Jönköpings 
län. Data från IVL och Jönköpings 
läns luftvårdsförbund.

För många vatten saknas tillräckligt med underlag för 
att kunna avgöra om kalkningen ska fortsätta eller 
inte. De kommande åren kommer detta underlag att 
förbättras.

Skogsbruket har en viktig roll
När man har tittat på hur försurningsutvecklingen 
skulle kunna se ut i framtiden ser man att den största 
förbättringen av försurningsläget redan har skett. De 
kommande årtiondena är endast en liten eller ingen 
förbättring alls att vänta. Idag spelar skogsbruket 
lika stor roll som nedfallet av försurande ämnen för 
om vattnen ska fortsätta förbättras eller till och med 
långsamt bli sämre. Kompenseras inte det uttag av 
buffrade ämnen som sker i ett intensivt skogsbruk 
utarmas markerna ännu mer och någon ytterligare 
återhämtning är då inte möjlig.

TOBIAS HAAG
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Hur går kalkningen till?

I länet sprids cirka 11 600 ton kalk årligen. Länets behov av 
kalkningsinsatser är, trots minskande svavelnedfall, fortsatt 
stora. Cirka 700 sjöar och drygt 150 vattendragssträckor kalkas 
och totalt omfattas områden motsvarande 40 % av länets yta.

Metoder för kalkning
En stor del av kalken läggs direkt i sjöar med hjälp av 
båt eller helikopter. Kalk läggs också med helikopter 
på våtmarker. En mindre mängd kalk sprids med en 
doserare som finns i Gislaveds kommun. Spridning 
med båt är det mest ekonomiskt fördelaktiga och har 
mindre negativ påverkan på den omgivande miljön. 
Om kalken sprids med helikopter kan vinden orsaka 
att kalk även hamnar där den inte ska. Användandet av 
grövre kalk som är fuktad och som inte dammar läggs 
därför på våtmarkerna sedan långt tillbaka. Produkten 
har även visat sig fungera bra i sjöar. 

Kalkmängder
Cirka 11 600 ton kalk sprids i länet varje år. 40 % 
läggs i sjöar och 60 % läggs på våtmarker. Sänkningar 
av kalkmängderna har kunnat genomföras de senaste 
åren då det försurande nedfallet har minskat. Under 
åren 1997-1999 spreds i genomsnitt 16 900 ton kalk 
per år. Trots att det försurande nedfallet har minskat 
så kommer kalkning att behövas lång tid framöver.

Kalkmedel
Huvudsakligen sprids två sorters kalk i länet, kalkmjöl 
och grövre kalk. På våtmarkerna läggs enbart den 
grova kalken för att förhindra damning på närliggande 

områden. I sjöar där kalken sprids med båt används 
enbart mjöl. Det dammar ingenting eftersom mjölet 
blandas med vatten innan det sprids över sjön. En 
del sjöar kalkas med helikopter och då används 
också mjöl. De senaste åren har en viss övergång till 
grovkalk även i sjöar gjorts. Det har visat sig fungera 
bra och ger en jämnare och långsammare upplösning 
av kalken vilket gör att effekten blir bättre i sjöar med 
korta omsättningstider.

aLÄS MER
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

INGELA TÄRNÅSEN
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En ny utvärdering av kalkningar med grova kalkprodukter i 
sjöar visar att dessa ger likvärdiga kalkningseffekter som med 
torrt kalkstensmjöl. Rekommendationen är därför att gå över 
till grövre kalkprodukter vid helikopterkalkning av sjöar för att 
minska negativa effekter av damning och att kalk blåser iväg.

Kalkning av sjöar med helikopter sker till stor del med 
torrt kalkstensmjöl. Detta ger problem med damning 
och vindavdrift som orsakar estetiska problem 
och påverkan på vegetation, men innebär också en 
ekonomisk förlust då kalkningens effekt blir lägre. 
Vid kalkning av våtmarker har man sedan länge bytt 
till grövre och fuktade produkter som inte dammar 

så mycket. Dessa produkter har hittills inte varit 
tillräckligt testade för att användas i sjöar.

Nio sjöar undersökta 
Kalkningseffekten är undersökt i nio sjöar kalkade 
med tre olika grova kalkprodukter (våtmarksgrovkalk, 
GX grovkalk och Bulltoftakalk) och jämförda med 
okalkade sjöar och sjöar kalkade med kalkstensmjöl.

aLÄS MER
Svanberg A. & Abrahamsson I. 2011. Effekten av 
grova kalkprodukter som kalkningsmedel i sjöar. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelande 2011:17

TOBIAS HAAG
Inget mer kalkdamm runt sjöarna

Jämnare effekt
Resultaten visar att de grova kalkprodukterna löser 
sig långsammare och något sämre än kalkstensmjöl. 
Kalkningseffekten var däremot jämnare och mer 
varaktig med de grövre produkterna. Grövre 
kalkprodukter löser inte problemet med ytliga 
surstötar i sjöar med korta omsättningstider i 
samband med höga flöden och skiktade förhållanden. 
Det upptäcktes ingen skillnad mellan de olika grova 
kalkprodukterna.

Rekommendationerna är att:
•	 Byta till grova kalkprodukter vid helikopterkalk-

ning av sjöar.
•	 Årlig kalkning med oförändrad giva.
•	 När det inte finns någon marginal till målupp-

fyllelse på grund av kalkdoseringen, kan en extra 
årsgiva spridas första året.

Vid kalkning med kalkmjöl riskeras att en stor del inte hamnar i sjön, utan istället skadar känsliga lavar och mossor. 
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Figur 2. Jämförelse av måluppfyllelsen för vattenkemi i vattendrag 1995-2010.

Figur 1. Diagrammet visar en jämförelse mellan den 
procentuella fördelningen för de gamla och de nya pH-
målen (pH-målet 6,3 ändrades till 6,2 för de nya pH-
målen).
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Vattenkemi

Vattenkemi beskriver hur situationen i vattnet är just vid det ögonblick 
man tar provet. Därför tas proven vid tillfällen då vattennivån är extra 
hög för att kunna planera kalkmängderna efter det sämsta tillfället. Cirka 
1500 prover tas årligen inom uppföljningen av kalkningsverksamheten.

I länet finns fler än 400 vattenkemilokaler där 
provtagning sker inom uppföljningen av kalkningens 
effekter. Syftet med provtagningarna är att 
kontrollera vattenkvaliteten och ta reda på om 
kalkdoserna i de kalkade sjöarna och våtmarkerna är 
rimliga. Lokalerna provtas två till sju gånger per år. 
Provtagning ska för det mesta ske när det är högflöde 
då försurningssituationen är som sämst. De vanligaste 
parametrarna som analyseras är pH, alkalinitet, 
konduktivitet, färg, kalcium och magnesium. 

Vattenkemisk måluppfyllelse
Jönköpings län har 361 målområden. Kopplat till 
dessa finns 350 målpunkter i sjöar och vattendrag där 
uppföljning av målen görs. Totalt finns målsättningar 

för 1020 km vattendrag och 330 km² sjöyta (213 
sjöar). Under 2010 har pH-målen förändrats (se figur 
1). Den största skillnaden är att fler målvattendrag har 
fått pH-målet 5,6 mot tidigare 6,0. Detta innebär att 
det bör bli lättare att nå det sänkta målet.
Den vattenkemiska måluppfyllelsen (se figur 2) 
för vattendrag har minskat från 2009 till 2010.
Trots att många målvattendrag fått sänkt gräns för 
måluppfyllelse har uppfyllelsen minskat. Detta beror 
till stor del på att vi hade en kraftig snösmältning under 
våren efter en snörik vinter. Även måluppfyllelsen för 
sjöar har minskat något från 2009 till 2010.

aLÄS MER
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

INGELA TÄRNÅSEN
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FAKTA
Bottenfauna är ett samlingsnamn för de små djur som finns på och 
kring botten i sjöar och vattendrag. Om man tar upp en näve gyttja från 
botten, lyfter på en sten i ett vattendrag eller drar försiktigt med en håv 
på botten kan man se att det finns liv som rör sig. Det kan vara väldigt 
små djur, men man ser dem med blotta ögat. Exempel på bottenfauna 
är larver av dagsländor eller trollsländor, musslor, snäckor, skinnbaggar, 
maskar och knottlarver. För många fiskar och fåglar är bottenfauna ett 
riktigt smörgåsbord!
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Små djur med stor betydelse

En metod för att följa upp kalkningen är att undersöka 
bottenfauna i sjöar och vattendrag. Man får mycket 
information om kvaliteten i vattnet genom att titta på vilka 
arter av bottenfauna som förekommer. 

Det finns flera sätt att följa upp effekterna av kalkning 
på biologin. Exempel på sådana undersökningar är 
provfiske på fisk och kräftor i sjöar och vattendrag 
och inventering av musslor. Provtagning och 
undersökning av bottenfauna är en annan metod för 
att följa upp kalkningens effekter och har sedan länge 
använts i Jönköpings län. På en del platser i länet har 
man följt bottenfaunan sedan 1984. Den förbättrade 
försurningssituationen märks i resultaten från 
vattenprovtagningarna där man ser att pH-värdena 
blir bättre. 

Tydliga resultat
Hur är det då med biologin? Kan man se en 
förbättring av försurningsläget även hos små djur 
som finns i vattnet? Låt oss gå tillbaka i tiden. För 
lite drygt 30 år sedan började man kalka på många 
platser i länet för att motverka försurningen. De 
bottenfaunaprover som togs då visade att de arter 
som förekom var försurningståliga och att antalet ar-
ter var lågt. Genom att titta på försurningspoäng, som 
är ett index som bland annat baseras på vilka arter 
man hittar, kan man jämföra samma platser mellan 
åren. Försurningspoäng för samtliga undersökningar 
sedan 1984, sammanvägda för en treårsperiod, ger 
tydliga resultat i diagrammet till höger. Ju högre poäng 
desto bättre är tillståndet i vattnet. Från 1984 fram till 

1998 ökar försurningspoängen för att sedan plana ut. 
Anledningen är att kalkningen hade en mycket god 
effekt på bottenfaunan i början. Försurningspoängen 
och artantalet blev högre. När bästa möjliga effekt 
är uppnådd planar det ut och därför har inte 
försurningspoängen ökat mer från perioden 1998. 
Slutsatsen är att kalkningen har från början haft en 
önskvärd effekt på biologin och smådjuren i vattnet. 
Den goda effekten har sedan dess behållits.

Även en jämförelse mellan antalet arter som före-
kommit mellan åren visar på en ökning sedan 1984. 
Det är samma trend som för försurningspoängen 
att artantalet planar ut under perioden 1996-1998 då 
bästa möjliga effekt är uppnådd.

SABINE LIND

aLÄS MER

Mer information om detta hittar du  
på Länsstyrelsens webb  
www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Lästips: Rapporten Bottenfauna i 
Jönköpings län 2010. Arbetsmaterial.

Förstoring av nattsländelarv som har byggt ett hus av material från botten. 

Försurningspoäng för alla kalkade bottenfaunalokaler i 
Jönköpings län. 
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SABINE LIND

Skattad medeltäthet av öringungar per huvudavrinningsområde under perioden 2004-2010.
Källa: Elfiskedatabas, Länsstyrelsen i Jönköpings län (enstaka lokaler belägna utanför länet).
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Tillgänglighet till Vättern
Vid en genomgång av Länsstyrelsens data från elfisken 
under åren 2004-2010 framgår det att öringtät-
heterna är högst i Motala ströms vattensystem (se 
diagram). Detta beror till stor del på att nedre delen av 
flera vattendrag är tillgängliga för den sjövandrande 
öringen i Vättern. Den beräknade medeltätheten 
av öring i de undersökta vattendragen mellan åren 
2004-2010 inom Motala ströms vattensystem uppgår 
till totalt 42 öringar per 100 m² fördelat på 31 
årsungar och 11 äldre öringar. Övriga vattensystem 
har avsevärt glesare öringbestånd. Den beräknade 
tätheten för motsvarande tidsperiod uppgår i Nissans 
vattensystem till 20 individer per 100 m² (10 årsungar 
och 10 äldre öringar), i Lagan till 12 individer per 100 
m² (7 årsungar och 5 äldre öringar) och i Emån till 14 
individer per 100 m² (8 årsungar och 6 äldre öringar).

FAKTA
Öring är en av många anledningar till varför man 
kalkar i Jönköpings län. Där öring förekommer är 
vattnet oftast välmående och inte försurat. Öringen 
trivs i kalla friska vatten och livnär sig på bland 
annat insekter som finns i vattnet. Ju mer varierad 
en botten i ett vattendrag är desto bättre för 
öringen. Ett slingrande och strömmande vattendrag 
med bottnar som har både stora och små stenar, 
träd som har vält ner i vattnet och som ger skugga 
och gömställen för fiskyngel – allt detta är en bra 
livsmiljö för öring och många andra djur. 

Öringen undersöks  
med elfiske

Elfiske i Jönköpings län är sedan länge en metod för att undersöka 
fiskarna i ett vattendrag och på så vis få reda på tillståndet i vattnet. 
Öringen är en av flera anledningar till varför man kalkar.

Elfiske görs varje år i olika delar av länet. Samma 
platser har återkommande elfiske för att jämföra 
resultaten mellan åren. På vissa ställen görs elfiske 
varje år, men vanligare är att det görs var tredje år. 

Varierat med öring
Förekomsten av öring varierar betydligt mellan de 
olika vattensystemen i Jönköpings län. De undersökta 
vattensystemen är Nissan, Lagan, Emån och Motala 

ström. Orsakerna till variationerna kan bero på flera 
saker. Mänskliga aktiviteter som orsakar försurning, 
skogsbruk, dikningsverksamhet, anläggande av 
dammar eller vägtrummor som kan utgöra hinder för 
fiskarnas förflyttning eller fysisk påverkan på lek- och 
uppväxtområden har ofta en starkt negativ effekt på 
öringen och andra förekommande arter. 

aLÄS MER
www.lansstyrelsen.se/jonkoping 
Rapport Länsstyrelsen i Jönköpings län:  
Elfiske i Jönköpings län 2010. 



22 23

PER SÄVEROT
Restaurering av sjöar och vattendrag

Människan har under väldigt lång tid använt vatten för en 
mängd olika ändamål. Arbetet med restaurering syftar till att 
ta bort eller minimera den negativa fysiska påverkan som 
dessa verksamheter har på våra vatten.

Återställande av vattenmiljöer är en stor del av 
restaureringen och eftersom vi har väldigt lite 
vatten som är opåverkat av människan så finns det 
mycket kvar att återställa. En del av de mänskliga 
verksamheterna har en liten påverkan medan andra 
har väldigt stor påverkan på våra vatten. Exempel på 
åtgärder som är restaurering är återskapande av fria 
vandringsvägar för bland annat fisk och att få till en 
miljövänlig reglering av de dammar som idag har 
otillräcklig reglering för att vattenekosystemen ska 
fungera på ett bra sätt. Även återutsättning av fisk 
och kräftor i vatten där bestånden har påverkats av 
till exempel försurning eller annan mänsklig aktivitet 
är viktiga åtgärder. Reglering av fisket och tillsyn är 
viktiga delar för att återfå balansen i fisksamhällena i 
våra vatten. En annan viktig del i arbetet är att skapa 

ekologiskt funktionella kantzoner  i jordbruksmark 
och skog och åtgärda diken så att ekosystemen i 
vattenmiljöerna får så bra förutsättningar som möjligt. 
Återskapandet av våtmarker för att återfå balansen i 
flödena genom våra vattensystem är ytterligare en del 
i arbetet. Restaurering av vatten är en konkret del av 
arbetet med miljömål och vattenförvaltning.  

Finansiering
Restaureringen av våra vatten har en bred finansiering 
där medel kommer från Naturvårdsverket som 
biologisk återställning i kalkade vatten, statliga 
fiskevårdsmedel, restaureringsmedel från Naturvårds-
verket, skötselmedel för Naturreservat och Natura 
2000-områden, kommunala medel, EU-medel från 
Fiskeriverket (EFF), fonder med mera. Även den som 
äger en verksamhet har ofta ett betalningsansvar för 

att undanröja eller minimera den negativa påverkan 
verksamheten har (enligt Polluters Pay Principle, 
förorenaren betalar). Ofta finansieras ett och samma 
projekt av flera källor. 

Arbetssätt 
Underlaget för arbetet med restaurering är ett 
länsövergripande dokument som heter Plan för 
skydd och restaurering i Jönköpings län. Arbetssättet 
bygger på en helhetssyn baserat på i första hand 
huvudavrinningsområdena i länet. Målet är att 
inleda arbetet med en vandring längs det aktuella 
vattendraget tillsammans med markägarna där det 
förs en dialog om vilka värden som finns i området. 
Kommunerna står normalt sett som huvudman för 
åtgärderna. Ofta är det ganska många inblandade 
parter i åtgärdsarbetet som markägare, Länsstyrelsen, 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
Åtgärder inom restaurering som har genomförts under 2010 är följande:
•	 Fiskvägen vid Skårhults damm i Knipån, Habo kommun, blev färdig. 
•	 Avsänkning av damm och biotopvård vid Spinnaredammen i Hökesån, Habo kommun, har genomförts. 
•	 Biotopvård för harr i Hornån och Gagnån, Habo kommun. 
•	 En vägtrumma i Lillån-Bankeryd, Jönköpings kommun, åtgärdades. 
•	 I fem Vätterbäckar pågår förprojektering och detaljprojektering vid tretton åtgärdsobjekt.
•	 Fem vattendragsvandringar har genomförts och några markägarmöten är gjorda. 
•	 Ett antal åtgärder som vandringshinder för fisk och biotopvård har genomförts i Emån.
•	 Projektering av åtgärder i kalkade vatten. 
•	 Återintroduktion av flodkräfta gjordes i fem sjöar i länet. 2010 års utsättning var den tredje och sista utsättningen 

och åtgärden avslutas med ett kräftprovfiske i vardera sjön 2012. 
•	 Ett liknande program (med utsättningar under tre år och provfiske efter fem år från första utsättningen) finns 

även för återintroduktion av mört och under 2010 avslutades utsättningarna i fyra sjöar. 
•	 I ytterligare tre sjöar genomfördes återintroduktion av mört, men där var det andra utsättningstillfället.
•	 Genomgång av länsplanen för skydd och restaurering med avseende på tillsyn och omprövning av pågående 

vattenverksamheter i länet.

kommunen, eventuella föreningar (exempelvis 
Fiskevårdsområdesförening), konsulter och 
entreprenörer. Samarbete är därför en oerhört viktig 
framgångsfaktor! Oftast är det en lång och komplex 
process från det att åtgärden pekas ut till själva 
genomförandet. Det kan ta flera år innan åtgärden 
är genomförd. Processen innehåller utöver nämnda 
lokala samråd ofta att man måste ha någon form av 
juridiskt hållbart tillstånd till åtgärden. I Jönköpings län 
sker det övergripande arbetet i styrgrupper indelade 
efter huvudavrinningsområde. Det finns en grupp 
för Nissan och Lagan, en för Emån och Mörrumsån, 
en för Svartån och en för Vätterns tillflöden. I varje 
styrgrupp ingår representanter från Länsstyrelsen 
och respektive kommun samt de konsulter som är 
verksamma inom huvudavrinningsområdet.

Ekologisk funktionell kantzon det vill säga en för platsen tillräckligt bred kantzon för att skapa goda ekologiska förhållanden i vatten,  
på stranden och i en fastmarkszon för att medge att arter beroende av närhet till ytvatten kan fortleva.

1

1

Hulans  kvarn före omlöp Hulans  kvarn efter omlöp
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ANTON HALLDÉN
Utrivning av Spinnaredammen 

Hökesån, som rinner från Hökessjön genom Habo samhälle, 
är idag ett av Vätterns mest värdefulla tillflöden. Det gamla 
ullspinneriet i Habo lades ner i mitten på 1960-talet. Ett exempel 
på en åtgärd inom arbetet med restaurering är utrivningen av 
Spinnaredammen. 

Hökesån nyttjas som reproduktionsområde för bland 
annat öring, harr och flodnejonöga från Vättern. I ån 
finns långa sträckor med värdefulla strömsträckor, 
en artrik bottenfauna och ett litet bestånd av 
flodpärlmussla. Ån kantas av långa sträckor med 
nyckelbiotopsklassad  skog. Det finns även ett flertal 
värdefulla kulturmiljöer längs med Hökesån. För 
att bevara och stärka åns höga naturvärden pågår 
arbetet med att skapa ett formellt områdesskydd 
för ån och dess närmiljö. Genom tidigare åtgärder 
för restaurering har fisken sedan några år kunnat 
vandra från Vättern upp till Spinnaredammen inne i 
Habo samhälle. Det fleråriga arbetet med att planera 
åtgärdandet av vandringshindret vid Spinnaredammen 
resulterade under 2010 i att dammen kunde sänkas av 
och dammfästet öppnas upp. Samtidigt genomfördes 
biotopförbättrande åtgärder både nedströms och 
uppströms dammfästet. I arbetet har även ingått 
att genomföra åtgärder för att minimera risken för 
framtida översvämningar. Det gamla spinneriet på 
platsen är sedan länge nedlagt men de välbevarade 
industrimiljöerna är högt klassade ur kultursynpunkt. 

Av denna anledning fick åtgärderna vid Spinnet 
anpassas så långt som möjligt för att på ett bra sätt 
kunna implementeras i kulturmiljön. Åtgärderna har 
ändå kunnat utformas på ett mycket fördelaktigt sätt 
ur miljösynpunkt och målsättningen med åtgärden 
ser ut att uppfyllas. Redan första hösten observerades 
ett flertal storvuxna öringar från Vättern passera det 
utrivna hindret och under våren 2011 har provfisken 
med fällor visat att även flodnejonöga vandrar förbi 
för reproduktion uppströms. 

Finansiering
Habo kommun har varit huvudman för åtgärden som 
projekterats av Jönköpings fiskeribiologi. Kostnaden 
stannar på cirka två miljoner kronor inklusive alla 
omkostnader för projektering och tillståndsprövning 
i miljödomstol. Därutöver har staten betalat ut 
ersättning till fastighetsägaren inom ramen för 
områdesskyddet för att lösa in det minikraftverk som 
tidigare fanns på platsen. Nu återstår att ta fram ett 
bättre informationsmaterial som ska sättas upp på 
platsen där åtgärden och dess syften presenteras.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa områden har egenskaper som gör att de är 
viktiga för att hotade eller missgynnade arter i skogen ska ha möjlighet att överleva.

2

2



26 27

Fiskevård i Nissans källflöde

Under 2010 utarbetades ett åtgärdsprogram för i första hand 
öringen i Nissan. De två övergripande målsättningarna är att stärka 
öringbeståndet i Nissans avrinningsområde ovan Nissafors och ett 
attraktivt sportfiske som är ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

För att uppnå ovanstående mål kommer flera olika 
typer av åtgärder att genomföras. Det handlar om 
renodlade fiskevårdsåtgärder som skapande av 
fria vandringsvägar, restaurering av olika typer av 
öringbiotoper, främjandet av kantzoner med god 
ekologisk funktion och utsättningar av öringyngel. 
Dessutom kommer kompletterande undersökningar 
som studier av vattentemperatur sommartid, 
utökad vattenprovtagning och provfisken med 
sportfiskemetoder som flugfiske att genomföras. 
Även information och rapportering kommer att 
ingå i åtgärdsprogrammet för att öka kunskapen och 
förståelsen för öringens behov och betydelse för 
områdets naturvärden. 

Flodpärlmussla gynnas av öring
Dessa åtgärder förväntas även innebära positiva 
effekter för områdets natur- och rekreationsvärden 
och de arter som naturligt förekommer i området. 
Flodpärlmusslan som är med på den svenska 
rödlistan för hotade arter, gynnas till exempel av 
ökade öringtätheter då den är beroende av öring 
eller lax för sin reproduktion. Laken, som också är 
med på rödlistan, gynnas till exempel av åtgärder i 
vattendragens kantzoner för att öka beskuggningen då 
den precis som öringen föredrar kallare vatten. Även 
andra arter förväntas att gynnas då fria vandringsvägar 
skapas i vattendragen och då vattenmiljöerna 
blir mer varierande till följd av restaurering eller 

anläggande av lek- och uppväxtområden samt 
ståndplatser för öring. Vid Norra Nissandalens 
Fiskevårdsområdesföreningens årsmöte för 2009 
bestämdes att trädalägga allt fiske efter laxartade fiskar 
inom deras område 2010-2015 (nytt beslut varje år) 
som en del i fiskevårdsarbetet i Nissanområdet. Fokus 
kommer att ligga på den lekande fisken (båda antals- 
och storleksmässigt) betydelse för rekryteringen för 
att nå ovanstående mål.

Provfiske med fluga
Syftet med provfisket är att genom ett reglerat flugfiske 
uppskatta mängden lekfisk samt följa utvecklingen för 
de större öringarna inom Norra Nissandalens FVOF 
under trädatiden (2010-2015). Provfiskena startades 
sent (september 2010) och det är förklaringen till 
att det inte fångades någon öring under 2010. Vid 
11 tillfällen skedde provfiske under totalt cirka 20 
timmar. Resultatet blev att ingen öring fångades och 
ingen fiskaktivitet noterades. Men även om fångsten 
uteblev fick man istället möjlighet att testa metodiken 
och tillhörande protokoll. Efter några justeringar 

verkar metoden fungera väl. Ett 15-tal provfiskare 
kommer att vara med 2011 och fisket pågår mellan 1 
april och 15 oktober.

Mortalitetsstudien
Syftet med studien är att undersöka mortaliteten hos 
öringyngel för att bekräfta om det är brist på lekande 
fisk eller en effekt av andra förutsättningar som gör 
att det saknas öring på en del lokaler i Nissan som 
tidigare hyst öring. Under våren 2010 sattes cirka 
1400 nykläckta öringyngel ut på fyra lokaler i Nissan 
med biflöden. Under sensommaren sattes cirka 700 
stycken två-somriga öringyngel ut på tre av lokalerna. 
Vid elfiske på två av lokalerna sensommaren 2010 
fick man ingen återfångst men det är för tidigt att dra 
några slutsatser av detta. Försöket med utsättningarna 
av öringyngel kommer att fortsätta under några år till. 
Då kommer varje lokal att elfiskas två gånger, en gång 
tidigt och en gång sent på säsongen för att undersöka 
mortaliteten på sommaren hos öringynglen.

PER SÄVEROT

aLÄS MER
Rapport Länsstyrelsen i Jönköpings län: Utvärdering 
av öringtätheterna i Nissan ovan Nissafors. Meddnr 
2011:12

3

3 En rödlista är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser, det vill säga Sverige i vårt fall. Nissan Stora Tallen. Öringutsättning 2010. 
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Kalkspridning i Jönköpings län. Grå stapel visar prognos för 2011. 
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Kalkning nu och i framtiden

I februari 2010 fick Länsstyrelsen i uppdrag av Naturvårdsverket 
att ta fram en regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten 
2011-2015. Planen innehåller en beskrivning av samtliga områden 
som i nuläget kalkas i Jönköpings län.

Planen beskriver försurningen i länet, var och hur 
mycket man kalkar, framtida planering av kalkning, 
vilka metoder man använder för att följa upp 
kalkningens effekter och restaurering i sjöar och 
vattendrag där det förekommer. 

fåglar som håller till vid sjöar och vattendrag, 
sällsynta vattenlevande insekter och utrotningshotade 
musslor. Nyttjandevärden kan vara fritidsfiske eller 
användandet av vatten för dricksvatten eller till 
fiskodlingar. Målet med kalkningen är att motverka 
försurningens negativa inverkan på dessa natur- 
och nyttjandevärden i väntan på att vattenkvaliteten 
återhämtar sig. 

Levande sjöar och vattendrag
Kalkning och restaurering i sjöar och vattendrag är en 
del av åtgärderna för att nå de nationella och regionala 
miljömålen om Levande sjöar och vattendrag samt 
Bara naturlig försurning. Även målet om god ekologisk 
status enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska kunna 
nås med kalkning. Genom detta säkerställer man en 
långsiktig användning av vatten. 

Bra återhämtning i länets östra delar
Under 2011 är det planerat att sprida ungefär 
11 600 ton kalk i Jönköpings län (se diagram). 
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Detta är ungefär 32 % mindre mängd kalk än för 
perioden 1997-1999. Den största minskningen av 
kalkmängder under senare år har kunnat göras i länets 
östra delar i Emåns vattensystem. I de sydvästra 
delarna av länet, som lider av svår försurning, har 
minskningen av kalkmängderna inte varit lika stora. 
Behovet av kalk kommer att fortsätta att minska 
framöver. Med åtgärdsplanen som underlag kommer 
samtliga kalkade områden att ses över för att se om 
ytterligare minskningar av kalkmängder kan göras. 
Kalkningarna anpassas löpande efter den aktuella 
försurningssituationen. Man har framförallt sett att 
vissa områden i Lagans vattensystem glädjande nog 
har haft en återhämtning och där kan man gradvis 
minska kalkmängderna. 

Mångfald i djur- och växtliv
Anledningen till att man kalkar är att man vill bevara 
natur- och nyttjandevärden som hotas av försurning. 
Exempel på naturvärden kan vara olika fiskarter, 
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Figur 1. Kvicksilverhalten i gädda. I de 
gula, orange och röda prickarna överskrids 
WHO/FAO:s gränsvärde på 0,5 mg Hg/kg 
våtvikt.

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Fö
rä

nd
rin

g 
av

 k
vi

ck
si

lv
er

ha
lt

Förändring i okalkade sjöar Förändring i kalkade sjöar

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Fö
rä

nd
rin

g 
av

 k
vi

ck
si

lv
er

ha
lt

Förändring i okalkade sjöar Förändring i kalkade sjöarKvicksilver i gädda

Trots att nedfallet av kvicksilver har minskat med två tredjedelar 
sedan slutet av åttiotalet är problemet inte mindre idag. Tvärtom 
tyder både resultat från Jönköpings län och en nationell studie 
på att kvicksilverhalten i fisk ser ut att öka under 2000-talet.

Vid förbränning av avfall och fossila bränslen 
sprids kvicksilver i luften och kan på samma sätt 
som försurande ämnen förflyttas långt innan det 
regnar ner på marken. Kvicksilver i marken utlakas 
till omgivande sjöar och vattendrag och omvandlas 
under vissa förutsättningar till metylkvicksilver som 
är mycket giftigt och som lätt tas upp av organismer. 
Metylkvicksilver lagras högt upp i näringskedjan 
och halterna i gädda, som är en rovfisk, kan bli 
mycket höga. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet 
har kvicksilverkoncentrationen i fisk i genomsnitt 
ökat med några procent per år under perioden 
2000 till 2006. Orsaken till detta tros vara; en ökad 
kvicksilvermängd i marken, en ökad halt av humus 
som transporterar kvicksilver och en ökad mängd 
körskador i skogsbruket.

Två tredjedelar överskrider gränsvärdet
I Jönköpings län har kvicksilverhalten i gädda 
undersökts i 40 sjöar under åren 1999 till 2009 (se 
Figur 1) . Resultaten visar att två tredjedelar av sjöarna 
har halter som överskrider WHO/FAO:s gränsvärde 
på 0,5 mg Hg/kg våtvikt (milligram kvicksilver per 
kilogram våtvikt). 32 % av sjöarna har mycket höga 
halter som överstiger 1,0 mg Hg/kg våtvikt.

I Figur 2 åskådliggörs den förändring av kvicksilver-
halt i gädda som skett i varje enskild sjö mellan de två 
senaste undersökningarna. För alla undersökta sjöar 
har kvicksilverhalten i genomsnitt minskat med 0,1 
mg Hg/kg våtvikt. I hälften av sjöarna är förändringen 
försumbar, mindre än 0,1 mg Hg/kg våtvikt. Ingen 
märkbar skillnad mellan kalkade och okalkade sjöar 
har kunnat konstateras i det här materialet. Fisk 
med höga kvicksilverhalter påträffas ofta i försurade 
sjöar. Detta är sannolikt inte en direkt effekt av 
försurning utan troligen en indirekt effekt av en låg 
fiskproduktion. I en sjö med hög produktion finns 
fler organismer som kan ta upp tillgängligt kvicksilver 
och därmed ”späda ut” kvicksilvret. Kalkning för att 
höja pH är en förutsättning för att höja produktionen 
i försurade sjöar. Ett exempel på detta är en lyckad 
återintroduktion av mört i Hagasjön, Vetlanda 
kommun, där kvicksilverhalten sjönk från 1,5 till 0,25 
mg Hg/kg våtvikt efter mörtens återkomst. 
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Figur 2. Kvicksilverhaltens förändring i de undersökta sjöarna. Varje stapel representerar en sjö och höjden på 
stapeln är kvicksilverhaltens förändring mellan de två senaste undersökningarna i den sjön. En tredjedel av 
sjöarna, gula staplar, är okalkade.

WHO - Världshälsoorganisationen. FAO - FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation.
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