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1 INLEDNING 

Jönköpings län är mycket hårt utsatt för försurning. Enligt länets SMAJL, Strategi för 
Miljöarbetet i Jönköpings Län (Lst med 13/95), är försurningen det största miljöproblemet i 
länet. I april 2001 beslutade Länsstyrelsens styrelse att försurningen fortfarande är ett av de 
åtgärdsområden som ska prioriteras i länets miljöarbete. Trots att nedfallet av försurande 
luftföroreningar mer än halverats sedan slutet på 1980-talet, kvarstår försurningspåverkan på 
sjöar och vattendrag i en stor del av länet. I Jönköpings län kalkas ca 540 sjöar och 162 
vattendragsträckor inordnade i olika åtgärdsområden. Kalkningsåtgärderna får dock effekt i 
långt fler sjöar och vattendrag genom nedströms effekter. Kalkning är en nödvändig åtgärd 
för att nå de nationella miljömålen ”bara naturlig försurning” och ”levande sjöar och 
vattendrag”. Kalkning är också ett verktyg för att uppnå målet om ”god ekologisk status” 
enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Trots en omfattande kalkningsverksamhet var ca 14 % av 
antalet sjöar i länet fortfarande försurade år 2000 (Lst med 2003: 28). Detta kan jämföras med 
det nationella delmålet att högst 5 % av Sveriges sjöar skall vara försurade år 2010 och det 
regionala miljömålet att högst 10 % av antalet sjöar i länet skall vara försurade år 2010. 
I föreliggande rapport sammanställs och utvärderas de biologiska och kemiska effekterna av 
den kalkningsverksamhet som har genomförts inom Habo och Mullsjö kommuner fram till 
och med 2002. Utvärderingen ska fungera som underlag för Länsstyrelsens bedömning av 
kommunens planerade kalkningsverksamhet för perioden 2004 till 2006 samt för kommunens 
revidering av detaljplanerna vintern 2003/04. I rapporten ges förslag till förändringar av 
kalkningsstrategin, effektuppföljningen och målsättningarna med kalkningen. Utvärderingen 
omfattar nio åtgärdsområden för kalkning inom Vätterns och Tidans vattensystem samt 
Holmåns vattensystem som inte ingår i något åtgärdsområde för kalkning. Utvärderingen 
genomfördes under hösten 2003. 
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2 SAMMANFATTNING 

Idag bedrivs kalkning i åtta Vätterbäckar i Habo kommun och i Sjöbackasjön i Mullsjö 
kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som 
bedrivs för att behålla de höga naturvärden som finns i området. Den här utvärderingen 
omfattar tidsperioden 1998 – 2002 och en jämförelse har gjorts med den föregående 
utvärderingen för perioden 1995 – 1997. 
De genomförda kalkningsåtgärderna har givit så goda resultat att de flesta av 
åtgärdsområdenas målsättningar har uppfyllts. I tre åtgärdsområden har det uppmätts 
alkalinitetsvärden över riktvärdet för alkalinitet som inte bör överskridas vid högflöde och där 
bör kalkdoserna sänkas. I nedanstående sammanställning redovisas, för varje åtgärdsområde, 
de delmål som uppnåtts och de som inte har uppnåtts samt förslag på förändringar och 
åtgärder. I flera av åtgärdsområdena är det, tack vare kalkning, inte längre 
försurningspåverkad vattenkvalitet som är begränsande för ekosystemen. Istället är det 
påverkan från t.ex. vattenkraft, bevattningsuttag, kommunala och industriella utsläpp, 
dagvattenspåverkan och dikningar som påverkar flora och fauna negativt. 
 
Tabell 2. Måluppfyllelse inom respektive åtgärdsområde under perioden 1998 – 2002 (inom parentes 
måluppfyllelse under perioden 1995-1997). Ibland saknas data för att kunna bedöma målen. 

Åtgärdsområde Antal uppnådda mål 
1998 – 2002  

(1995 – 1997) 

Antal ej uppnådda mål
1998 – 2002  

(1995 – 1997) 

Antal mål som ännu 
inte går att bedöma 

1998 – 2002  
(1995 – 1997) 

Totalt antal 
mål 

1998 – 2002  
(1995 – 1997) 

47. Hökesån 5 (4) 0 (0) 0 (1) 5 (5) 
48. Svedån 3 (0) 0 (2 ) 0 (3) 3 (5) 
49. Skämningsforsån 3 (5) 0 (0) 0 (0) 3 (5) 
50. Nykyrkebäcken 3 (3) 1 (0) 0 (2) 4 (5) 
51. Hornån 5 (5) 1 (0) 0 (2) 6 (7) 
52. Gagnån 3 (5) 0 (0) 1 (1) 4 (6) 
54. Rödån 3 (3) 0 (1) 0 (1) 3 (5) 
55. Knipån 6 (8) 1 (0) 0 (1) 7 (9) 
255. Sjöbackasjön 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 

Totalt 32 (35) 3 (3) 1 (11) 36 (49) 
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Åtgärdsområde 47, Hökesån - Habo kommun 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas och 

riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Hökessjön är 
uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och 
riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Hökesån från 
Hökesjön till Vättern är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Hökesåns nedre delar ska 
vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hökesjön inte skall vara 
negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hökesån från Hökesjön 
till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

•Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. 
 
 
Åtgärdsområde 48, Svedån - Habo kommun 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Svedån från 
Svedbromossen ned till Vättern har uppnåtts, med undantag av vid ett par tillfällen. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Svedåns nedre delar ska 
vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Svedåns nedre delar skall 
inte vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 
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Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
 

Förändringar/åtgärder: 
♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 

bedöms nödvändiga. 
 
Åtgärdsområde 49, Skämningsforsån - Habo kommun 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Skämningsforsån 
från väg vid Getaryggen till Vättern är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Skämningsforsån från 
väg vid Getaryggen till Vättern skall vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är 
uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Skämningsforsån från 
väg vid Getaryggen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är 
uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. 
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♦ Vid övergången till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm ökades kalkdosen med 30 %. 
Kalkdosen bör sänkas igen efter några år och vattenkemin behöver därför bevakas under 
perioden 2004 – 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen 2005. 
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Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas i 
Nykyrkebäcken är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Nykyrkebäckens nedre 
delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning. är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Nykyrkebäcken från 
Skinnaretorp till Vättern skall inte vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l ej 
bör överskridas vid högflöde i Nykyrkebäcken är inte uppfylld. Alkaliniteten har inte 
understigit 0,1 mekv/l efter 1998. 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkdoserna på våtmarkerna kan sänkas med 15 %, eftersom alkaliniteten inte har 
understigit 0,1 mekv/l efter 1998. 

♦ Vid övergången till att sprida grovkalk 0,2–0,8 mm ökades kalkdosen med 25 %. 
Kalkdosen bör kunna sänkas igen efter några år och vattenkemin behöver därför bevakas 
under perioden 2004 – 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen 2005. 

♦ Nästa elfiskeundersökning bör flyttas till 2005. 
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Åtgärdsområde 51, Hornån - Habo kommun 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas i 

Hornsjön och Hornån är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Hornån från Hornsjön till 

Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hornsjön inte skall vara 

negativt påverkat av försurningen är med viss tveksamhet uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hornån från Hornsjön till 

Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 
 

Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende att alkaliniteten 0,10 mekv/l ej bör överskridas 
vid högflöde är inte uppfylld, men värden strax över 0,1 mekv/l har uppmätts i Hornån vid 
ett par tillfällen under perioden 1998 - 2002. 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkningarna inom åtgärdsområdet behöver planeras om. En markägare sagt nej till 
kalkning på flera våtmarksytor och en stor våtmarksyta har dessutom blivit skogbeväxt och 
är därför inte lämplig för kalkning längre. Vattenkemidata visar att kalkdoserna kan sänkas 
något inom åtgärdsområdet. Sänkningen skulle dock bli alltför stor om man skulle ta bort 
kalkningarna både där markägare har sagt nej till kalkning och på den skogbeväxta 
våtmarksytan. 

♦ Nästa elfiskeundersökning vid lokalen Hornån Olofsström bör utföras redan år 2005. 
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Åtgärdsområde 52, Gagnån - Habo kommun 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Gagnån från 
Stenamossen till Vättern är uppfylld, med undantag av några tillfällen som får betraktas 
vara av tillfällig karaktär. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Gagnån från 
Stenamossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Gagnån från 
Stenamossen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att flodpärlmusslan i Gagnån inte skall vara 
negativt påverkad av försurningen går inte att bedöma. 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. 

♦ Vid övergången till grovkalk 0,2 – 0,8 hösten 2002 ökades kalkdosen med 25 %. 
Kalkdosen bör kunna sänkas igen efter några år och vattenkemin bör därför bevakas under 
perioden 2004 – 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen år 2005. 

♦ Nästa elfiske bör flyttas till år 2005. 
♦ Norra Kroksjön bör lodas så att kalken kan doseras rätt. 
♦ För att bevara Gagnåns höga limniska värden måste bl.a. skogsbruk bedrivas med största 

försiktighet. En skyddszon närmast vattendragen bör undantas från skogsbruk liksom att 
ingen ytterligare dikning får ske i avrinningsområdet. Effekterna av dagvattenutsläpp 
skulle kunna minskas genom att dagvattnet fick infiltreras i marken innan det når ån. 

♦ Bevattningsuttag vid lågvattenföring om vattendom saknas bör beivras. 
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Åtgärdsområde 54, Rödån - Habo kommun Åtgärdsområde 54, Rödån - Habo kommun 
  

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,3 inte får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l inte bör överskridas vid högflöde i Rödån från 
Brännemossen till Vättern är uppfylld, med undantag av vid några tillfällen som får 
betraktas vara av tillfällig karaktär. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,3 inte får underskridas och att 
riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l inte bör överskridas vid högflöde i Rödån från 
Brännemossen till Vättern är uppfylld, med undantag av vid några tillfällen som får 
betraktas vara av tillfällig karaktär. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Rödån från 
Brännemossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Rödån från 
Brännemossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Rödån från 
Brännemossen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Rödån från 
Brännemossen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

  
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 -  - 

  
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 -  - 

  
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. De vattenkemiska värdena under målsättningen som har uppmätts 
visar att det är viktigt att fortsätta kalka i samma omfattning som nuvarande detaljplan. 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. De vattenkemiska värdena under målsättningen som har uppmätts 
visar att det är viktigt att fortsätta kalka i samma omfattning som nuvarande detaljplan. 
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Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 

Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 

Följande delmål har inte gått att bedöma: 

Förändringar/åtgärder: 
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Åtgärdsområde 55, Knipån - Habo kommun 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 inte får underskridas i 

Knipesjön, Furusjön och Knipån från Knipesjön till Vättern är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Knipån från Furusjön till 

Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Knipesjön och i Knipån 

från Furusjön till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 
 

Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende att riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l inte 
bör överskridas vid högflöde i Knipesjön, Furusjön och Knipån från Knipesjön till Vättern 
är inte uppfylld.  

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkgivan kan sänkas till 43 ton per år i Knipesjön och 31 ton per år i Furusjön. 
♦ Näste elfiske bör utföras redan 2005. 
♦ De höga kvicksilverhalterna i fisk i Knipesjön och Furusjön bör följas upp med ytterligare 

provtagning. 
♦ Det är angeläget att resterna av Kvarnekulla kraftverk rivs och att en fiskväg byggs förbi 

Skårhultsdammen. 
♦ Vattenuttag ur Knipån vid lågvatten är mycket allvarligt för fiskfaunan och minskar 

produktionen av öring- och harrungar till Vättern varför vattenuttag vid lågvatten bör 
minimeras. Bevattningsuttag som saknar vattendom bör beivras. 
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Holmån - Habo kommun 
 
Holmån är idag inget åtgärdsområde för kalkning men kalkning sker i de sjöar som tillhör 
Hökensås sportfiske. Omfattningen på kalkningsverksamheten i sjöarna uppströms Alvasjön 
är dåligt känd. 
Tillgängliga data visar inte för närvarande på någon försurningspåverkan i Holmåns 
avrinningsområde varför ett eventuellt upprättande av en detaljplan bör avvakta kommande 
effektuppföljning. De biologiska värdena i avrinningsområdet är mycket lite undersökta 
varför biologiska undersökningar bör ingå i effektuppföljningen. 
 
Förändringar/åtgärder: 
♦ Elfiske och bottenfaunaundersökning på en lokal mellan Alvasjön och dammen vid 

Häldeholms kraftverk vart tredje år. 
♦ Flodpärlmusslebeståndet i Holmån bör följas kontinuerligt. 
 
Åtgärdsområde 255, Sjöbackasjön - Mullsjö kommun 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Sjöbackasjön är 
uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkgivan i Sjöbackasjön kan sänkas till 2 ton vart tredje år. 
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3 VÄTTERBÄCKARNA 

3.1 Geologi och hydrologi 

Åtgärdsområdena i Habo kommun omfattar nio bäckar som rinner ut i Vättern. Orsaken till 
bäckarnas karakteristiska lopp och höga naturvärden finns i områdets geologi och närheten till 
Vättern. Samtliga dessa Vätterbäckar (möjligen inte Hökesån) har sina källor och 
huvudsakliga avrinningsområden uppe på Hökensåsområdet. Berggrunden på Hökensås 
utgörs huvudsakligen av granit som täcks av mäktiga grus- och sandavlagringar som avsatts 
av isälvar. Området består av runda kullar, åsformationer, plana fält och dödisgropar. De lösa 
jordlagren och de många isälvsformationerna ger mycket speciella hydrologiska förhållanden 
i området. Flera av källsjöarna på Hökensås saknar till- och utlopp. Huvuddelen av dessa 
sjöars vatten kommer från grundvattnet. Området är även rikt på källkärr där grundvatten 
strömmar ut. Även påverkan från grundvattnet på vattendragen är stor vilket bl.a. har medfört 
att vattendragen hittills har haft en relativt liten eller måttlig försurningspåverkan. Ett stort 
grundvattentillskott medför att bäckarna är förhållandevis kalla, vilket ofta är gynnsamt för 
laxfisk och gör att bäckarna hyser bottendjur som normalt påträffas i fjälltrakterna. 
Närmast Vättern går ett stråk av den s.k. Visingsöformationen som består av yngre bergarter, 
bl.a. sandsten och lerskiffer. Detta ger mer näringsrika förhållanden och ger förutsättningar 
för åkermark på platån innan branten ner mot Vätterstranden. De lösa jordlagren har gjort att 
vattendragen i sina nedre delar skurit djupt ner i jordlagren och bildat djupa raviner ut mot 
Vättern. Ravinerna är ofta bevuxna med tät och frodig lövskog medan Hökensås domineras av 
mager tallskog. Vattendragen uppe på Hökensås är ofta relativt flacka medan de nedre delarna 
närmast Vättern stupar ganska brant vilket har gjort att flertalet av bäckarna är eller har varit 
utnyttjade för kraftverksändamål. 
En förutsättning för att kunna utvärdera kalkningsinsatser är att kunna ta hänsyn till naturliga 
variationer och både naturlig och onaturlig påverkan. En av de viktigaste faktorerna som styr 
de naturliga variationerna i vattenmiljöer är avrinningen, som till stor del beror på 
nederbörden samt temperaturen. Depositionens storlek av sura ämnen styrs till stora mängder 
av nederbörden. Det biologiska livet i vattendragen klarar sig inte utan vatten och långvarig 
torka kan inverka mycket negativt på både bottenfauna och fisk. Vattenföringen mäts av 
SMHI i Svedån i Habo kommun (fig. 3). Notera att vattenföringen inte nödvändigtvis 
uppvisar samma förlopp i alla bäckarna, utan kan variera p.g.a. lokala variationer i nederbörd 
och skillnader i geomorfologiska förhållanden. 
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Figur 3. Vattenföring i Svedån vid Sved (provpunkts-ID 1329) under perioden 1990 - 2002. Data fr. SMHI. 

 
Flera av Vätterbäckarna är kraftigt reglerade och utsatta för bevattningsuttag, vilket medför 
att vattenföringen inte alltid är den naturliga. Låg vattenföring medför att livsutrymmet 
minskar för fisk och bottenkryp. Den vattentäckta ytan minskar liksom syreinblandningen i 
vattnet. Låg vattenföring har samband med höga temperaturer, vilket gör att vattnets 
syreinnehåll inte bara minskar för att turbulensen avtar utan också för att temperaturen höjs. 
Laxfisk trivs bäst vid låga temperaturer och kan t.o.m. dö när temperaturen stiger över ca 
24°C. I Vätterbäckarna finns exempel på bottenfaunaarter som är kallvattenskrävande och 
som normalt påträffas i fjälltrakterna. Låg vattenföring hindrar även fisken från att förflytta 
sig i ån och gör att häger och andra rovdjur lättare kommer åt fisken. Episoder med låg 
vattenföring inträffar ofta under sensommaren i Vätterbäckarna.  

3.2 Höga naturvärden 

Samtliga Vätterbäckar innehåller höga naturvärden. De centrala delarna av Hökensås och 
delar av Gagnåns avrinningsområde har avsatts som naturreservat. Området är rikt på 
myrmarker, av vilka en del utgör riksintresseobjekt. Hökensåsområdets kortfiskeområde har 
enligt Fiskeriverket ansetts utgöra riksintresse för fritidsfisket. Västra Vätterstranden har 
bedömts vara av riksintresse för naturvården. Munkaskogsområdet har högsta värde i tidigare 
Länsstyrelsen i Skaraborgs naturvårdsplan. Flera av Vätterbäckarnas nedre delar är av 
riksintresse för yrkesfisket p.g.a. att de är reproduktionsområde för öring och harr från 
Vättern. Vätterbäckarna innehåller ett flertal arter som Artdatabanken har bedömt vara 
sårbara eller särskilt hänsynskrävande, s.k. rödlistade arter. Vätterbäckarnas bottenfauna 
innehåller flera arter som normalt påträffas i kallare trakter och i näringsfattigt vatten. 
Samtidigt är inslagen av sydliga arter så stort att artsammansättningen blir unik för landet 
(Lingdell & Engblom 1997). Inslaget av syrgaskrävande bäcksländor är stort, vilket är 
karaktäristiskt för näringsfattiga skogsvatten. Närheten till Vättern, med sin unika fauna och 
kalla stabila förhållanden, är en av orsakerna till att fisk- och bottenfauna hyser så höga 
naturvärden men även närheten mellan bäckarna medför att förutsättningarna för känsliga 
arter att överleva ökar. Vätterbäckarna skall alltså inte ses som enskilda isolerade vattendrag 
utan som ett system av vattendrag som många arter är beroende av. För att kunna behålla de 
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unika naturvärden som finns i området krävs en helhetssyn vid kalkning och övrig miljövård, 
inte bara i varje avrinningsområde utan för hela området. 

4 KALKNINGSVERKSAMHETEN I HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER 

55 Knipån

47 Hökesån

54 Rödån

51 Hornån

52 Gagnån

48 Svedån

Holmån

49 Skämningsforsån

50 Nykyrkebäcken

255 Sjöbackasjön

 

Figur 4. Kartan visar översiktligt de olika åtgärdsområdenas läge i Habo och Mullsjö kommuner. Siffrorna 
hänvisar till respektive åtgärdsområdesnummer. 

 
Kalkningsverksamheten i Habo kommun omfattar åtta olika åtgärdsområden för kalkning plus 
Holmåns vattensystem, se fig. 4. Alla dessa är biflöden till Vättern och tillhör Motala-Ströms 
vattensystem. Kalkningen i Mullsjö består av ett åtgärdsområde för kalkning, Sjöbackasjön, i 
Tidans vattensystem. 
Verksamheten omfattar såväl kalkningsåtgärder som åtgärder för biologisk återställning. För 
att kontrollera effekterna av kalkningsåtgärderna och de biologiska återställningsåtgärderna 
utförs en mängd undersökningar och provtagningar inom kalkningsverksamhetens 
effektuppföljning. 
För respektive åtgärdsområde, som beskrivs i de kapitel som följer, ges dels en kort översikt 
av de kalkningar och biologiska återställningsåtgärder som har utförts, och en 
sammanfattning av de vattenkemiska och biologiska resultat som är direkt kopplade till 
åtgärdsområdenas målsättningar. Utvärderingen av målsättningarna följer de mål som är 
angivna i Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). 
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4.1 Kalkning 

I Mullsjö kommun kalkas bara en sjö, medan det i Habo kommun är både sjöar och 
vattendrag som omfattas av kalkningsåtgärder. Vattendragen åtgärdas i flera fall genom att 
kalken sprids på våtmarker eller i zonen närmast bäcken. Våtmarkskalkning har den fördelen 
att kalken sipprar ut långsamt och kalkningen får på så sätt effekt under en längre tid än om 
kalken sprids i en sjö där vattnet byts ut relativt snabbt. Hökensås var ett pilotprojekt för 
kalkning av sjöar i slutet av sextiotalet. Syftet var att utplanterad regnbåge skulle klara sig i 
de rotenonbehandla sjöarna. De flesta av de objekt som kalkas idag började kalkas under 
början och mitten av åttiotalet, vilket är relativt tidigt i jämförelse med många andra 
åtgärdsområden för kalkning i Jönköpings län. Under 2002 spreds sammanlagt ca 15 800 ton 
kalk i Jönköpings län. Av detta spreds drygt 5 % i Habo och Mullsjö kommuner, vilket 
motsvarar 841 ton i Habo kommun och 3 ton i Mullsjö kommun. 
Större sjöar kalkas med båt, medan mindre och otillgängliga sjöar kalkas med helikopter. 
Kalkningen utfördes under en lång rad år enbart med P-märkt kalkstensmjöl (0-0,5 mm, varav 
minst 90% finare än 0,2 mm). När våtmarkskalkningen startade utfördes den med samma typ 
av kalkstensmjöl som används i sjöar. När man sprider kalkstensmjöl med helikopter så driver 
dock en stor del av kalken iväg med vindarna och hamnar på markerna intill våtmarkerna. På 
senare år har man därför övergått till produkter som dammar mindre (grovkalk eller granuler). 
Granuler är små kulor av kalkmjöl. Fördelarna med de mindre dammande produkterna är att 
de minskar skador på känsliga lavar och mossor runt våtmarkerna och att kalkgivan kan 
sänkas, eftersom ingen kalk blåser iväg. Grovkalk har en längre varaktighet än kalkmjöl, 
vilket gör att omkalkning på sikt kan ske glesare eller alternativt att man kan sänka kalkdosen 
på våtmarker som är väldigt blöta. 
1998 spreds fortfarande kalkstensmjöl på samtliga våtmarker i Habo kommun. Under 
perioden 1999-2001 skedde en övergång från kalkstensmjöl till granuler. 1999 utgjordes 29 % 
av den kalkmängd som spreds på våtmarker av granuler, 2000 utgjordes 77 % av granuler och 
2001 99 %. 2002 övergick man till att sprida ”grovkalk 0,2-0,8 mm” på de flesta våtmarkerna, 
eftersom grovkalken kan produceras i Sverige och är avsevärt billigare än granulerna som 
tillverkas i Tyskland. ”Grovkalk 0,2 – 0,8 mm” är en grovkalk där man har tagit bort de 
finaste, dammande, fraktionerna. Grovkalken är dock inte helt dammfri. Vid några 
våtmarksytor i Gagnån sprids därför fortfarande granuler, eftersom ytorna ligger i ett 
naturreservat. Vid övergången till ”Grovkalk 0,2 – 0,8 mm” ökades kalkdoserna med 25-30 % 
på grund av den långsammare kalkupplösningen hos grovkalk. I föreliggande rapport har det 
gått för kort tid för att kunna utvärdera effekterna av övergången till ”Grovkalk 0,2 – 0,8 
mm”. Under perioden 2004 – 2006 bör kalkdoserna dock kunna sänkas igen, varför 
vattenkemin behöver följas extra noga under perioden. 
I bilaga 5 redovisas de kalkmängder som har spridits i Habo och Mullsjö kommuner under 
perioden 1998 till 2002. Den kalk som har spridits anges dels i den faktiska mängden (angivet 
med 50 % CaCO3) inom respektive objektet och dels omräknat till dos (g/m3 vatten för sjöar 
och kg/ha avrinningsområde för våtmarker). 

4.2 Biologisk återställning 

Väl genomförda kalkningsåtgärder är i regel tillräckligt för att huvuddelen av den naturliga 
floran och faunan ska kunna återhämta sig. I vissa fall krävs dock aktiva åtgärder för att 
utslagna arter ska kunna återkolonisera. Målsättningen med biologisk återställning är att, som 
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ett komplement till kalkningen, genomföra åtgärder för att återställa den biologiska 
mångfalden och restaurera hela vattensystem. 
Som biologisk återställningsprojekt har i Habo och Mullsjö kommuner genomförts: 
◊ Anläggande av fiskvägar. Flera fiskvägar och andra åtgärder för att underlätta fiskens 

passage uppströms har anlagts i Vätterbäckarna. Flertalet av bäckarna är uppväxtområden 
för vätteröring som går upp i bäckarna för att leka på hösten, sedan lever ungarna i bäcken 
i två till tre år innan de går ut i Vättern. Genom att fisken kan passera de hinder som 
människan har uppfört, t.ex. vägtrummor eller dammar för bevattning eller vattenkraft, 
kommer vätteröringen åt nya områden och produktionen av öringungar (s.k. smolt) till 
Vättern ökar. 

◊ Biotopvårdande åtgärder. Anläggande av lekbankar kan när det är brist på lekområden 
öka produktionen av öring och harr. 

◊ Återintroduktion av flodpärlmussla. Flodpärlmussla är klassad som sårbar och är 
mycket ovanlig i södra Sverige. Flodpärlmusslan är känslig för försurningen och 
föroreningar samtidigt som den är beroende av öring för sin fortplantning. Detta har gjort 
att flodpärlmusslan slagits ut på många håll. I de vattendrag där man vet att det funnits 
flodpärlmussla och där vattenkvaliteten har förbättrats kan man sätta ut musslor för att 
återintroducera arten i vattensystemet. Detta har gjorts på försök i ett vattendrag i Habo 
kommun. 

◊ Återintroduktion av mörtfisk. Försurningen kan slå ut mörtfisken. I de fall där 
vattenkvaliteten åtgärdas genom kalkning men inte arterna kan återkolonisera sjön 
naturligt kan mört eller braxen planteras ut. Mörtfisken har en viktig funktion i 
fiskekosystemet som bl.a. betesfisk åt abborre och gädda. I Mullsjö kommun har man 
försökt återintroducera mört i Sjöbackasjön. 

4.2.1 Åtgärdande av vandringshinder leder till ökad smoltproduktion 

Under 2003 pågår en sammanställning av resultaten från biotopkarteringen av samtliga 
vattendrag som rinner till Vättern (Länsstyrelsen i Jönköpings län, preliminärt manus). En 
beräkning av öringsmoltproduktionen har gjorts med biotopkarteringen som bas. Beräkningen 
grundas på tillgången på öringmiljö, lägena hos vandringshindren samt öringproduktionen 
baserad på en beräkning utifrån elfisken. I figur 4.2.1.a-c kan man se att Habos Vätterbäckar 
är mycket viktiga för öringproduktionen i Vättern. Samtidigt som merparten av all öring i 
Vättern produceras i Habos Vätterbäckar redan idag, så finns även en stor ytterligare potential 
som kan bli tillgänglig om olika åtgärder genomförs. Idag är Hökesån i Habo kommun 
Vätterns viktigaste öringproducent (2 200 smolt). Om man skulle åtgärda Baskarps 
kraftstation i Svedån skulle man öka den totala smoltproduktionen till Vättern med närmare 
35 %, 7 300 smolt (preliminär siffra). Totalt kan smoltproduktionen till Vättern nästan 
fördubblas, från ca 20 000 till ca 40 000 smolt (preliminär siffra), om alla artificiella 
vandringshinder upp till det första naturliga definitiva vandringshindret åtgärdas. 
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Beräknad smoltproduktion idag i Vätterbäckarna (delområde 1)
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Figur 4.2.1.a. Beräknad smoltproduktion i Vätterbäckarna 2003 (preliminära siffror). 
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Figur 4.2.1.b. Beräknad vinst med att åtgärda vandringshinder i Vätterbäckarna (preliminära siffror). 
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Smoltproduktion i Vätterbäckarna - idag och imorgon
Effekt av åtgärdande av vandringshinder och biotopvård
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Figur 4.2.1.c. Beräknad effekt på smoltproduktion av åtgärdande av vandringshinder i Vätterbäckarna 
(preliminära siffror). 

4.3 Effektuppföljning 

Varje kalkningsåtgärdsområde utgörs av ett hydrologiskt avgränsat delavrinningsområde med 
sjöar och vattendrag. Inom åtgärdsområdena finns ett varierande antal provpunkter där olika 
typer av undersökningar genomförs. Syftena med provtagningen är: 
◊ att kontrollera om målsättningarna uppfylls i åtgärdsområdena 
◊ att ge ett underlag för att kunna planera och optimera kalkningen (dos och frekvens) och 

den biologiska återställningen 
Kalkeffektuppföljningen utgör en del av miljöövervakningen och miljömålsuppföljningen i 
länets sjöar och vattendrag. 
Under 2002 kom en ny handbok för kalkning av sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 
handbok 2002: 1). Länsstyrelsen har under 2002-2003 tagit fram en regional åtgärdsplan för 
kalkning för 2003-2007, där kalkningsverksamheten har anpassats enligt den nya handboken 
(Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). Anpassningen till den nya handboken har bl.a. 
inneburit att målen och målområdena för kalkningen har reviderats. I åtgärdsplanen ingår ett 
nytt program för effektuppföljningen som ska börja gälla fr.o.m. 2004. 
Effektuppföljningsplanen ska tillgodose behovet av att utvärdera måluppfyllelsen inom 
respektive åtgärdsområde. Provtagningslokalerna är så långt som möjligt samordnade med 
recipientkontrollen och miljöövervakningen, vilket har lett till att kvalitén har höjts och att 
ingen onödig dubbelprovtagning sker. I beskrivningen av varje åtgärdsområde hänvisas till 
olika typer av undersökningar som ingår i effektuppföljningen. Innebörden av dem beskrivs 
kortfattat nedan. 
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4.3.1 Kortsiktiga mål för kalkningen 

4.3.1.1 Vattenkemiska mål 

De vattenkemiska målen innebär att pH och oorganiskt aluminium inte någon gång under året 
skall påverkar det naturliga växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt (Naturvårdsverket, 
handbok 2002: 1). Vattnets naturliga egenskaper skall så långt som möjligt eftersträvas. Varje 
målområde har ett av nedanstående pH-mål. pH-målet är baserat på förekomst eller tidigare 
förekomst av känsliga arter (tabell 4.3.1.1). För att undvika överdosering finns även ett 
riktvärde för högsta alkalinitet vid högflöde för varje pH-mål. 
 
Tabell 4.3.1.1. pH-mål som anges för varje målområde beroende på vilka försurningskänsliga arter som 

förekommer eller har förekommit (Naturvårdsverket 2002). 

För målområden med  pH-mål 
får ej 

underskridas 

Alkalinitet (mekv/l) 
får ej överskridas 

Märlkräftor 6,3 0,15 
Mört, elritsa, flodkräfta, 
flodpärlmussla, snäckor, Ephemeridae 
(dagsländegrupp), Caenidae 
(dagsländegrupp), Philopotamidae 
(nattsländegrupp). 

6,0 0,10 

Övriga arter 5,6 0,07 
 
Innan Länsstyrelsen tog fram den regionala åtgärdsplanen för kalkning för 2003-2007, där 
kalkningsverksamheten har anpassats enligt den nya handboken (Länsstyrelsen meddelande 
2003: 35), hade alla vattenkemiska målpunkter samma mål: ett varaktigt pH > 6 och en 
alkalinitet > 0,05 mekv/l i ytvatten. De nya pH-målen innebär att den vattenkemiska 
målsättningen höjs till pH 6,3 i några av Vätterbäckarna i Habo kommun, eftersom 
märlkräftor förekommer. 

4.3.1.2 Biologiska mål 

De biologiska målen innebär att biologin inte skall vara negativt påverkad av försurning. Att 
bedöma försurningspåverkan på biologin kräver god ekologisk kompetens och god tillgång på 
kringdata som vattenkemi och kunskap om annan påverkan än försurning. De delar av 
biologin som ingår i effektuppföljningsprogrammet är fisk, bottenfauna, flodkräfta och 
flodpärlmussla. 

4.3.2 Vattenkemisk effektuppföljning 

De lokaler som ska ingå i det nya regionala kalkeffektuppföljningsprogrammet definieras som 
målpunkter eller styrpunkter. 
En målpunkt är en provpunkt eller en provsträcka som är kopplad till ett uppföljningsbart 
kemiskt eller biologiskt mål. Inom varje målområde ska minst en målpunkt finnas. 
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En styrpunkt är en vattenkemisk provpunkt för uppföljning av kalkningseffekter på 
strategiskt viktiga platser, t.ex. i åtgärdssjöar, kalkade delflöden samt upp- och nedströms 
doserare. 
I Jönköpings län omfattar den vattenkemiska uppföljningen följande provtagningsprogram: 

• Vattenkemi i målsjöar Kort parameterlista 
Utökad parameterlista 

• Vattenkemi i målvattendrag Kort parameterlista 
Utökad parameterlista 

• Vattenkemi styrpunkter i sjöar och vattendrag 
• Referensvattendrag 

Generellt gäller att provtagningsstationer ska väljas så att den mest kritiska punkten i 
målområdet provtas. Provtagning ska i huvudsak ske vid högflöden. Den 
provtagningsfrekvens som anges är minsta antalet per år, vid behov kan alltså fler prover 
analyseras. 

4.3.2.1 Vattenkemi i målsjöar 

– kort parameterlista 
Programmet omfattar vattenkemisk uppföljning i de sjöar som identifieras som målsjöar och 
syftar till att följa upp måluppfyllelsen i dessa punkter. Här återfinns de målsjöar som idag 
ingår i programmet Vattenkemi 3. Provtagningsfrekvensen är 2 ggr/år, och provtagning ska 
ske vid högflöden. Vid behov tas ytterligare prover. Sjöarna ska provtas i utloppet. Ingående 
parametrar är pH, alkalinitet och färg (tabell 4.3.2.4.a och b). Oorganiskt aluminium 
analyseras initialt för de punkter där målet är pH>5,6, eller där måluppfyllelsen för fisk är 
dålig. 
– utökad parameterlista 
Programmet omfattar vattenkemisk uppföljning i sjöar som identifieras som målsjöar och där 
särskilda skäl finns för en utökad undersökning, t.ex. goda tidsserier. Programmet syftar i 
första hand till att följa upp måluppfyllelsen i dessa punkter, men även till att ge underlag för 
en tillståndsbeskrivning enligt bedömningsgrunder för sötvatten (Naturvårdsverket 1999). I 
detta program ingår alla sjöar som idag ingår i programmet Vattenkemi 1. Provtagning ska 
ske 3 ggr per år, dels vid ett tillfälle under en stabil period (augusti) och dels två gånger vid 
högflöden. I augusti tas proverna över sjöns djuphåla och analyseras enligt en utökad 
parameterlista (tabell 4.3.2.4.a och b). Vid högflödesprovtagningarna tas proverna vid sjöns 
utlopp och analyseras på försurningsparametrar, d.v.s. kort parameterlista (tabell 4.3.2.4.a och 
b). Oorganiskt aluminium analyseras initialt för de punkter där målet är pH>5,6, eller där 
måluppfyllelsen för fisk är dålig. 
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4.3.2.2 Vattenkemi i målvattendrag 

– kort parameterlista 
Programmet omfattar vattenkemisk uppföljning i de vattendragslokaler som identifieras som 
målpunkter. Programmet syftar till att följa upp måluppfyllelsen i dessa punkter. Här återfinns 
dels en del av de vattendrag som tidigare ingått i Vattenkemi 2, samt dels de som ingått i 
Vattenkemi 3 och Våtmark intensiv. Provtagningsfrekvensen är 6 ggr/år, samtliga vid 
högflöden. För ett doserarkalkat vattendrag är frekvensen 12 ggr/år. Ingående parametrar är 
pH, alkalinitet och färg (tabell 4.3.2.4.a och b). Oorganiskt aluminium analyseras initialt för 
de punkter där målet är pH>5,6, eller där måluppfyllelsen för fisk är dålig. 
 
– utökad parameterlista 
Programmet omfattar vattenkemisk uppföljning i vattendragslokaler som identifierats som 
målpunkter, och där särskilda skäl finns för en utökad undersökning (t.ex. goda tidsserier). 
Programmet syftar till att följa upp måluppfyllelsen i dessa punkter. I programmet ingår flera 
av vattendragen i det som tidigare kallades Vattenkemi 2. Provtagning ska ske 7 ggr/år, en 
gång under en stabil period (augusti) och sex gånger under högflöden. 
Högflödesprovtagningarna kan ske både höst och vår. För dessa lokaler gäller en utökad 
parameterlista (tabell 4.3.2.4.a och b), d.v.s. samma som nuvarande Vattenkemi 2. Oorganiskt 
aluminium analyseras initialt för de punkter där målet är pH>5,6, eller där måluppfyllelsen för 
fisk är dålig. 

4.3.2.3 Vattenkemi i styrpunkter 

Programmet omfattar vattenkemisk uppföljning i de sjöar och vattendragslokaler som 
identifierats som styrpunkter. Programmet ska följa kalkningens effekter på strategiskt viktiga 
platser, i syfte att kunna justera och optimera kalkningsstrategin i åtgärdsområdet. Här 
återfinns de punkter som idag ingår i Vattenkemi 3 och Våtmark intensiv. 
Provtagningsfrekvensen för styrpunkter är 2 ggr/år, båda provtagningarna ska ske vid 
högflöden. Ingående parametrar är pH, alkalinitet och färg. Sjöarna ska provtas i utloppet. 

4.3.2.4 Referensvattendrag 

Programmet omfattar vattenkemisk uppföljning i okalkade referensvattendrag. Programmets 
syfte är att påvisa vattenkemiska trender i lokala referenspunkter, som ett komplement till de 
regionala och nationella tidsserievattendragen. Sex av de åtta befintliga referensvattendragen 
har inrangerats i detta program. Provtagning ska ske 7 ggr/år, en gång under en stabil period 
(augusti) och sex gånger under högflöden. Högflödesprovtagningarna kan ske både höst och 
vår. För dessa lokaler gäller en utökad parameterlista (tabell 4.3.2.4.a och b). Oorganiskt 
aluminium tas vid samtliga lokaler. 
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Tabell 4.3.2.4.a. Beskrivning av de olika vattenkemiska effektuppföljningsprogrammen med avseende på 
frekvens, tidpunkt, lokal samt om oorganiskt aluminium ska ingå. 

 Frekvens Parameterlista  Tidpunkt  Lokal Oorg. Al Antal lokaler

2 ggr/år Kort (VK3)  Högflöden  Utlopp  * 165 Målsjöar 

3 ggr/år Utökad (VK1) 
Kort (VK3) 

 Augusti (1ggr) 
 Högflöden (2 ggr )

 Sjömitt 
 Utlopp 

 * 16 

6 ggr/år Kort (VK3)  Högflöden   * 62 Målvattendrag 

7 ggr/år Utökad (VK2)  Augusti (1ggr) 
 Högflöden (6 ggr )

  * 25 

Styrpunkter 
sjöar 

2 ggr/år Kort (VK3)  Högflöden  Utlopp  Nej  56 

Styrpunkter 
vattendrag 

2 ggr/år Kort (VK3)  Högflöden   Nej  57 

Referens-
vattendrag 

7 ggr/år Utökad  Augusti (1ggr) 
 Högflöden (6 ggr )

  Ja 6 

*Om pH-målet är 5,6 eller dålig måluppfyllelse hos fisk. 

 
Tabell 4.3.2.4.b. Ingående parametrar i kort respektive utökad parameterlista. 

Parametrar Kort Utökad 
 PH x x 

 Alkalinitet x x 

 Konduktivitet  x 

 Sulfat  x 

 Kalcium  x 

 Absorbans  x 

 Färg x  

 TOC  x 

 Grumlighet/turbiditet  x 

 Totalfosfor  x 

 Totalkväve  x 

 Nitratkväve  x 

 Natrium  x 

 Kalium  x 

 Magnesium  x 

 Klorid  x 

 Temperatur  x 

 Siktdjup  sjöar 

Syrgas x x 

4.3.3 Biologisk effektuppföljning 

Syftet med de biologiska undersökningarna är att mäta de biologiska effekterna av 
kalkningsåtgärderna samt effekterna av de biologiska återställningsåtgärderna. De metoder 
som används är vedertagna och har stor tillförlitlighet. De biologiska undersökningarna är 
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mycket viktiga vid utvärdering av hur kalkningsstrategin fungerar. De ger en säker 
bedömning av hur biologin svarar på kalkningsåtgärderna medan vattenkemiska analyser bara 
ger ögonblicksbilder från enstaka punkter. I den biologiska effektuppföljningen i Habo och 
Mullsjö kommuner ingår: 
◊ Bottenfauna i rinnande vatten och i sjöars litoralzon. Huvudsyftet är att kontrollera 

eventuell försurningspåverkan på bottenfaunasamhället, dels till att påvisa förekomsten av 
indikatorer, samt att kartlägga förekomsten av hotade eller sällsynta bottenfaunaarter. 
Insamlingsmetodiken har varierat något mellan åren. Bottenfaunaprovtagningen ska göras 
enligt den standardiserade sparkmetod (SS-EN 27 828). Vid utförandet skall även 
anvisningarna i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning (undersökningstyp 
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier) följas (Lst med 2003:35). 
Undersökningarna skall ske på hösten. Valet av höstprovtagningar grundar sig på en 
prioritering av kontinuitet i befintliga tidsserier. Eftersom bottenfaunaundersökningarna i 
Jönköpings län hittills gjorts på hösten och i många fall påbörjades redan på 1980-talet 
finns det många goda tidsserier att bygga vidare på. Den normala provtagningsfrekvensen 
är vart tredje år. I de fall där försurningspåverkan påvisas, ska provtagning genomföras 
varje år tills bättre måluppfyllelse uppnås. Metoden innebär i korthet att proverna tas med 
en fyrkantig håv (25 x 25 cm, maskstorlek 0,5 x 0,5 mm) som förs utmed botten under det 
att ett område på 1 x 0,25 m framför håven rörs upp med foten under en minut. För att få 
en så bra bedömning av bottenfaunans försurningsstatus som möjligt utnyttjas ett flertal 
kriterier hos bottenfaunan. Dessa poängsätts enligt ett bedömningssystem som har använts 
vid en mängd undersökningar sedan 1986, se nedan: 
 

Tabell 4.3.3.a. Poängsystem för bottenfauna. 

Försurningskänsliga arter Försurningskänsliga grupper 
  
Arter bland dag-, natt- & 
bäcksländor 

Iglar, bäckbaggar, snäckor eller musslor 

Kritiskt pH-intervall Förekomst            1p (per grupp) 
>5,4                                     3p Ej förekomst        0p 
4,9-5,4                                 2p    
4,5-4,8                                 1p Baetis/Plecoptera index (förhållandet mellan 
<4,5                                     0p antalet dagsländor av släktet Baetis och bäck- 
 sländor) 
Märlkräftor >1,0                     2p 
Förekomst                            3p 0,75-1,0               1p 
Ej förekomst                        0p <0,75                   0p 
  
 Antal taxa 
 ≥40                      2p 
 26-40                   1p 
 ≤25                      0p 
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Bottenfaunans påverkan av försurning bedöms sedan efter tre klasser: 

0 - 4 p stark eller mycket stark påverkan 
4 - 6 p betydlig påverkan 
  > 6 p ingen eller obetydlig påverkan 

 
I Habo kommun sker bottenfaunaundersökningar i vattendrag vid 13 lokaler, se Bilaga 3. 
Litoralfaunan undersöks i fyra sjöar, se Bilaga 3. Undersökningarna utförs vart tredje år. 

◊ Elfiske. Undersökningarna syftar till att följa upp förekomsten av öring i de 
åtgärdsområden där öring utgör motiv för kalkningen, samt att följa upp genomförda 
biologiska återställningsåtgärder. Detta medför att lokaler i vattendrag där öring 
förekommer ska prioriteras samt de vattendrag där biologisk återställning genomförts eller 
planeras. Elfiskeundersökningarna skall göras enligt gängse elfiskemetodik (Fiskeriverket 
1999), i rinnande vatten, mot vattnets strömrikting på vissa utvalda avsnitt i de undersökta 
vattendragen. I vissa lokaler görs dock endast en utfiskning i stället för de tre som anges i 
metodiken. Undersökningarna ska göras under sommaren (juli-augusti). Den normala 
provtagningsfrekvensen är vart tredje år. I de fall där försurningspåverkan visas, ska 
provtagning genomföras varje år tills bättre måluppfyllelse uppnås. Lokalerna läggs i 
första hand till strömmande-forsande partier där öringförekomst kan förväntas. Som 
strömkälla används ett bensindrivet elverk. Resultatet noteras i särskilda elfiskeprotokoll 
som bland annat innefattar uppgifter om samtliga fångade fiskar, lokalens beskaffenhet och 
förhållandena vid fisket. Utifrån fångstutfallet kan beräkningar (skattningar) av framför allt 
öringens täthet inom det avfiskade området genomföras (Lst med 2003: 35). 

 
  Elfiskeresultaten med tillhörande bedömningar, som beskrivs nedan, är hämtade från olika 

utvärderingar inom kalkeffektuppföljningen, den samordnade recipientkontrollen för 
Vätterns tillflöden och Vätternvårdsförbundet. Bedömningar görs dels av huruvida 
kalkningens fiskeribiologiska mål har uppnåtts och dels görs en allmän bedömning av 
fiskfaunans status. Bedömningen av fiskfaunans status görs per varje enskild 
undersökningslokal. För kalkningens måluppfyllelse görs en bedömning per lokal samt en 
samlad bedömning för varje åtgärdsområde. För att strukturera bedömningarna och göra 
den jämförbar mellan olika områden i länet, har en indelning i fyra klasser gjorts; + +, +, -, 
- -. Plussidan kan sägas ange att fiskfaunan i nuläget bör kunna fortleva i vattendraget, 
medan minus indikerar att bestånden kan vara hotade. Bedömningsgrunderna är 
formulerade enligt Tabell 4.3.3.b. nedan: 
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Tabell 4.3.3.b. Bedömningsgrunder för fiskfaunans rekrytering och förekomst. 

Klass Fiskfaunan: rekrytering och förekomst 

+ +  Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk synes optimal eller nära opti-
mal i förhållande till de naturliga förutsättningarna. 

+  Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk synes tämligen god men ej 
optimal på grund av försurning eller annan negativ påverkan på vattenmiljön. Bestånden kan 
dock vara på väg att hämta sig från tidigare påverkan. 

-  Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk synes påverkad av försurning 
eller annan negativ påverkan på vattenmiljön. Artsammansättning och/eller artfördelning synes 
ej naturlig. Risk för beståndets fortlevnad vid fortsatt svag utveckling eller tillkommande 
störning. 

- -  Förekomst och rekrytering av öring samt övrig strömlevande fisk kraftigt negativt påverkad av 
försurning eller annan negativ påverkan på vattenmiljön. Risk för beståndets fortlevnad vid 
fortsatt svag utveckling eller tillkommande störning. 

 
För bedömningen av kalkningens måluppfyllelse liksom fiskfaunans status/påverkansgrad 
motsvaras ovanstående klassning av följande formuleringar: 

 
Tabell 4.3.3.c. Klassning för fiskfaunans måluppfyllelse och allmänna status. 

Fiskeribiologiskt mål för 
kalkningen 

 Fiskfaunans allmänna status 

Klass Måluppfyllelse  Klass Status

+ + Målet synes väl uppfyllt.  + + Ringa eller ingen negativ påverkan 
+ Målet uppfyllt  + Svag-måttlig negativ påverkan 
- Målet synes ej vara uppfyllt  - Markant negativ påverkan 
- - Målet tydligt ej uppfyllt  - - Kraftig negativ påverkan 

 
Utöver dessa två klassningar bedöms lokalens lämplighet för fortsatt uppföljning. 
I Habo kommun utförs elfiskeundersökningar vid 20 lokaler, se Bilaga 3. Lokalerna 
elfiskas vart tredje år. 

◊ Nätprovfiske. Syftet är i första hand att kontrollera eventuella störningar i 
mörtreproduktionen samt andra försurningsrelaterade störningar. Undersökningen syftar 
även till att undersöka fiskbeståndets sammansättning och storlek. I sjöar där biologisk 
återställning med avseende på fisk har genomförts är syftet att följa upp åtgärderna. På 
detta sätt erhålls information om hur nuvarande kalkningsstrategi och biologiska 
återställningsåtgärder fungerar (Lst med 2003: 35). Provfiskena har utförts med bottensatta 
så kallade översiktsnät, Norden 12, med 12 olika maskstorlekar från 5 mm till 55 mm. 
Näten är 30 m långa och 1,5 m höga. Varje nätsektion är 2,5 m lång. Provfisket ska göras 
enligt standardiserad metodik eller med inventeringsmetodik i de sjöar där syftet är att 
följa upp biologiska återställningsåtgärder (Fiskeriverket 2001). Undersökningsfrekvensen 
är normalt vart tionde år. I sjöar där goda tidsserier finns görs dock provfisken vart femte 
år, och i sjöar med försurningspåverkan samt genomförda BÅ-åtgärder är frekvensen vart 
tredje år (Lst med 2003: 35). I samband med sammanställningen av provfiskeresultatet 
1993 utarbetade Länsstyrelsen en modell som syftar till att avgöra hur försurningsskadat 
fiskbeståndet i en sjö är. Klassningen är avsedd att kunna användas dels vid bedömning av 
huruvida kalkningen lyckats samt vid bedömning av om sjön är lämplig för 
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återintroduktion av mört. Vid bedömningen studeras främst fiskarnas reproduktion. 
Klasserna utarbetades enligt tabell 4.3.3.d nedan. 

 

Tabell 4.3.3.d. Klassning av försurningsgrad hos fisk. 

Försurningsgrad 
Klass Kriterie 

1 Sjöar med till synes opåverkade, normala fiskbestånd 
2 Sjöar där de försurningskänsliga fiskarter (mört) uppvisar reproduktionsstörningar 
3 Sjöar där de försurningskänsliga fiskarter (mört) helt upphört att reproducera sig 
4 Sjöar där mörten försvunnit till följd av försurningen men där nuvarande fiskbestånd 

(abborre) inte uppvisar några reproduktionsstörningar 
5 Sjöar där mörten försvunnit till följd av försurningen och där nuvarande fiskbestånd 

(abborre) uppvisar reproduktionsstörningar 
6 Sjöar som varit så försurade att till och med abborrbeståndet slagits ut 

 
I de sjöar som med hänsyn till fiskarnas längdfördelning kan hänföras till klass 2 och 5 
bör en åldersanalys utföras för att med säkerhet avgöra fiskbeståndets rekrytering och 
tillväxt. 
Fiskfaunans status (påverkansgrad) klassas enligt följande kriterier: 
 

 Tabell 4.3.3.e. Klassning av påverkansgrad hos fisk. 

Påverkansgrad 
Klass Kriterie 

1 Fiskbeståndet är till synes opåverkat 
2 Förekomst och rekrytering av fiskbestånden tämligen god men inte utan spår av påverkan. 

Art- och åldersfördelning skiljer sig mot vad som kan anses vara naturligt eller ursprungligt. 
Fiskbeståndet kan vara på väg att återhämta sig efter en tidigare påverkan. 

3 Förekomst och rekrytering av fiskbeståndet synes påverkat. Vissa arter har reproduktions-
störningar och artfördelningen är mycket skev mot vad som kan anses vara naturligt eller 
ursprungligt. 

4 Fiskbeståndet kraftigt negativt påverkat. Arter försvunna eller på väg att försvinna vid fort-
satt svag utveckling. 

 
Denna klassning avser inte bara försurningspåverkan, utan innefattar alla olika former av 
påverkan. 
I Habo kommun ingår tre sjöar i nätprovfiskeundersökningarna, se Bilaga 3. Under-
sökningsfrekvensen uppgår till vart tionde år. 

◊ Kräftprovfiske syftar till att följa upp förekomsten av flodkräfta i de sjöar och vattendrag 
där arten utgör motiv för kalkning. Flodkräftan som tillhör hotkategori VU (sårbar) i den 
nationella listan över hotade arter är hårt drabbad i länet, både genom försurning och 
kräftpest. Det är av vikt att följa de få naturliga flodkräftbestånd som finns kvar (Lst med 
2003: 35). Kräftprovfiskeundersökningarna ska göras enligt inventeringsmetoden i 
handboken för miljöövervakning (Naturvårdsverket 1997). I sjöar och vattendrag med 
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glesa bestånd ska en alternativ okulär metod övervägas (Länsstyrelsen i Västra Götaland 
2003). Kräftprovfiskena skall genomföras vart tredje år. 

Metodiken innebär att hopfällbara cylindermjärdar med maskstorlek på 13 mm fästs vid 
linor, fem mjärdar på varje lina med 10 m avstånd mellan mjärdarna. Linorna fördelas med 
jämna avstånd längs med stranden inom det område som skall provfiskas och läggs ut före 
skymningen. Linornas placering markeras noggrant på en karta, och vid upprepande 
provfisken på samma lokal skall linorna läggas på samma plats för att på så vis få 
jämförbara resultat mellan åren. Då mindre vattendrag skall provfiskas och vattendjupet på 
vissa ställen är för grunt för fiske med mjärdar på lina, fiskar man istället med lösa mjärdar 
som fördelas på lämpliga platser över det område som skall provfiskas. Vid vittjning av 
mjärdar beskrivs bottentyp, djup samt den totala fångsten för varje enskild mjärde. Ett 
kräftprovfiske bör aldrig omfatta färre än 50 mjärdnätter (en mjärdnatt motsvaras av en 
natts fiske med en mjärde) och i större vattenområden bör insatsen motsvara minst en 
mjärdnatt per 50 m strandsträcka. 
I Habo kommun följs ingen sjö och inget vattendrag upp med kräftprovfiske, se Bilaga 3. 

◊ Inventering av flodpärlmussla utförs i samtliga vattendrag där arten har konstaterats. I 
vattendrag med någorlunda täta bestånd syftar inventeringen till att följa beståndens 
utveckling med betoning på att konstatera föryngring bland flodpärlmusslan. Inventering 
görs då enligt metoden för övervakning av flodpärlmussla i Handboken för 
miljöövervakning och undersökningsfrekvensen i dessa vattendrag ska vara vart femte år. I 
vattendrag med glesa bestånd är syftet att följa utvecklingen för befintliga musslor och i 
dessa vattendrag görs en översiktlig inventering vart tionde år. I Habo kommun utförs 
regelbundet inventering av flodpärlmussla i fem vattendrag, varav ett vattendrag undersöks 
vart femte år och fyra vattendrag vart tionde år, se Bilaga 3. 
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5 ÅTGÄRDSOMRÅDE 47, HÖKESÅN - HABO KOMMUN 

5.1 Slutsats 

Hökesåns avrinningsområde hyser stora naturvärden som öring, harr och flodkräfta. 
Kalkningsinsatserna är väl motiverade. Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till 
att alla delmål som går att bedöma inom kalkningsåtgärdsområdet har uppfyllts. I dagsläget är 
det inte kalkningen som är begränsande för fisk- och bottenfaunan i åns nedre delar. 
Fiskfaunan påverkas negativt av vandringshindret som Laggaredammen utgör (här finns en 
fiskväg som inte fungerar), vattenuttag för bevattning samt att Hökesån är recipient för 
kommunens deponianläggning. 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas och 

riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Hökessjön är 
uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och 
riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Hökesån från 
Hökesjön till Vättern är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Hökesåns nedre delar ska 
vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hökesjön inte skall vara 
negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hökesån från Hökesjön 
till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. 
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5.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,0 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Hökessjön.  

◊ pH-målet 6,3 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Hökesån från Hökesjön till Vättern. 

◊ Bottenfaunan i Hökesåns nedre delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning. 

◊ Fiskbeståndet i Hökesjön och Hökesån från Hökesjön till Vättern skall inte vara negativt 
påverkat av försurningen. 
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5.3 Områdesbeskrivning 

Figur 5.3. Kartan visar översiktligt åtgärdsområde 47, Hökesåns avrinningsområde. 

Åtgärdsområdet omfattar ett 68,8 km2 stort område som domineras av barrskog med 
betydande inslag av jordbruksmark omkring Habo kyrkby. 
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5.3.1 Naturvärden 

Hökesåns avrinningsområde hyser stora naturvärden som öring, harr, flodnejonöga och 
flodkräfta. Åns nedre delar upp till Laggaredammen utgör reproduktionsområde för 
Vätternlevande öring och harr. Uppväxtområdena är i förhållande till andra tillflöden till 
Vättern stora då första vandringshindret ligger ovanligt långt från mynningen. 
Uppväxtområdena på sträckan upp till Habo är med avseende på bottenstruktur och fallhöjd 
av god kvalitet. Om Vätteröringen skulle kunna utnyttja tillgängliga delar av Hökesån 
optimalt skulle ån troligen bli det viktigaste uppväxtområdet för Vätteröringen. Det finns 
öring upp till Hökesjön. Hökesjön har betydelse för fritidsfisket och hyser troligen ett svagt 
bestånd av flodkräfta. Hökesjön ingår i Hökesjöns fiskevårdsområde. (Åtgärdsplan 2003-
2007, Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). Bottenfaunan i Hökesån innehåller ett flertal 
regionalt sällsynta arter. 

5.3.2 Påverkan 

Hökesån är påverkad av utsläpp från reningsverk och deponier samt av reglering och 
vattenuttag vilket bl.a. medför att de uppväxtområden som finns för Vätteröringen inte 
utnyttjas optimalt. Hökesån utgör recipient för tre kommunla reningsverk (Furusjö, Habo 
kyrkby och Habo tätort). Pirkåsabäcken är recipient för lakvattnet för kommunens 
deponeringsanläggning. Delar av Habo tätort ligger i Hökesåns avrinningsområde. Hökesån 
är kraftigt reglerad med ett flertal dammar som utgör vandringshinder för fisk. 
Det första vandringshindret för fisk från Vättern utgörs av Laggaredammen, som trots 
uppförandet av en fiskväg fortfarande är ett definitivt vandringshinder för fisk. Vid 
Färgeridammen inne i Habo tätort finns ett kraftverk i drift. Vattenföringen i Hökesån ovan 
Färgeridammen regleras av att Hökesjön regleras samt dammen vid Habo kyrkby. 
I Hökesån fanns 1988 sju vattentäkter för jordbruksbevattning registrerade. För att 
kompensera för vattenuttaget vill bevattnarna genom en ny dom kunna tappa mer vatten ur 
sjön vid vissa tidpunkter. Ny dom är dock ännu inte fastställd (2003). 

5.4 Kalkningsåtgärder 

I Hökesån är det endast Hökesjön som kalkas. Kalkningen av sjön startade 1980 genom att 
fiskevårdsområdet kalkade biflödena till Hökesjön (Fiskenämnden i Skaraborgs län 1985) och 
sedan dess har kalkning skett med olika doser och olika intervaller fram till 1991. Mellan 
1991 och 1998 användes samma kalkningsstrategi. Enligt kalkplan 1998 (Länsstyrelsen 
meddelande 1997: 44) skedde kalkning med båt vartannat år med 40 ton. Denna dos var hög 
och halverades därför vid den senaste revideringen av detaljplanen till 20 ton vartannat år 
fr.o.m. kalkningen 1999. 
 
Tabell 5.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Hökesån 2003 2,9 2005 2,9 1/2 
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Tabell 5.4.b. Sjökalkning inom avrinningsområdet. Kalkdos vid den senaste kalkningen samt den planerade 
kalkningsinsatsen. 

Sjö Senaste 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Planerad 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Frekvens 
(år) 

Hökesjön 2001 15 2003 15 1/2 

 
Tabell 5.4.c. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning/år 
                   Volymdos 
(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Hökesjön 870 20                   8,1  

Hökesån övre      

Hökesån nedre 6882 20                   1,0  

5.5 Biologisk återställning 

Laggaredammen, som är det första vandringshindret för vätteröring, rensades av Habo 
kommun under 1993. Året efter uppförde kommunen en fisktrappa (denilränna) vid dammen. 
Funktionskontroller av trappan genomfördes av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. 
Fisk har synts i misslyckade försök att ta sig upp i trappan och ingen Vätteröring har fångats 
uppströms trappan vid kontroller. Fisktrappan vid Laggaredammen har finansierats av Habo 
kommun. I samband med rensningen av dammen spolades stora mängder sand och sediment 
ut i ån som gav en tydlig negativ påverkan på öringbeståndet i bäcken. Arbete med att riva ut 
Laggaredammen pågår. Förundersökningar påbörjades 2002. Under år 2003 sker en 
avsänkning av dammen och 2004 kommer troligen en utrivning att ske. 
200 meter nedströms Laggaredammen utfördes biotopvård under år 2002 och 2003, och 
arbetet var klart i september 2003. Biotopvården har resulterat i att ca 900 m2 fin uppväxt- 
och lekmiljö har tillförts. På biotopvårdsträckan plockades en mindre damm bort. 
Vid Färgeridammen har Länsstyrelsen börjat titta på olika alternativ till fiskväg, eller 
alternativt om det är möjligt att riva dammen.  
Under 2003 eller 2004 planeras byggande av en fiskväg vid Pirkåsabäckens mynning. Det ska 
om möjligt införlivas i kommunens bygge av en cykelväg över bäcken. 

5.6 Resultat 

5.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

I Hökesjöns utlopp har vattenkemiska undersökningar utförts med varierande frekvens sedan 
1972. Idag provtas Hökssjöns utlopp två ggr/år. I Hökesån vid väg 195 har vattenkemiska 
undersökningar utförts med varierande frekvens sedan 1967. Idag provtas Hökesån vid väg 
195 12 ggr/år. Hökesån vid Habo kyrkby provtas sedan 1999 6 ggr/år inom 
recipientkontrollen. Se kapitel 4.3.2 Vattenkemisk effektuppföljning och Åtgärdsplan 2003-
2007, Länsstyrelsen meddelande 2003: 35. 
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5.6.1.1 pH och alkalinitet i Hökesjön 

Hökesjön har ur försurningssynpunkt haft en god vattenkvalitet sedan kalkningen startade, 
varför kalkningens mål här synes uppfyllt (fig. 5.6.1.1). Alkaliniteten har överskridit 0,10 
mekv/l vid samtliga mätningar, men kalkdosen kan inte sänkas eftersom pH-målet är på 
gränsen att uppnås längre nedströms, i Hökesån vid Habo kyrkby. 
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Figur 5.6.1.1. pH och alkalinitet i Hökesjös utlopp (provpunkts ID 2928). Stödlinjerna markerar pH-målet 6,0 
som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas vid högflöde. Pilen 
markerar när kalkningsinsatserna startade. 

5.6.1.2 pH och alkalinitet i Hökesån 

Hökesåns nedre delar hade under åttiotalet låga alkalinitetsvärden. Kalkningen har gett en god 
effekt. I Hökesån vid väg 195 har pH-målet varit uppfyllt sedan 1985 (fig. 5.6.1.2.a), men i 
Hökesån vid Habo kyrkby uppmättes pH-värden under målsättningen vid två tillfällen 1999 
(fig. 5.6.1.2.b). pH-värdena under målsättningen får dock betraktas vara av tillfällig karaktär 
eftersom samtliga de biologiska målsättningarna har varit uppfyllda inom åtgärdsområdet, se 
avsnitt 5.6.2. Biologisk effektuppföljning. 
Alkaliniteten har under senare delen av 90-talet uppvisat stora variationer i Hökesån vid väg 
195. De extremt höga alkalinitetsvärdena över 1,0 kan inte härledas till kalkningen utan är 
troligen en effekt av något utsläpp i samband med låg vattenföring. Under perioden 1998 till 
2002 har alkaliniteten bara underskridit 0,15 vid två tillfällen i Hökesån vid väg 195 och det 
lägsta alkalinitetsvärdet, 0,07 mekv/l, uppmättes i oktober 1998. I Hökesån vid Habo kyrkby 
har däremot alkalinitetsvärden under 0,15 uppmätts varje år sedan mätningarna startade 1999, 
och de lägsta alkalinitetsvärdena uppmättes i april 1999 (alkalinitet 0,07 mekv/l och pH-värde 
6,2) och december 1999 (alkalinitet 0,05 mekv/l och pH-värde 5,9). Hökesån kan därför inte 
anses vara överdoserad. 
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Figur 5.6.1.2.a. pH och alkalinitet i Hökesån vid väg 195 (provpunkts-ID 1363). Stödlinjerna markerar pH-

målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l som ej bör överskridas vid 
högflöde 
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Figur 5.6.1.2.b. pH och alkalinitet i Hökesån vid Habo kyrkby (provpunkts-ID 3990). Stödlinjerna markerar 

pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l som ej bör överskridas vid 
högflöde. 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,0 ej får underskridas 
har uppfyllts i Hökesjön. 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas 
har uppfyllts i Hökesån vid väg 195, men inte i Hökesån vid Habo kyrkby vid två 
tillfällen under 1999, men det får betraktas vara av tillfällig karaktär eftersom 
samtliga de biologiska målsättningarna har varit uppfyllda inom åtgärdsområdet. 

I Hökesån vid Habo kyrkby har alkalinitetsvärden under 0,15 mekv/l uppmätts 
varje år sedan mätningarna startade 1999. Hökesån kan därför inte anses vara 
överdoserad, trots att högre alkalinitetsvärden har uppmätts i övriga mätpunkter. 

 
 
 

 

 

 

5.6.1.3 pH och alkalinitet för lokaler som saknar målsättning 

I Hökesån provtas en lokal uppströms målområdet (figur 5.6.1.3). 
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Figur 5.6.1.3. pH och alkalinitet Pirkåsabäcken, Furusjö dammar (provpunkts-ID 4666). 

5.6.2 Biologisk effektuppföljning 

I Hökesån sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökningar vid två lokaler 
och elfiske vid tre lokaler. Dessutom utförs nätprovfiske i Hökesjön var 10:e år. 

5.6.2.1 Bottenfaunan i Hökesån 

Hökesån VG124 (provpunkts-ID 3994) 
Bottenfaunan i Hökesåns nedre delar har undersökts fyra gånger (85, 91, 93 och 95). 
Bottenfaunan har vid samtliga provtagningstillfällen hyst ganska eller mycket 
försurningskänsliga arter och därför bedömts ha ingen eller obetydlig försurningspåverkan 
(Länsstyrelsen i Skaraborgs län 96: 2). Hökesåns artsammansättning har mellan åren blivit 
mer och mer lik de andra Vätterbäckarna vilket kan bero på att Habo reningsverk nu fungerar 
bättre än tidigare. Föroreningsbedömningen har gått från stark eller mycket stark 1985 till 
ingen eller obetydlig 1995. Bottenfaunan 1995 bedömdes föda ett glest bestånd av fisk och 
fågel vid undersökningstillfället. 
 
Hökesån station 2, nedan reningsverket (provpunkts-ID 3992) 
Bottenfaunan i Hökesån nedan reningsverket har undersökts inom ramen för den samordnade 
recipientkontrollen i tillflöden till Vättern inom Jönköpings län vid två tillfällen, 1999 och 
2002. Vid båda undersökningarna har bottenfaunan bedömts ha ingen eller obetydlig 
försurningspåverkan (Alcontrol Laboratories, 2003). Vid undersökningen 1999 förekom en 
mycket försurningskänslig märlkräfta (Gammarus pulex), iglar, bäckbaggar och snäckor 
(Alcontrol Laboratories, 2000). 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Hökesåns nedre 
delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

 
 
 

5.6.2.2 Fiskfaunan i Hökesjön 

Hökesjön nätprovfiskades 1996 av Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Vid provfisket fångades 
abborre, braxen, gers, gädda och mört. Det fanns inga tecken på reproduktionsstörningar hos 
fiskbeståndet varför kalkningsinsatsen bedömdes som tillräcklig. Fångsten per ansträngning 
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var relativt hög och dominerades av abborre och mört. Hökesjön har nätprovfiskats med 
översiktsnät två gånger tidigare, 1984 (Fiskenämden i Skaraborgs län 1985) och 1992 
(Fiskenämden i Skaraborgs län 1992). Abborren har ökat och braxen har minskat successivt 
under åren. Hökesjön har även provfiskats en gång tidigare, 1959, men med en annan 
metodik. Vid provfisket 1959 fångades samma arter som vid de övriga provfiskena. 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hökessjön inte 
ska vara negativt påverkat av försurning har uppfyllts. 

 

 

5.6.2.3 Fiskfaunan i Hökesån 

Hökesån vid Habo kyrkby (provpunkts-ID 3990) 
Lokalen Hökesån Habo kyrkby har undersökts två gånger; 1999 och 2002. Nästa 
undersökning är planerad till år 2005 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). 
Tätheterna av öring har vid båda undersökningarna varit mycket låga, särkilt år 2002 
(Länsstyrelsen PM 2004 manus). Nedgången i täthet kan dock vara resultat av naturliga 
variationer. Anmärkningsvärt få årsungar av öring fångades. 1999 fångades, förutom öring, 
även gädda och signalkräfta. Den senare arten fångades också 2002. Biomassan hos öring och 
gädda var 1999 344 g/m2 samt år 2002 143 g/100 m2 hos öring och signalkräfta. Fiskfaunan 
bedömdes vara opåverkad av försurning. 
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Figur 5.6.2.3.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Hökesån Habo kyrkby (provpunkts-ID 3990) 
 
Hökesån ovan reningsverket 
Inom kontrollprogrammet för Habo tätorts reningsverk genomförs årligen elfisken på tre 
lokaler av Fiskeriverkets utredningskontor i Jönköping. Tidigare påverkade utsläppen från 
reningsverket öringbeståndet i bäcken negativt. 1988 genomfördes en ombyggnad av 
reningsverket för att minska den negativa påverkan på Hökesån. Lokalen ovan reningsverket 
bedömdes vid utvärderingen av kalkningarna i Habo kommmun 1995-1997 (Länsstyrelsen 
meddelande 1999: 4) vara mest relevant ur försurningssynpunkt, eftersom den inte är 
påverkad av reningsverket. Elfiskeresultatet visade ingen tydlig påverkan av försurningen på 
öringbeståndet. Variationerna i tätheter mellan de olika åren, frånsett 1993-94, beror sannolikt 
på variationer i vattenföringen (fig. 5.6.2.3.b). Vid den senaste undersökningen 2003 var 
öringproduktionen relativt god vid lokalen. De låga tätheterna 1993 härrör från att Habo 
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kommun rensade Laggaredammen då stora mängder sedimenterat material i dammen spolades 
bort och påverkade fiskfaunan negativt. Fram till 1995 var effekterna av sandpålagringen 
tydlig vid elfiskena. Förutom öring har det fångats bäck- och flodnejonöga, bergsimpa, elritsa 
och gädda vid elfiskeundersökningarna i Hökesån. 

Hökesån, stn III ovan reningsverket 1987-2003
Beräknad täthet, antal
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Figur 5.6.2.3.b Tätheter av öring vid elfiskestationen ovan reningsverket i Hökesån. Öring 0+ = årsungar av 
öring, 1+/Ä = ettåriga och äldre öringar. Data från Fiskeriverket 1998. 

 
Hökesån Station 2, nedan reningsverket (provpunkts-ID 3992) 
Hökesån station 2 elfiskades 1999. Vid elfisket fångades öring, elritsa, flodnejonöga samt två 
signalkräftor. Lokalen uppvisade god täthet av öringungar. Fiskfaunan bedömdes ha ingen 
eller obetydlig försurningspåverkan (Alcontrol Laboratories, 2000). 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hökesån från 
Hökesjön till Vättern inte ska vara negativt påverkat av försurning är uppfylld.  

 

5.6.2.4 Flodkräfta i Hökesjön 

Hökessjön har kräftprovfiskats 1998 och 2001. Vid kräftprovfisket 1998 fångades inga kräftor 
men vid kräftprovfisket 2001 fångades en flodkräfta och en signalkräfta. Fångsten av 
signalkräfta i Hökesjön omöjliggör framtida satsningar på flodkräfta i sjön trots förekomsten 
av ett svagt flodkräftbestånd i sjön. Målsättningen att flodkräftan ska vara opåverkad av 
försurning har därför utgått. 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på flodkräfta i Hökessjön har utgått, 
eftersom signalkräfta har fångats i sjön. 

 

5.7 Detaljplan och effektuppföljning 

Nuvarande detaljplan bedöms kunna fortlöpa utan några justeringar. I Hökesån vid Habo 
kyrkby uppmättes pH-värden strax under målsättningen vid två tillfällen 1999 (fig. 5.6.1.2.b), 
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men det får betraktas vara av tillfällig karaktär eftersom samtliga de biologiska 
målsättningarna har varit uppfyllda inom åtgärdsområdet. 
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6 ÅTGÄRDSOMRÅDE 48, SVEDÅN - HABO KOMMUN 

6.1 Slutsats 

Svedån hyser höga naturvärden som öring, harr, bottenfauna och flodpärlmussla.  
Kraftverket i Baskarp är mycket negativt för bl.a. harr och öring. Vandringshindret vid 
Kraftverket och kraftverksdammen har reducerat de ursprungliga uppväxtområdena för harr 
och vätteröring kraftigt. Kraftverkets korttidsreglering med ingen minimitappning stor del av 
året påverkar harr, öring och bottenfauna mycket negativt. Beräkning av produktion av 
öringsmolt till Vättern, visar med stor tydlighet att Svedån förr varit Vätterns största 
smoltproducent (av uppströmslekande öring). Att ge öringen möjlighet att nyttja områdena 
ovan Baskarps kraftverk är den kanske viktigaste fiskevårdsfrågan för hela Vättern just nu. 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Svedån från 
Svedbromossen ned till Vättern har uppnåtts, med undantag av vid ett par tillfällen. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Svedåns nedre delar ska 
vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Svedåns nedre delar skall 
inte vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. 

6.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,3 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Svedån från Svedbromossen ned till Vättern. 

◊ Bottenfaunan i Svedåns nedre delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning. 

◊ Fiskbeståndet i Svedåns nedre delar skall inte vara negativt påverkat av försurningen. 
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6.3 Områdesbeskrivning 

 
Figur 6.3. Kartan visar översiktligt åtgärdsområde 48, Svedåns avrinningsområde. 

 
Åtgärdsområdet omfattar ett 48,8 km2 stort område med totalt 23 mindre sjöar i huvudsak på 
Hökensås. Området domineras av skogsmark med en mycket liten andel odlad mark. 

6.3.1 Naturvärden 

Sjöarna är belägna inom ett område som bedöms ha högsta naturvärde (klass 1) enligt 
Länsstyrelsens naturvårdsplan. Bredsjön har en artrik fiskfauna. Flertalet av sjöarna ingår i 
Hökensås sportfiskes kortfiskeområde och har av Fiskeriverket bedömts vara av riksintresse 
för fritidsfisket. Flera av sjöarna på Hökensås har rotenonbehandlats och det sätts ut regnbåge 
kontinuerligt. 
Svedåns nedre delar utgör reproduktionsområde för vätteröring och harr. Bestånden är dock 
påverkade av den för fisken ogynnsamma regleringen. Uppströms Kraftverksdammen vid 
Evedal förekommer stationär öring. I Svedån finns den rödlistade och försurningskänsliga 
flodpärlmusslan. Den rödlistade bottenfaunaarten Rhitrogena germanica (dagslända) har 
noterats i ån. (Åtgärdsplan 2003-2007, Länsstyrlsen meddelande 2003: 35). 

6.3.2 Påverkan 

Delar av Svedåns avrinningsområde har låg buffertförmåga mot försurande ämnen och låga 
alkalinitetsvärden har uppmätts vid åns mynning i Vättern. 
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Svedån är påverkad av reglering då Baskarps kraftverk tillämpar nolltappning i ån. 
Vattenföringen varierar mellan 0 och 1,5 m3/s, dock inte under tiden 15/10 - 15/11 då 
minimitappningen är 200 l/s till skydd för fisket. Även om det finns tillräckligt mycket vatten 
för lekfisken att vandra upp i ån på hösten utnyttjas inte åns produktionspotential då 
korttidsregleringen påverkar de uppväxande öringungarna negativt. Harren leker på våren då 
det inte finns någon garanterad minimivattenföring i ån. Harren behöver en viss vattenföring 
för att gå upp i ån för att leka och leken i vattendraget kan spolieras om det inte finns 
tillräckligt med vatten. Områden som är tillgängliga för Vätteröring och harr har kraftigt 
begränsats av de definitiva vandringshindren dels vid kraftverket och dels vid 
kraftverksdammen. Mellan dammen och kraftverket leds vattnet genom en tub och den gamla 
åfåran är torrlagd när det inte är högflöden. 

6.4 Kalkningsåtgärder 

I Svedåns avrinningsområde kalkas flertalet av sjöarna som ingår i Hökensås 
kortfiskeområde. Kalkningens omfattning innan år 2000 är svårutredd, då stadsbidrag utgick 
till fyra av sjöarna (Hästasjön, Skinnaregölen, Norra- och Södra Englandssjön) och 
kalkningen i resten av sjöarna skedde relativt godtyckligt. Under år 2000 togs en reviderad 
detaljplan fram som började gälla fr.o.m. år 2000. Idag kalkas sex sjöar inom 
avrinningsområdet (tabell 6.4.b). Samtliga sjöar kalkas med helikopter. 
 
Tabell 6.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Svedån 2003 4,9 2004 4,9 1 

 
Tabell 6.4.b. Sjökalkning inom avrinningsområdet. Kalkdos vid den senaste kalkningen samt den planerade 
kalkningsinsatsen. 

Sjö Senaste 
kalkning

Dos 
(g/m3) 

Planerad 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Frekvens 
(år) 

Gållsjön 2002 120 2003 100 1 
Hästasjön 2002 48 2003 50 1 
N. Englandssjön 2002 ? 2003 ? 1 
S. Englandssjön 2002 ? 2003 ? 1 
Svedsjön 2002 54 2003 55 1 
Sydvattnet 2002 13 2003 13 1 

 
Tabell 6.4.c. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning/år 
                   Volymdos 
(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Svedån 4880 24                   1,7  
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6.5 Biologisk återställning 

I den nedre delen av Svedån har det anlagts lekbankar och mindre trösklar på områden med 
finkorniga bottnar, det har dock inte skett inom kalkningsverksamheten. 
Vid Fjällbölsdammen och Baskarps kraftverk förs sedan 2002 diskussioner med Habo 
kommun samt Habo Energi om åtgärder för att i bästa fall möjliggöra öringpassage förbi 
verket. 

6.6 Resultat 

6.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

Idag provtas Svedån vid fyra lokaler (Åtgärdsplan 2003-2007, Länsstyrelsen meddelande 
2003: 35). Inga av småsjöarna i Svedåns avrinningsområde ingår i nuvarande 
kalkeffektuppföljningsprogram. I bilaga 4 redovisas samtliga tillgängliga data från den 
vattenprovtagning som är gjord tidigare i småsjöarna i Svedåns avrinningsområde. 

6.6.1.1 pH och alkalinitet i Svedån 

Under perioden 1998-2002 har pH-målet underskridits vid två tillfällen i Svedån innan 
utloppet i Vättern, i oktober och november 1998 (fig. 6.6.1.1.a). Vid dessa tillfällen uppmättes 
vattenföring på 1 270 resp. 1 230 l/s som dygnsmedel (fig. 6.6.1.1.b). Lika höga eller högre 
flöden har uppmätts vid fler tillfällen under perioden 1998-2002, och förmodligen kan 
vattenkemin ha understigit målsättningen vid flera av dessa tillfällen också. Den 24 januari 
2000 när vattenföringen 2 450 l/s uppmättes var däremot alkalinitet på 0,14 mekv/l och pH 
6,8. Ett högt flöde resulterar således inte alltid i låga vattenkemiska värden, om det inte beror 
på ett mätfel.  
I Svedån vid Svedbromossen har målsättningen varit uppfylld sedan mätningarna startade 
1999 (fig. 6.6.1.1.c). Svedån är inte överdoserad, eftersom alkaliniten har varit under 0,15 
mekv/l vid högflöde. 
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Figur 6.6.1.1.a. pH och alkalinitet i Svedån innan utloppet i Vättern (provpunkts-ID 1329). Stödlinjerna 

markerar pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l som ej bör 
överskridas vid högflöde. 
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Figur 6.6.1.1.b. Flödessituationen (dygnsmedelvärden) i Svedån innan utloppet i Vättern jämfört med 

alkaliniteten (provpunkts-ID 1329). 
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Figur 6.6.1.1.c. pH och alkalinitet i Svedån vid Svedbromossen (provpunkts-ID 3998). Stödlinjerna markerar 

pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l som ej bör överskridas vid 
högflöde. 
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas
har uppfyllts i Svedån vid Svedbromossen, men inte i Svedån innan utloppet i 
Vättern vid två tillfällen under 1998. 
I Svedån innan utloppet i Vättern har alkalinitetsvärden under 0,15 uppmätts varje 
år under perioden 1998-2002. Svedån kan därför inte anses vara överdoserad. 
6.6.1.2 pH och alkalinitet för lokaler som saknar målsättning 

I Svedån provtas två lokaler uppströms målområdet (figur 6.6.1.2.a och 6.6.1.2.b). 
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Figur 6.6.1.2.a. pH och alkalinitet i Svedån nedan Svedsjön (provpunkts-ID 4658).  
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Figur 6.6.1.2.b. pH och alkalinitet i Svedån, norra grenen nedan Sydvattnet, (provpunkts-ID 4657).  

6.6.2 Biologisk effektuppföljning 

I Svedån sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökning vid en lokal och 
elfiske vid två lokaler inom kalkeffektuppföljningen. 

6.6.2.1 Bottenfaunan i Svedån 

Svedån, Slätten (provpunkts-ID 3997) 
Bottenfaunan i Svedån, Slätten, har undersökts två gånger, 1998 och 2001 (Länsstyrelsen 
meddelande 2002: 38). Nästa undersökning är planerad till år 2004. 
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Vid båda undersökningarna har bottenfaunan bedömts ha ingen eller obetydlig 
försurningspåverkan. Vid undersökningen 2001 påträffades flera mycket försurningskänsliga 
sländarter samt bäckbaggar och snäckor, vilket visar att försurningspåverkan inte föreligger. 
Den rödlistade dagsländan Rhithrogena germanica (NT, missgynnad), samt två ovanliga 
arter, bäcksländan Dinocras cephalotes och nattsländan Philopotamus montanus, noterades på 
lokalen. 
Svedån, Sved (provpunkts-ID 1329) 
Bottenfaunan i Svedån vid Sved undersöks av Institutionen för miljöanalys, SLU. 
Vid undersökningarna 2001 och 2002 bedömdes bottenfaunan ha ingen eller obetydlig 
försurningspåverkan (data från SLU:s hemsida). 2001 fångades 46 taxa på lokalen vilket är 
mycket högt och 2002 fångades 42 taxa, även det mycket högt. Båda åren fångades den 
rödlistade dagsländan Rhitrogena germanica (NT, missgynnad). 
 

 
  

 

S
L
(
V
f
f
p
f
f

F

-

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Svedåns nedre
delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 
6.6.2.2 Fiskfaunan i Svedån 

vedån, ovan pegeln (provpunkts-ID 3995) 
okalen, som ligger ovanför definitiva vandringshinder, har fiskats två gånger, 1997 och 2002 

Länsstyrelsen PM 2004 manus). Nästa undersökning är planerad till år 2005. 
id elfisket 2002 var öringtätheterna låga, för årsungar var tätheten bara 0,05 st/m2. Tätheten 

ör äldre öring var högre 1997, men tätheten för årsungar ungefär densamma som 2002. 1997 
ångades endast öring men 2002 fångades även signalkräfta. Lokalen tycks inte ha någon hög 
roduktion och antalet elfisken är för få för att egentligen kunna uttala sig om 
örsurningssituationen. Reproduktionen tycks dock fungera och nedgången i täthet 2002 beror 
örmodligen inte på försurning. 
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igur 6.6.2.2.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Svedån ovan pegeln (provpunkts-ID 3995). 

 
Bedömning av kalkning + 
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Svedån, gamla gångbron (provpunks-ID 3996) 
Lokalen har fiskats två gånger, år 1997 och 2002. Nästa undersökning är planerad till år 2005. 
Förutom öring fångades nio signalkräftor år 2002. Tätheten av årsungar av öring var hög vid 
båda undersökningarna och öringbeståndet tycks inte vara påverkat av försurning. Tätheten år 
2002 var dubbelt så stor som 1997. Denna täthet visar att leken för Vätteröringen år 2001 var 
lyckad. 
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Figur 6.6.2.2.b. Beräknad täthet av öring vid lokalen Svedån gamla gångbron  (provpunkts-ID 3996). 

 

Bedömning av kalkning ++ 
Allmänbedömning av fiskbestånd och fiskproduktion ++ 

  
 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Svedåns nedre 
delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

 

 

6.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

Detaljplanen för Svedån reviderades fr.o.m. år 2000. Eftersom de vattenkemiska och 
biologiska målsättningarna har varit uppfyllda efter att den nya detaljplanen började gälla 
finns det inte någon anledning att förändra något i den. 
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7 ÅTGÄRDSOMRÅDE 49, SKÄMNINGSFORSÅN - HABO KOMMUN 

7.1 Slutsats 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Skämningsforsån 
från väg vid Getaryggen till Vättern är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Skämningsforsån från 
väg vid Getaryggen till Vättern skall vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är 
uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Skämningsforsån från 
väg vid Getaryggen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är 
uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. 

♦ Vid övergången till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm ökades kalkdosen med 30 %. 
Kalkdosen bör sänkas igen efter några år och vattenkemin behöver därför bevakas under 
perioden 2004 – 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen 2005. 

7.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,3 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Skämningsforsån från väg vid Getaryggen till Vättern. 

◊ Bottenfaunan i Skämningsforsån från väg vid Getaryggen till Vättern skall vara ej eller 
obetydligt påverkad av försurning. 

◊ Fiskbeståndet i Skämningsforsån från väg vid Getaryggen till Vättern skall inte vara 
negativt påverkat av försurningen. 
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7.3 Områdesbeskrivning 

Figur 7.3. Kartan visar översiktligt Åtgärdsområde 49, Skämningsforsåns avrinningsområde.  

 
Åtgärdsområdet omfattar ett 19 km2 stort område med totalt 10 mindre sjöar på Hökensås. 
Området domineras av skogsmark med inslag av odlad mark i de nedre delarna. Stora 
våtmarker finns i de övre delarna. Stora Lummersjön har varit referenssjö i Naturvårdsverkets 
program för försurningsuppföljning och är därför undantagen från kalkningsåtgärder. 

7.3.1 Naturvärden 

Skämningsforsån är belägen inom ett område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Skämningsforsåns nedre delar har betydelse för yrkes- och fritidsfisket då den utgör 
reproduktionsområde för sjölevande vätteröring och harr. Ån utgör riksintresse p.g.a. 
förekomsten av skyddsvärda arter eller stammar av fisk. Uppströms det första definitiva 
vandringshindret förekommer stationär öring. 
Flertalet av sjöarna ingår i Hökensås sportfiskes kortfiskeområde och har betydelse för 
fritidsfisket. Sjöarna är belägna inom ett område som bedöms ha högsta naturvärdesklass 
enligt Länsstyrelsens naturvårdsplan. Ett biflöde till Skämningsforsån inom åtgärdsområdet 
ingår i naturreservatet Skämningsfors (värdefull skog och våtmark). (Åtgärdsplan 2003-2007, 
Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). 
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7.3.2 Påverkan 

Vattendraget är opåverkat av reglering och endast i ringa omfattning påverkat av utsläpp. 

7.4 Kalkningsåtgärder 

Skämningsforsån kalkades fram till 1991 med doserare. Då detta inte gav önskvärt resultat 
övergick man till våtmarkskalkning. Våtmarkskalkning skedde första gången 1987 och har 
sedan skett årligen fr.o.m. 1991. År 2000 övergick man till att sprida produkter som dammar 
mindre på våtmarkerna, istället för kalkstensmjöl <0,2 mm. Kalkningen på hösten 2000 blev 
dock försenad och utfördes i februari 2001 istället. I februari 2001 och januari 2002 spreds 
tyska granuler på våtmarkerna. Fr.o.m hösten 2002 övergick man till att sprida grovkalk 0,2-
0,8 mm och då höjdes kalkdosen med ca 30 % jämfört med kalkstensmjölsdosen, se bilaga 5. 
 
Tabell 7.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Skämningsforsån 2003 71 2004 71 1 

 
Tabell 7.4.b. Kalkmängd och kalkdos på våtmarker inom åtgärdsområdet. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Total 
yta (ha) 

Kalkad 
yta (ha) 

Andel av 
AO (%) 

Senaste dos, år 2003 (ton/ha) 
på våtmarkerna            i hela AO 

Skämningsforsån 1900 13,6 0,7 9,9                       0,071 

 
Tabell 7.4.c. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning /år 
yta (ha) 

(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Skämningsforsån 1900  134                       25 

7.5 Biologisk återställning 

Vägtrumman under väg 195 (koord. 644344-140584) har tidigare utgjort vandringshinder för 
fisk. Försök med åtgärd i kulverten har pågått sedan hösten 2001. Den slutliga åtgärden, en 
fiskväg av ”stegetyp” beräknas bli klar våren 2004. 
Omedelbart nedströms trumman vid väg 195 har fiskvägen byggts om. Ett par nya hoppkar 
har byggts och trösklar har lagts i båda fårorna upp till fiskvägen. Åtgärden slutfördes i 
september 2003. 
Vid Skämningsfors vårdhem finns en troligen nyligen påbyggd damm som utgör ett svårt 
hinder för fisk. Utredningar sker under hösten 2003. 
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Vid Isojärvis damm, strax ovanför väg 195, rasade en liten trädgårdsdamm sommaren 2003. 
Under hösten 2003 revs dammen ut och trösklades och vattnet styrdes mot en mer 
lättpasserad fåra. 

7.6 Resultat 

7.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

7.6.1.1 Sjöarna i avrinningsområdet 

Stora Lummersjön ligger högst upp i avrinningsområdet och har varit en s.k. referenssjö. 
Stora Lummersjön är okalkad och kan tänkas spegla förändringar i försurningssituationen i 
området. Sjön har en naturligt god buffertförmåga, troligen för att den är påverkad av 
grundvatteninflöde. Alkaliniteten har aldrig understigit 0,1 mekv/l. Det finns en svag trend att 
alkaliniteten har sjunkit något under 1980- och 90-talet. 
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Figur 7.6.1.1. pH och alkalinitet i Stora Lummersjön. 

7.6.1.2 Skämningsforsån 

Nedströms Stora Lummersjön i Skämningsforsån har alkaliniteten varit låg. Vid lokalen vid 
väg 195 har provtagning pågått sedan 1982. Innan kalkningen startade uppmättes låga 
alkalinitetsvärden och pH understeg 6. Kalkningen har haft en positiv effekt på vattenkemin. 
Sedan kalkningen startade har ingen alkalinitet under 0,05 mekv/l uppmätts, men år 2001 
uppmättes pH-värden strax under målsättningen, pH 6,2 resp. 6,1 i februari resp. april 2001 
(figur 17.6.1.2.a). Dessa värden får betraktas vara av tillfällig karaktär eftersom biologin inte 
har bedömts vara påverkad av försurning, se avsnitt 7.6.2 Biologisk effektuppföljning, och 
föranleder därför ingen ändring av kalkningsstrategin. Mycket höga alkalinitetsvärden är 
uppmätta vid många tillfällen. Man bör vara observant så att inte dessa höga 
alkalinitetsvärden blir återkommande. Det verkar dock vara svårt att hålla alkaliniteten på en 
jämn nivå. Eftersom alkaliniteten har underskridit 0,15 mekv/l, riktvärdet som inte bör 
överskridas vid högflöde, vid flera tillfällen kan man inte bedöma vattendraget som 
överdoserat. 
Sedan 1999 tas vattenkemi även längre upp i Skämningsforsån, nedan Skogshemmet (figur 
17.6.1.2.b). Detta för att få en bättre bild av resultatet av kalkningarna innan ån rinner genom 
den bördiga och mer buffrande jordbruksmarken. Vid den lokalen har pH-värdet aldrig 
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underskridit målsättningen. Alkaliniteten har underskridit 0,15 mekv/l, riktvärdet som inte bör 
överskridas vid högflöde, vid ett tillfälle (0,14 mekv/l i oktober 1999). 
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Figur 7.6.1.2.a. pH och alkalinitet i Skämningsforsån vid landsväg 195 (provpunkts-ID 2933). Stödlinjerna 

markerar pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l som ej bör 
överskridas vid högflöde. 
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Figur 7.6.1.2.b. pH och alkalinitet i Skämningsforsån vid stn 2 (provpunkts-ID 2937). Stödlinjerna markerar 

pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l som ej bör överskridas vid 
högflöde. 
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas 
har uppfyllts i Skämningsforsån vid stn 2, men i Skämningsforsån vid landsväg 195
uppmättes pH-värden strax under målsättningen vid två tillfällen under 2001. 
Dessa värden får betraktas vara av tillfällig karaktär, eftersom biologin inte har 
bedömts vara påverkad av försurning, och föranleder därför ingen ändring av 
kalkningsstrategin. 
I Skämningsforsån vid landsväg 195 har alkalinitetsvärden under 0,15 uppmätts vid 
flera tillfällen. Skämningsforsån kan därför inte anses vara överdoserad, trots att 
höga alkalinitetsvärden har uppmätts vid många tillfällen. 
7.6.2 Biologisk effektuppföljning 

kämningsforsån sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökningar vid 
å lokaler och elfiske vid två lokaler. 

----------------------------------------------------       ---------------------------------------------------- 53



---------------------------------  Kalkningar i Habo och Mullsjö kommuner 1998-2002  ---------------------------------- 
 

7.6.2.1 Bottenfaunan i Skämningsforsån 

Skämningsforsån, Skogshemmet (provpunkts-ID 2935) 
Bottenfaunan i Skämningsforsån, Skogshemmet, har undersökts fem gånger; 1991, 1994, 
1997, 1998 och 2001 (Länsstyrelsen meddelande 2002: 38). Nästa undersökning är planerad 
till år 2004. 
Vid den första undersökningen, 1991, hade bottenfaunan betydlig påverkan av försurning. 
Vid de senaste undersökningarna, 1994, 1998 och 2001 har bottenfaunan däremot bedömts ha 
ingen eller obetydlig försurningspåverkan. Vid undersökningen 2001 påträffades märlkräftan 
Gammarus pulex samt flera måttligt försurningskänsliga sländarter. Detta tillsammans med 
förekomsten av bäckbaggar och ett högt Baetis/plecoptera-index visar att det inte föreligger 
någon försurningspåverkan. 
 
Skämningsforsån, Stensfors (provpunkts-ID 2934) 
Bottenfaunan i Skämningsforsån, Stensfors, har undersökts fem gånger; 1991, 1994, 1997, 
1998 och 2001 (Länsstyrelsen meddelande 2002:38). Nästa undersökning är planerad till år 
2004. 
Vid de första undersökningarna, 1991 och 1994, hade bottenfaunan betydlig påverkan av 
försurning. Vid de senaste undersökningarna, 1998 och 2001, har bottenfaunan däremot 
bedömts ha ingen eller obetydlig försurningspåverkan. Vid undersökningen 2001 påträffades 
två måttligt försurningskänsliga sländarter. Detta tillsammans med förekomsten av 
bäckbaggar och ett högt Baetis/plecoptera-index visar att försurningspåverkan inte föreligger. 
Märlkräftan Gammarus pulex, som påträffades 1998, återfanns dock inte. 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan från väg vid 
Getaryggen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är 
uppfylld. 

 
 
 

7.6.2.2 Fiskfaunan i Skämningsforsån 

Skämningsfors stn 2, nedan Skogshem (provpunkt-ID 2937), tidigare benämnd ”Nedan 
g:a doseraren” 
Lokalen undersöks varje år inom kalkeffektuppföljningen (Länsstyrelsen meddelande 2003: 
35). Lokalen har provfiskats 13 gånger sedan 1985 (Länsstyrelsen PM 2004 manus). 
Öringtätheterna har visat en uppåtgående trend sedan dess, förutom 2002 då tätheterna var 
ovanligt låga. 2003 var tätheterna de högsta sedan provfiskena påbörjades på lokalen. 
Andelen årsungar var mycket hög. Däremot var andelen >0+ lägre än normalt. Öringen tycks 
inte ha några problem med reproduktionen. Fram till år 2000 var övriga fiskarter; signalkräfta 
samt gädda. Efter 2000 har signalkräfta fångats. 
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Skämningsforsån, nedan Skogshemmet
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Figur 7.6.2.2.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Skämningsforsån nedan Skoghemmet (provpunkts-ID 

2937). 
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Bedömning av kalkning ++ 
Allmänbedömning av fiskbestånd och fiskproduktion ++
 
kämningsforsån stn 1, Stensfors (provpunkts-ID 2936) 
okalen undersöks var tredje år inom kalkeffektuppföljningen (Länsstyrelsen meddelande 
003: 35). Sedan 1985 har denna lokal provfiskats sex gånger (Länsstyrelsen PM 2004 
anus).  
ätheterna av öring har sedan 1991 legat mellan 1,0 och 1,2 st/m2, vilket är att betrakta som 

elativt höga med tanke på åns storlek. Vid 2003 års provfiske var tätheten av framförallt 
rsungar lägre än föregående år, vilket kan bero på att provfisket bedrevs tidigt på året, samt 
en kalla vintern med lågt vattenstånd. Detta kan ha medfört att årsungar inte var fångstbara i 
illräcklig omfattning. Nejonögon, bergsimpa, elritsa, benlöja samt abborre har tidigare (fram 
.o.m. 1999) fångats. 1999 fångades ingen öring men däremot abborre och benlöja. Elritsa 
ångades 1994 och 1997 vilket tyder på att vattenkvalitén har varit god.  Efter 1999 har dock 
ara öring fångats men reproduktionen hos öring tyder inte på att det är försurningen som 
edför att övriga fiskarter inte har fångats. Biomassan hos öring för åren 2000 och 2003 var 

11 resp 253 g/100 m2. 
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Skämingsforsån, Stensfors
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Figur 7.6.2.2.b. Beräknad täthet av öring vid lokalen Skämningsforsån Stensfors (provpunkts-ID 2936). 
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Skämningsforsån ovan vägen (provpunkts-ID 4920) 
Lokalen har elfiskats en gång, år 2001 (Länsstyrelsen PM 2004 manus). 
Vid elfisket fångades 10 bäcknejonögon, 25 signalkräftor samt 52 öringar. Då det bara finns 
data från ett år är det svårt att göra en försurningsbedömning men reproduktionen hos öring 
ser ut att ha fungerat år 2000. Biomassan hos öring var 1329 g/100 m2. 

Skämnningsforsån, ovan vägen
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Figur 7.6.2.2.c. Beräknad täthet av öring vid lokalen Skämningsforsån ovan vägen (provpunkts-ID 4920). 

 
 

-

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Skämningsforsån 
från väg vid Getaryggen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av 
försurningen är uppfylld. 
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7.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

Nuvarande detaljplan bedöms uppfylla målen som ställs på kalkningen varför ingen större 
revidering av den nuvarande planen är nödvändig. I Skämningsforsån vid landsväg 195 
uppmättes pH-värden strax under målsättningen vid två tillfällen under 2001. Dessa värden 
får betraktas vara av tillfällig karaktär eftersom biologin inte har bedömts vara påverkad av 
försurning och föranleder därför ingen förändring av kalkningsstrategin. 
Man bör vara uppmärksam på att inga oönskat höga alkalinitetsvärden uppkommer. Sjöarna 
uppe på Hökensås inom Skämningsforsåns avrinningsområde bedöms inte behöva kalkas. 
Vid övergången till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm (i november 2002) ökades kalkdosen med 
30 %. Kalkdosen bör kunna sänkas igen efter några år och vattenkemin behöver därför 
bevakas under perioden 2004 - 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen 
år 2005. 
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8. ÅTGÄRDSOMRÅDE 50, NYKYRKEBÄCKEN - HABO KOMMUN 

8.1 Slutsats 

Nykyrkebäcken har ett stort naturvärde trots sin ringa storlek. I bäcken reproducerar sig 
Vätteröring och längre uppströms finns en stationär öringstam. 
Kalkningsstrategin lades om 1993 och detta har haft en mycket positiv effekt. 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas i 

Nykyrkebäcken är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Nykyrkebäckens nedre 

delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Nykyrkebäcken från 

Skinnaretorp till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 
 

Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l ej 
bör överskridas vid högflöde i Nykyrkebäcken är inte uppfylld. Alkaliniteten har inte 
understigit 0,1 mekv/l efter 1998. 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkdoserna på våtmarkerna kan sänkas med 15 %, eftersom alkaliniteten inte har 
understigit 0,1 mekv/l efter 1998. 

♦ Vid övergången till att sprida grovkalk 0,2–0,8 mm ökades kalkdosen med 25 %. 
Kalkdosen bör kunna sänkas igen efter några år och vattenkemin behöver därför bevakas 
under perioden 2004 – 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen 2005. 

♦ Nästa elfiskeundersökning bör flyttas till 2005. 

8.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,0 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Nykyrkebäcken 

◊ Bottenfaunan i Nykyrkebäckens nedre delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av 
försurning. 

◊ Fiskbeståndet i Nykyrkebäcken från Skinnaretorp till Vättern skall inte vara negativt 
påverkat av försurningen. 
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8.3 Områdesbeskrivning 

Figur 8.3. Kartan visar översiktligt åtgärdsområde 50, Nykyrkebäckens avrinningsområde. 

 
Nykyrkebäcken är belägen på gränsen mellan Habo och Hjo kommuner. Källor ligger inom 
mellersta delen av Hökensås och ån mynnar norr om Brandstorp. Åtgärdsområdet omfattar ett 
5,2 km2 stort område som saknar sjöar. Området domineras av skogsmark med betydande 
inslag av odlad mark i de nedre delarna.  

8.3.1 Naturvärden 

Nykyrkebäckens nedre delar har betydelse för yrkes- och fritidsfisket då den utgör 
reproduktionsområde för sjölevande Vätteröring. I åns övre delar förekommer en stationär 
öringstam. Bäcken hyser även flodnejonöga. (Åtgärdsplan 2003-2007, Länsstyrelsen 
medddelande 2003: 35). Det är osäkert hur långt upp i systemet det finns öring då 
Nykyrkebäcken här kan torka ur vid långvarig torka. Bäcken anses ha ett stort naturvärde 
trots sin ringa storlek. Bäcken ligger i ett område som har högsta värde i Länsstyrelsens 
naturvårdsplan och har tillsammans med stora delar av övriga Vätterstranden bedömts vara av 
riksintresse för naturvård. Bottenfaunan hyser inga rariteter och dess naturvärde bedöms som 
obestämt. 

8.3.2 Påverkan 

Vattendraget är opåverkat av reglering. Då Nykyrkebäcken har ett litet avrinningsområde är 
den känslig för torka på sommaren. Enligt uppgift från närboende har skogsdikning tidigare 
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skett inom den övre delen av bäckens avrinningsområde. Detta uppges ha påverkat 
avrinningsförhållandena, bl.a. så att låga flöden uppkommer mer frekvent i samband med 
nederbördsfattiga perioder under sommaren (Fiskeriverket 1998). 

8.4 Kalkningsåtgärder 

Nykyrkebäcken har fram till 1991 kalkats med doserare. Då detta inte gav önskvärt resultat 
har man gått över till våtmarkskalkning. Sedan 1991 sker våtmarkskalkning årligen. 1993 
utökades antalet kalkade våtmarker. År 2001 övergick man till att sprida produkter som 
dammar mindre på våtmarkerna, istället för kalkstensmjöl <0,2 mm. Under ett år, i januari 
2002, spreds tyska granuler på våtmarkerna (den kalkningen skulle ha utförts hösten 2001, 
men blev försenad). Fr.o.m hösten 2002 övergick man till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm, och 
då höjdes kalkdosen med ca 25 % jämfört med kalkstensmjölsdosen. 
 
Tabell 8.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Skämningsforsån 2003 117 2004 117 1 

 
Tabell 8.4.b. Kalkmängd och kalkdos på våtmarker inom åtgärdsområdet. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Total 
yta (ha) 

Kalkad 
yta (ha) 

Andel av 
AO (%) 

Senaste dos, år 2003 (ton/ha) 
på våtmarkerna            i hela AO 

Skämningsforsån 530 8,3 1,6 7,5                       0,117 

 
Tabell 8.4.c. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning /år 
yta (ha) 

(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Skämningsforsån 530  62                       41 

8.5 Biologisk återställning 

Vägtrumman under väg 195 (koord. 644682-140658) har tidigare utgjort vandringshinder för 
fisk. 1994 gjordes avsatser av block nedströms vägtrumman och 1996 anlades bassänger av 
block och betong och sammankopplade aluminiumstegar lades i vägtrumman. Vid elfiske 
1997 kunde det konstateras att Vätteröring passerat trappan och trumman och lekt ovanför 
vägen. Under höstar med mycket låg vattenföring var dock det tveksamt om Vätteröringen tar 
sig förbi vägen i Nykyrkebäcken. 2002 lades trösklar av block ut med metallbleck som 
”stopp” i hela trumman.  
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8.6 Resultat 

8.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

Vid lokalen vid LV 195 har vattenkemiska undersökningar utförts med varierande frekvens 
sedan 1982. Fr.o.m. år 2004 provtas lokalen 7 ggr/år. I Nykyrkebäcken vid Henebacken har 
vattenkemiska undersökningar utförts 6 ggr/år sedan 1998. Detta för att få en bild av 
vattenkemin och resultatet av kalkningarna innan ån rinner genom den mer bördiga och 
välbuffrade jordbruksmarken. 

8.6.1.1 pH och alkalinitet i Nykyrkebäcken 

Kalkningen fungerade dåligt när kalkningarna startade och fram till 1993 förekom det 
surstötar vid vattenprovtagningen. Sedan 1994 har buffertkapaciteten varit god. Den ändrade 
kalkningsstrategin 1993 har gett en mycket god effekt. Efter april 1998 har alkaliniteten inte 
understigit 0,10 mekv/l i Nykyrkebäcken vid LV 195. I Nykyrkebäcken vid Henebacken har 
alkaliniteten understigit 0,10 mekv/l vid ett tillfälle, i oktober 2002, sedan mätningarna 
startade 1998. En jämförelse mellan provtagningen i Nykyrkebäcken och flödena i Svedån 
visar att flera prover har tagits vid höga flöden (som högst 1650 l/s i januari 2002), se figur 
8.6.1.1.c. Kalkdoserna på våtmarkerna kan därför sänkas med 15 %. 
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Figur 8.6.1.1.a. pH och alkalinitet i Nykyrkebäcken vid LV 195 (provpunktsID 2938). Stödlinjerna markerar 
pH-målet 6,0 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas vid 
högflöde. 
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Figur 8.6.1.1.b. pH och alkalinitet i Nykyrkebäcken vid Henebacken (provpunktsID 2987). Stödlinjerna 
markerar pH-målet 6,0 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas 
vid högflöde. 
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Figur 8.6.1.1.c. Flödessituationen (dygnsmedelvärden) i Svedån innan utloppet i Vättern jämfört med 

alkaliniteten i Nykyrkebäcken (provpunkts-ID 2938 och 2987). De två provpunkterna i Nykyrkebäcken är 
provtagna samma dagar och i figuren visas värdet från den station där det lägsta alkalinitetsvärdet 
uppmättes. 
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,0 ej får underskridas 
har uppfyllts i Nykyrkebäcken. 
Efter april 1998 har alkaliniteten inte understigit 0,10 mekv/l i Nykyrkebäcken vid
LV 195. I Nykyrkebäcken vid Henebacken har alkaliniteten understigit 0,10 mekv/l
vid ett tillfälle, i oktober 2002, sedan mätningarna startade 1998. Kalkdoserna på
våtmarkerna kan därför sänkas med 15 %. 
8.6.2 Biologisk effektuppföljning 

 Nykyrkebäcken sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökningar vid en 
okal och elfiske vid två lokaler. 

8.6.2.1 Bottenfaunan i Nykyrkebäcken 

ykyrkebäcken, Henebacken (provpunkts-ID 2988) 
ottenfaunan i Nykyrkebäcken, Henebacken, har undersökts fem gånger; 1991, 1994, 1997, 
998 och 2001 (Länsstyrelsen meddelande 2002:38). Nästa undersökning är planerad till år 
004. 
id den första undersökningen, 1991, bedömdes bottenfaunan ha stark eller mycket stark 
åverkan av försurning. Vid undersökningen 1994 bedömdes bottenfaunan ha betydlig 
åverkan av försurning. Vid de senaste undersökningarna, 1998 och 2001, bedömdes 
ottenfaunan däremot ha ingen eller obetydlig påverkan av försurning. Vid undersökningen 
001 påträffades två måttligt försurningskänsliga sländarter. Detta tillsammans med 
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förekomsten av bäckbaggar, musslor och ett högt Baetis/plecoptera-index visar att 
försurningspåverkan inte föreligger. Den ovanliga bäcksländan Capnia bifrons hittades. 
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Nykyrkebäckens
nedre delar ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 
8.6.2.2 Fiskfaunan i Nykyrkebäcken 

ykyrkebäcken, Skinnaretorpet (provpunkts-ID 4001) 
okalen elfiskades tre gånger; 1999, 2000 och 2003 (Länsstyrelsen PM 2004 manus). Nästa 
ndersökning är planerad till år 2006 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). Nästa 
ndersökning bör utföras redan 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfisket 
nnan kalkningarna i Habo kommun ska utvärderas 2006. 
r 1999 och 2000 var tätheterna höga, mellan 1 till 1,2 st/m2 (fig. 8.6.2.2.a). Samma mönster 

om i flera andra Vätterbäckar kan skönjas vid lokalen, nämligen att tätheterna minskar år 
003. Inga övriga fiskarter har fångats. Öringbeståndet ser inte ut att ha problem med 
eproduktionen utan nedgången i tätheter beror förmodligen på andra faktorer. Lokalen 
iskades den 9/7 år 2003, vilket kan vara för tidigt för att årsungar ska vara fångstbara. I 
Utvärdering av kalkningen i Habo och Mullsjö kommuner 1995-1997” (Länsstyrelsen 
eddelande 1999: 4) anges osäkerhet om det förekommer öring på denna lokal och om den 

ärmed är lämplig som elfiskelokal. Resultaten från elfiskena visar dock att det förekommer 
ott om öring och att denna lokal bör provfiskas. Biomassan hos öring var 464, 769 resp. 617 
/100 m2 för åren 1999, 2000 och 2003. 
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igur 8.6.2.2.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Nykyrkebäcken Skinnaretorpet (provpunkts-ID 4001). 

  
 
 

Bedömning av kalkning + (år 2000 ++) 
Allmänbedömning av fiskbestånd och fiskproduktion + (år 2000 ++)
 
ykyrkebäcken nedan väg 195, nedströms Skinnaretorpet (provpunkts-ID 4921) 
okalen har elfiskats två gånger; 1980 och 2001 (Länsstyrelsen PM 2004 manus). 
örekomsten av öring har sett bra ut de år denna lokal har fiskats och beståndet ser inte ut att 
ara påverkat av försurning, men då inte fler fisken är utförda är det svårt att göra en 
edömning av försurningsläget (fig. 8.6.2.2.b). Inga övriga fiskarter har fångats. Biomassan 
ar 742 g/100 m2 år 2001. 
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Figur 8.6.2.2.b. Beräknad täthet av öring vid lokalen Nykyrkebäcken nedströms rv 195 (provpunkts-ID 4921). 
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Nykyrkebäcken Henebacken, Nykyrke (provpunkts-ID 2988) 
Lokalen har elfiskats nio gånger mellan 1985 och 2003 (Länsstyrelsen PM 2004 manus). 
Nästa undersökning är planerad till år 2006 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). Nästa 
undersökning bör utföras redan 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfisket 
innan kalkningarna i Habo kommun ska utvärderas 2006. 
Tätheterna har varierat mellan 1 och 2,5 st/m2 vilket är att betrakta som relativt höga tätheter 
(fig. 8.6.2.2.c). Andelen fisk >0+ har generellt varit låg och detta kan bero på att det ofta 
uppkommer låga vattenflöden i Nykyrkebäcken, vilket även kan vara en förklaring till 
utebliven fångst 1994. De höga tätheterna av årsungar visar att Vätteröringens reproduktion 
har fungerat 1996 och 1999. Sedan 1997 har tätheterna minskat och var 2003 de lägsta sedan 
provfiskena startade. Det är dock inte troligt att det är försurningen som har påverkat 
beståndet negativt, utan det kan vara andra faktorer som det låga vattenståndet hösten 2002 
och en kall vinter med lågt vattenstånd som har påverkat beståndet. Lokalen fiskades den 9/7 
år 2003, vilket kan vara för tidigt för att årsungar ska vara fångstbara.  Bergsimpa och 
bäcknejonöga fångades 1985 och 1991 men senare har bara öring fångats. År 2000 var 
biomassan 334 g/100 m2 och 2003 var biomassan 264 g/100 m2. 
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Figur 8.6.2.2.c. Beräknad täthet av öring vid lokalen Nykyrkebäcken Henebacken (provpunkts-ID 2988). 
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Nykyrkebäcken 
från Skinnaretorp till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är 
uppfylld. 
Nästa undersökning vid Nykyrkebäcken Skinnaretorpet (provpunkts-ID 4001) och
Nykyrkebäcken Henebacken, Nykyrke (provpunkts-ID 2988) bör utföras redan 
2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfiskena innan kalkningarna i 
Habo kommun ska utvärderas 2006. 
 

8.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

alkningarna i Nykyrkebäcken är överdoserade eftersom inte många värden under 0,1 
ekv/l, riktvärdet för alkalinitet som ej bör överskridas vid högflöde, har uppmätts. Därför 

an kalkdoserna på våtmarkerna sänkas med 15 %. 
id övergången till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm (hösten 2002) ökades kalkdosen med 25 
. Kalkdosen bör kunna sänkas igen efter några år och vattenkemin behöver därför bevakas 

nder perioden 2004 - 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen år 2005. 
ästa elfiskeundersökning bör flyttas till 2005, istället för 2006 som är inplanerat, så att man 
inner utvärdera resultaten från elfisket innan kalkningarna i Habo kommun ska utvärderas 
006. 

 
 
 

Kalkdoserna på våtmarkerna kan sänkas med 15 %. 
Nästa elfiskeundersökning bör flyttas till 2005.
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9 ÅTGÄRDSOMRÅDE 51, HORNÅN - HABO KOMMUN 

9.1 Slutsats 

Hornån hyser en skyddsvärd fauna med bl.a. harr, vätteröring och den rödlistade dagsländan 
Rhitogena Germanica. 
Vattenkvaliten och vattenmiljön i Hornån är även utsatt för annan påverkan än försurningen. 
Hornån är påverkad av korttidsreglering. Övre delarna av Hornåns avrinningsområde är 
kraftigt påverkade av utdikning. 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas i 

Hornsjön och Hornån är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Hornån från Hornsjön till 

Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hornsjön inte skall vara 

negativt påverkat av försurningen är med viss tveksamhet uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hornån från Hornsjön till 

Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 
 

Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende att alkaliniteten 0,10 mekv/l ej bör överskridas 
vid högflöde är inte uppfylld, men värden strax över 0,1 mekv/l har uppmätts i Hornån vid 
ett par tillfällen under perioden 1998 - 2002. 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkningarna inom åtgärdsområdet behöver planeras om. En markägare sagt nej till 
kalkning på flera våtmarksytor och en stor våtmarksyta har dessutom blivit skogbeväxt och 
är därför inte lämplig för kalkning längre. Vattenkemidata visar att kalkdoserna kan sänkas 
något inom åtgärdsområdet. Sänkningen skulle dock bli alltför stor om man skulle ta bort 
kalkningarna både där markägare har sagt nej till kalkning och på den skogbeväxta 
våtmarksytan. 

♦ Nästa elfiskeundersökning vid lokalen Hornån Olofsström bör utföras redan år 2005. 

9.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 
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◊ pH-målet 6,0 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Hornsjön och Hornån från Hornsjön till Vättern. 

◊ Bottenfaunan i Hornån från Hornsjön till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av 
försurning. 

◊ Fiskbeståndet i Hornsjön och Hornån från Hornsjön till Vättern skall inte vara negativt 
påverkat av försurningen. 

9.3 Områdesbeskrivning 

Figur 9.3. Kartan visar översiktligt Åtgärdsområde 51, Hornåns avrinningsområde. 

 
Åtgärdsområet omfattar ett 29 km2 stort område med totalt 14 mindre sjöar, varav Hornsjön är 
den största. Området domineras av skogsmark med en mindre andel odlad mark omkring 
Källebäcken och norr om Gustav Adolf. 

9.3.1 Naturvärden 

Hornån ingår i området Västra Vätterstranden och Munkaskogsområdet vilket utgör 
riksintresse för naturvården. Hornån har mycket skyddsvärd bottenfauna och två rödlistade 
arter har hittats; Rhitrogena germanica (dagsländeart) och Beraea maurus (nattsländeart). 
Hornån är utpekad av Fiskeriverket som riksintresse för yrkes- och fritidsfisket p.g.a. 
förekomsten av skyddsvärda arter eller stammar av fisk. Hornåns nedre delar utgör 
reproduktionsområde för Vätteröring och harr. Vid studier av harrlek i tre av Vätterbäckarna i 
Habo kommun (Knipån, Hornån och Gagnån) visade sig Hornån hysa flest lekande harrar och 
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är alltså ett viktigt reproduktionsområde för harren. Uppströms de nedersta vandringshinderna 
i ån finns en stationär öringstam. Bäcken hyser även flodnejonöga. (Åtgärdsplan 2003-2007, 
Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). 

9.3.2 Påverkan 

Hornån är påverkad av korttidsreglering. Elkraftproduktion sker vid Källebäcken och Myrebo 
kraftstationer. För kraftstationerna gäller minimitappningen 20 l/s. Förutom att kraftverken 
nästan kan strypa vattenflödet i bäcken utgör de vandringshinder för fisk och andra 
organismer att vandra uppåt i bäcken. Nedersta vandringshindret utgörs idag av en olaglig 
damm utan vattendom för bevattning av timmer vid Källebäckens såg. Denna damm sänks 
dock av enligt uppgift under fiskens vandringsperiod. Lakvatten från timmerupplaget kan 
vara negativt för vattenkvaliten i bäcken. 
Övre delarna av Hornåns avrinningsområde är kraftigt påverkade av utdikning. Detta medför 
att vattnets uppehållstid minskar och att utlakningen av närings- och humusämnen ökar. 
Dikningen som har genomförts i Hornåns övre delar är mycket negativ för det biologiska livet 
i Hornån. Dikning bör upphöra helt i tillrinningsområdet liksom kalhuggning utan tillräcklig 
skyddszon mot vattendraget. 
Det finns gamla uppgifter om öringförekomst i Hornsjön. Det är mycket osäkert om sjön 
fortfarande hyser öring. Hornåns övre delar har tidigare hyst flodkräfta som numera är 
försvunnen och ersatt av den nordamerikanska signalkräftan. 

9.4 Kalkningsåtgärder 

Hornsjön började kalkas 1984. Då Hornsjön har en kort omsättningstid skedde kalkning två 
gånger om året. Liksom i flera av de andra Vätterbäckarna började våtmarkskalkningen 1989. 
Enligt nuvarande detaljplan för Hornåns avrinningsområde ska Hornsjön samt 16 
våtmarksytor i Hornsjöns tillrinningsområde kalkas en gång varje år. År 2000 övergick man 
till att sprida produkter som dammar mindre, istället för kalkstensmjöl <0,2 mm, på de flesta 
våtmarksytorna. Kalkningen på hösten 2000 blev dock försenad och utfördes i februari 2001 
istället. I februari 2001 och januari 2002 spreds tyska granuler på de flesta våtmarkerna. 
Fr.o.m hösten 2002 har man övergått till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm på samtliga 
våtmarker. 
Enligt Habo kommun har en markägare sagt nej till kalkning på flera våtmarksytor, vilket har 
medfört att de inte kalkades 2003. En stor våtmarksyta har blivit skogbeväxt och är därför inte 
lämplig för kalkning längre. 
 
Tabell 9.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Hornån 2003 65 2004 91 1 
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Tabell 9.4.b. Kalkdos på våtmarker inom åtgärdsområdet. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Total 
yta (ha) 

Kalkad 
yta (ha) 

Andel av 
AO (%) 

Senaste dos, år 2003 (ton/ha) 
på våtmarkerna            i hela AO 

Hornån 2900 41,5 1,4 3,4                       0,049 

 
Tabell 9.4.c. Sjökalkning inom avrinningsområdet. Kalkdos vid den senaste kalkningen samt den planerade 

kalkningsinsatsen. 

Sjö Senaste 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Planerad 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Frekvens 
(år) 

Hornsjön 2002 39 2003 37 1 

 
Tabell 9.4.d. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning /år 
                   Volymdos 
(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Hornsjön 2200 47                    7,4  179                      29 

Hornån 2900 47                   5,6 179                       22 

9.5 Biologisk återställning 

Två fisktrappor byggdes vid de två nedersta vandringshindrena under 1980-talet som ett 
AMS-projekt. 1991 byggdes trapporna om till denilrännor och 1996 byggdes den nedersta 
trappan om till basängtrappa. Denilrännan kan troligen fungera om den renoveras medan 
bassängtrappan är för brant och endast kan tänkas fungera vid särskilt lämpliga flöden. En 
ansvarig för trappornas skötsel och tillsyn bör utses. 
I Källebäcken pågår funktionskontroller av den befintliga fiskvägen. På sikt bör det jobbas på 
att åtminstone den nedre dammen (vid bassängtrappan) helt ska tas bort för att säkerställa 
förbipassage av vätteröring. 
Kontroll av fallsträckan nedan länsväg 195 ska göras och öringpassage om möjligt förenklas. 
Trumman under länsväg 195 utgör idag ett partiellt vandringshinder för öring och bör 
åtgärdas. 

9.6 Resultat 

9.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

Hornsjön provtogs endast sporadiskt under 1990-talet varför ingen sammanhängande serie av 
vattenkemimätningar fanns innan 1998 då Hornsjöns utlopp började provtas två ggr/år, för att 
få en bättre bild av vattenkemin längre upp i vattensystemet. I Hornån vid väg 195 har 
vattenkemiska undersökningar utförts med varierande frekvens sedan 1982. Fr.o.m. 2004 
provtas Hornån vid väg 195 sju ggr/år inom kalkeffektuppföljningen. 
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9.6.1.1 pH och alkalinitet i Hornsjön 
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Figur 9.6.1.1. pH och alkalinitet i Hornsjöns utlopp (provpunktsID 2991). Stödlinjerna markerar pH-målet 6,0 

som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas vid högflöde. 

 
Hornsjön har varit mycket sur men sedan 1998, när vattenkemiska mätningar 2 ggr/år 
startade, har kalkningens mål varit uppfyllt. Höga alkalinitetsvärden har uppmätts vid flera 
tillfällen efter 1998 och alkaliniteten har inte understigit 0,1 mekv/l, riktvärdet för alkalinitet 
som inte bör överskridas vid högflöde. Hornsjön verkar därför vara överdoserad och 
kalkdoserna kan sänkas. Målsättningen med avseende på att fiskbeståndet i Hornsjön inte 
skall vara negativt påverkat av försurningen är dock uppfylld med viss tveksamhet och därför 
bör kalkdosen inte sänkas för mycket. 

9.6.1.2 pH och alkalinitet i Hornån 
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Figur 9.6.1.2.a. pH och alkalinitet i Hornån vid landsväg 195 (provpunktsID 2950). Stödlinjerna markerar pH-

målet 6,0 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas vid 
högflöde. 

 
I Hornån har pH-målet varit uppfyllt under de senaste åren. Alkaliniteten har överstigit 0,1 
mekv/l, riktvärdet för alkalinitet som inte bör överskridas vid högflöde, men värden strax över 
0,1 mekv/l har uppmätts vid ett par tillfällen under perioden 1998-2002. En jämförelse mellan 
provtagningen i Hornån och flödena i Svedån visar att flera prover har tagits vid höga flöden 
(som högst 1650 l/s vid provtagningen i januari 2002), se figur 9.6.1.2.b. Kalkdoserna kan 
därför sänkas. 
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Figur 9.6.1.2.b. Flödessituationen (dygnsmedelvärden) i Svedån innan utloppet i Vättern jämfört med 

alkaliniteten i Hornån (provpunkts-ID 2950). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,0 inte får 
underskridas har uppfyllts i Hornsjön och Hornån. 
Alkaliniteten har överstigit 0,1 mekv/l, riktvärdet för alkalinitet som inte bör
överskridas vid högflöde, men värden strax över 0,1 mekv/l har uppmätts i Hornån
vid ett par tillfällen under perioden 1998-2002. Enligt de vattenkemiska 
mätningarna kan kalkdoserna sänkas inom åtgärdsområdet. Målsättningen med
avseende på att fiskbeståndet i Hornsjön inte skall vara negativt påverkat av
försurningen är dock uppfylld med viss tveksamhet och därför bör kalkdosen inte 
sänkas alltför mycket i sjön. 
 

9.6.2 Biologisk effektuppföljning 

I Hornån sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökningar och elfiske på 
två lokaler vardera. Harrlekens omfattning i Hornåns nedre delar kontrolleras. Dessutom 
utförs nätprovfiske i Hornsjön var 10:e år. 

9.6.2.1 Bottenfaunan i Hornån 

Hornån, Olofström, stn 2 (provpunkts-ID 2953) 
Bottenfaunan i Hornån, Olofström, har undersökts fem gånger; 1991, 1994, 1997, 1998 och 
2001 (Länsstyrelsen meddelande 2002:38). Nästa undersökning är planerad till år 2004. 
Vid den första undersökningen, 1991, bedömdes bottenfaunan ha betydlig påverkan av 
försurning. Vid de senaste undersökningarna, 1994, 1998 och 2001, bedömdes bottenfaunan 
däremot ha ingen eller obetydlig påverkan av försurningen. Vid undersökningen 2001 
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påträffades bäckbaggar samt två mycket försurningskänsliga dagsländor. Detta tillsammans 
med ett högt Baetis/plecoptera-index visar att försurningspåverkan inte föreligger. Den 
rödlistade dagsländan Rhithrogena germanica (NT, missgynnad) förekommer på lokalen. 
Bottenfaunan bedöms ha höga naturvärden. 
 
Hornån, en bit uppströms väg 195 (nära lokal Norka som har provpunkts-ID 2952) 
Lokalen i Hornån en bit uppströms väg 195 (642815 139930), som ligger på ungefär samma 
plats som lokal Norka (provpunkts-ID 2952), har undersökts 1999 och 2002. Bottenfaunan 
bedömdes ha ingen eller obetydlig försurningspåverkan vid båda undersökningstillfällena 
(ALcontrol Laboratories, 2003). Vid undersökningen 1999 påträffades bäckbaggar, musslor, 
snäckor och en hög andel av dagsländesläktet åsländor i förhållande till bäcksländor, vilket 
visade att bottenfaunan hade ingen eller obetydlig försurningspåverkan (Alcontrol 
Laboratories, 2000). 
Lokal Norka (provpunkts-ID 2952) har undersökts fyra gånger; 1991, 1994, 1997 och 1998 
(Alcontrol Laboratories 2000). Vid lokalen har bottenfaunans sammansättning visat på ingen 
eller obetydlig försurningspåverkan vid samtliga undersökningar. 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Hornån från 
Hornsjön till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är 
uppfylld. 

 
 
 

9.6.2.2 Fiskfaunan i Hornsjön 

Hornsjön nätprovfiskades för första gången 2001 av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vid 
provfisket fångades abborre, gädda och mört. Någon åldersbestämning har inte gjorts, så att 
det är osäkert att uttala sig om huruvida mört har reproduktionsproblem eller inte. 
Längdfördelningsdiagrammet tyder på att mörtbeståndet har varit utsatt för 
försurningspåverkan tidigare. Mörtbeståndet kan eventuellt vara på väg att återhämta sig från 
en tidigare försurningsskada. Abborren ser inte ut att ha några reproduktionsproblem. 
Fångsten per ansträngning var låg för abborre och mört och normal för gädda. Fiskbeståndet 
uppvisar, med viss tveksamhet, inte några tecken på störningar relaterade till försurning 3-5 år 
tillbaka i tiden. 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hornsjön inte 
skall vara negativt påverkat av försurningen är med viss tveksamhet uppfylld. 

 
 

9.6.2.3 Fiskfaunan i Hornån 

Hornån, Nedan fallen (provpunkts-ID 1344) 
Lokalen Hornån nedan fallen har undersökts 12 gånger sedan 1997 (Vätternvårdsförbundet, 
2003). Nästa undersökning är planerad till år 2004. 
Tätheten har varierat mellan ca 100 - 200 öringar/100 m2 under perioden som 
undersökningarna har pågått. Tätheten sensommaren år 2002 var i antal något högre än vad 
som uppmätts de senaste åren. Den uppmätta biomassan är dock i nivå med vad som i 
genomsnitt noterats för lokalen. Resultatet visar på fortsatt goda produktionsförhållanden för 
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öringen. Tätheten av öringungar, såväl antalsmässigt som viktsmässigt, är att betrakta som 
hög och undersökningen pekar på en fortsatt god rekrytering av öring (fig. 9.6.2.3.a). Utöver 
öring fångades och observerades flodnejonöga samt abborre. 
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Figur 9.6.2.3.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Hornån nedan fallen (provpunkts-ID 1344). 
 
Hornån, Olofsström (provpunkts-ID 2955) 

Lokalen elfiskades senast år 2003 (Länsstyrelsen PM 2004 manus). Nästa undersökning är 
planerad till år 2006 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). Nästa undersökning bör utföras 
redan år 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfisket innan kalkningarna i Habo 
kommun ska utvärderas 2006. 
 

Hornån har provfiskats sju gånger sedan 1984. En förbättring av reproduktionen har skett från 
år 1991 till 2000, med tätheter mellan 0,3 och 0,4 st/m2, förutom år 1997 då den totala 
tätheten var mycket låg (fig. 9.6.2.3.b). Vid 2003 års provfiske var tätheten av öring mycket 
låg, den lägsta sedan elfiskeundersökningarna påbörjades i Hornån. Tidigare år har flodkräfta 
och lake också fångats, men sedan 1997 har endast öring och signalkräfta fångats. 
Anmärkningsvärt är att det år 2000 fångades 50 signalkräftor men år 2003 bara en. Biomassan 
hos öring var år 2000 378 g/100 m2 samt år 2003 180 g/100 m2 hos öring och signalkräfta. 
Eventuellt kan den kalla vintern med lågt vattenstånd, samt högt vattenstånd i juli, ha gjort att 
fångsten inte återspeglar situationen i vattendraget varför det är svårt att bedöma om ån är 
försurningspåverkad. 
Troligtvis är Hornån inte påverkad av försurning utan det är förmodligen andra faktorer som 
har medfört att öringtätheterna har minskat så drastiskt år 2003. 
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Figur 9.6.2.3.b. Beräknad täthet av öring vid lokalen Olofsström i Hornån (provpunkts-ID 2955). 
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Hornån från 
Hornsjön till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppnått
vid lokalen nedan fallen men kan inte bedömas vid lokalen vid Olofsström. 
Nästa undersökning vid lokalen i Hornån Olofsström (provpunkts-ID 2955) bör 
utföras redan år 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfisket innan 
kalkningarna i Habo kommun ska utvärderas 2006.
Bedömning av kalkning: svårt att bedöma (år 2000 ++) 
Allmän bedömning av fiskbestånd och fiskproduktion: (år 2000 ++)
 

9.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

alkningarna inom åtgärdsområdet behöver planeras om. Enligt Habo kommun har en 
arkägare sagt nej till kalkning på flera våtmarksytor, vilket har medfört att de inte kunde 

alkas 2003. En stor våtmarksyta har dessutom blivit skogbeväxt och är därför inte lämplig 
ör kalkning längre. Vattenkemidata visar att kalkdoserna kan sänkas något inom 
tgärdsområdet. Sänkningen skulle dock bli alltför stor om man skulle ta bort kalkningarna 
åde där markägare har sagt nej till kalkning och på den skogbeväxta våtmarksytan. 
nligt de vattenkemiska mätningarna kan kalkningarna i Hornsjön vara överdoserade. 
ålsättningen med avseende på att fiskbeståndet i Hornsjön inte skall vara negativt påverkat 

v försurningen är dock uppfylld med viss tveksamhet och därför bör kalkdosen inte sänkas 
ör mycket i sjön. 
ästa elfiskeundersökning vid lokalen i Hornån Olofsström (provpunkts-ID 2955) bör utföras 

edan år 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfisket innan kalkningarna i Habo 
ommun ska utvärderas 2006. 
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10 ÅTGÄRDSOMRÅDE 52, GAGNÅN - HABO KOMMUN 

10.1 Slutsats 

Gagnån har en mycket skyddsvärd bottenfauna som intar en särställning bland 
Vätterbäckarna. Kalkning krävs för att Gagnån ska kunna behålla sina höga naturvärden. 
Sedan kalkningsstrategin lades om något 1994 bedöms nuvarande kalkplan fungera 
tillfredsställande. 
Gagnån är recipient för Fagerhults reningsverk och får ta emot dagvatten ifrån samhället. 
Övrig påverkan är bevattningsuttag i åns nedre delar. 
Äldre data visar att övre delarna av avrinningsområdet har mycket låg buffertförmåga mot 
surt nedfall och har varit starkt försurade. De förhållandevis ringa biologiska 
försurningsskadorna i åns övre delar, Gjutarbrobäcken och Stenabäcken, trots relativt sura 
förhållanden beror sannolikt på stort intrång av grundvatten i bäcken. 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Gagnån från 
Stenamossen till Vättern är uppfylld, med undantag av några tillfällen som får betraktas 
vara av tillfällig karaktär. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Gagnån från 
Stenamossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Gagnån från 
Stenamossen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att flodpärlmusslan i Gagnån inte skall vara 
negativt påverkad av försurningen går inte att bedöma. 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. 

♦ Vid övergången till grovkalk 0,2 – 0,8 hösten 2002 ökades kalkdosen med 25 %. 
Kalkdosen bör kunna sänkas igen efter några år och vattenkemin bör därför bevakas under 
perioden 2004 – 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen år 2005. 

♦ Nästa elfiske bör flyttas till år 2005. 
♦ Norra Kroksjön bör lodas så att kalken kan doseras rätt. 
♦ För att bevara Gagnåns höga limniska värden måste bl.a. skogsbruk bedrivas med största 

försiktighet. En skyddszon närmast vattendragen bör undantas från skogsbruk liksom att 
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ingen ytterligare dikning får ske i avrinningsområdet. Effekterna av dagvattenutsläpp 
skulle kunna minskas genom att dagvattnet fick infiltreras i marken innan det når ån. 

♦ Bevattningsuttag vid lågvattenföring om vattendom saknas bör beivras. 
 
10.2 Målsättning 
Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,3 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Gagnån från Stenamossen till Vättern. 

◊ Bottenfaunan i Gagnån från Stenamossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad 
av försurning. 

◊ Flodpärlmusslan i Gagnån skall inte vara negativt påverkad av försurningen. 

◊ Fiskbeståndet i Gagnån från Stenamossen till Vättern skall inte vara negativt påverkat av 
försurningen. 

10.3 Områdesbeskrivning 

Figur 10.3. Kartan visar översiktligt åtgärdsområde 52, Gagnåns avrinningsområde. 
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Gagnån har sin källa på Hökensås och rinner genom Fagerhults samhälle innan den rinner ut i 
Vättern. Åtgärdsområdet omfattar ett 29 km2 stort område med endast fyra mindre sjöar. 
Avrinningsområdet domineras av skog och har mindre inslag av jordbruksmark. 

10.3.1 Naturvärden 

Gagnån har mycket höga naturvärden och större delen av Gagnån är naturreservat och klassat 
som Natura 2000-objekt. Gagnån ingår i områdena Västra Vätterstranden/Munkaskogs-
området och Hökensås/Svedmon vilka båda utgör riksintresse för naturvården. Centrala 
Hökensås utgör även riksintresse för friluftsliv. I Gagnåns avrinningsområde finns flera 
källkärr med intressant flora. Bare Mosse, i de övre delarna av Gagnåns avrinningsområde, är 
av Länsstyrelsen i Skaraborg utpekad som en av länets värdefullaste mossar. Mossen har 
bedömts vara av riksintresse för naturvård för de stora geovetenskapliga, botaniska och 
zoologiska värdena. Bare Mosse är avsatt som naturvårdsområde och godkänd SPA-97 enligt 
EU:s fågeldirektiv. Flera myrmarker är påverkade av genombrytande källvatten vilket ger en 
speciell flora. Den höga andelen källvatten speglar sig också i att Gagnåns vatten är kallt och 
att amerikansk bäckröding trivs i bäckens övre delar. 
Gagnån är utpekad av Fiskeriverket som riksintresse p.g.a. förekomsten av skyddsvärda arter 
eller stammar av fisk. Gagnåns nedre delar utgör reproduktionsområde för sjölevande 
vätteröring och harr. Vätteröringen stannar i upp till tre år mot två år i många andra bäckar. 
Uppehållstiden i ån är en anpassning till de kalla förhållandena i och med den lägre tillväxten 
i ån. Uppströms vandringshinderna för Vätteröringen finns det en stationär öringstam. Ån 
hyser även flodnejonöga. 
Gagnån har en mycket skyddsvärd bottenfauna som intar en särställning bland Vätterbäckarna 
med bl.a. två hotade nattsländearter, Sembis atrata och Beraeodes minitus (Beraeodes minitus 
tillhör hotkategori R) samt en hotad dagsländeart Rhitrigena germanica (hotkategori NT). 
Den artrika bottenfaunan ger strömstare och forsärla möjlighet att häcka i Gagnån vissa år. 
Flodpärlmussla har tidigare funnits i Gagnån men försvunnit. Under 1995 sattes 
flodpärlmusslor ut i vattendraget för att återintroducera arten i Gagnån. (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35). 

10.3.2 Påverkan 

Gagnån är numera inte reglerad och bedöms som relativt opåverkad. Ån är dock recipient för 
Fagerhults reningsverk och kan vara lokalt påverkad av dagvattenutsläpp från Fagerhults 
tätort. Sommaren 1993 observerades fiskdöd i ån vilket troligen berodde på ett tillfälligt 
utsläpp från avloppsreningsverket. Vattenuttag för jordbruksändamål har noterats förekomma 
i åns nedre delar vilket påverkar vattenflödet (Fiskeriverket 1998). Någon vattendom för uttag 
av vatten för bevattning finns inte i Gagnån. Begränsad vattentillgång på sommaren är mycket 
negativ för fisken och övrigt biologiskt liv i ån. Bevattningsuttag definieras som arbetsföretag 
enligt vattenlagen vilket kräver vattendom. 
 
För att bevara Gagnåns höga limniska värden måste bl.a. skogsbruk bedrivas med största 
försiktighet. En skyddszon närmast vattendragen bör undantas från skogsbruk liksom att 
ingen ytterligare dikning bör ske i avrinningsområdet. Effekterna av dagvattenutsläpp skulle 
kunna minskas genom att dagvattnet fick infiltreras i marken innan det når ån. 
Bevattningsuttag vid lågvattenföring om vattendom saknas bör beivras. 
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10.4 Kalkningsåtgärder 

Gagnån började kalkas 1985, genom våtmarkskalkning av Stenamossen. Sedan har 
kalkningen utökats med fler våtmarksytor samt sjökalkning av sjöarna Fisklösen och Norra 
Kroksjön. 1994 ändrades kalkningsstrategin. Givorna på våtmarkerna höjdes och de båda 
sjöarna började kalkas varje år. I dagsläget kalkas de båda sjöarna årligen samt totalt 15 
våtmarksytor varje eller vartannat år. Norra Kroksjön är inte lodad varför uppgifter om 
kalkdos och omsättningstid inte går att få fram. 
År 1999 övergick man till att sprida produkter som dammar mindre på våtmarkerna, istället 
för kalkstensmjöl <0,2 mm. Under tre år, 1999-2001, spreds tyska granuler på samtliga 
våtmarker. Fr.o.m. hösten 2002 övergick man till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm på de flesta 
våtmarksytorna, förutom 16 ton som spreds med tyska granuler. Kalkdosen höjdes då med ca 
25 % jämfört med dosen med kalkstensmjöl. Anledningen till att man fortfarande sprider 16 
ton med tyska granuler är att kalkningen sker i ett naturreservat, och att tyska granuler är mer 
dammfria än grovkalk 0,2-0,8 mm. 
 
Tabell 10.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO)

Frekvens 
(ggr/år) 

Gagnån 2003 62 2004 62 1 

 
Tabell 10.4.b. Kalkmängd och kalkdos på våtmarker inom åtgärdsområdet. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Total 
yta (ha) 

Kalkad 
yta (ha) 

Andel av 
AO (%) 

Senaste dos, år 2003 (ton/ha) 
på våtmarkerna            i hela AO 

Gagnån 2900 29,6 1,0 5,4                       0,056 

 
Tabell 10.4.c. Sjökalkning inom avrinningsområdet. Kalkdos vid den senaste kalkningen samt den planerade 

kalkningsinsatsen. 

Sjö Senaste 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Planerad 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Frekvens 
(år) 

Fisklösen 2002 ? 2003 ? 1 
Norra Kroksjön 2002 ? 2003 ? 1 

 
Tabell 10.4.d. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning /år 
                        Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                   (g/m3) 

Gagnån 2900 20                 2,4 161                        20 
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10.5 Biologisk återställning 

Vätteröringens vandringsmöjligheter begränsas av en serie naturliga fall vid Karlstorp. 
Nedanför fallen utfördes biotopförbättrande åtgärder i form av lekbankar och 
strömkoncentratorer av AMS i slutet av 1970-talet. Ytterligare åtgärder på sträckorna nedan 
fallet genomfördes 1994 då lekgrus och större sten lades ut. 
Flodpärlmussla har under 1995 på försök återintroducerats i Gagnån finansierat av 
kalkningsverksamheten. 110 flodpärlmusslor sattes ut och vid kontroll året efter hittades ett 
flertal individer på utsättningsplatsen. Fortsatt kontroll är planerad inom effektuppföljningen. 

10.6 Resultat 

10.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

I Gagnåns nedre sker vattenprovtagning varje månad. Gagnån ingick tidigare i 
Naturvårdsverkets IKEU-program (Integrerad Kalk Effekt Uppföljning) för att studera 
effekterna av kalkningen. Vid Kvarnliden i Gagnåns nedre delar förekom provtagning på 
nästan samma lokal i tre olika program samtidigt (PMK, IKEU och kalkeffektuppföljningen). 
Mellan 1990 och 1995 togs vattenprover i Gjutarbrobäcken, ett av Gagnåns källflöden, inom 
IKEU-programmet. I samband med att Stenamossen skulle kalkas togs vattenprover i 
Gjutarebrobäcken och upp- och nedströms Stenamossen i Gagnån. Sedan 1995 har 
kontinuerlig provtagning högt upp i avrinningsområdet saknats varför en ny punkt fr.o.m. 
1998 har lagts in nedanför Stenamossen. Sedan 1998 sker provtagning i Gagnåns nedre delar 
endast inom ett program. 

10.6.1.1 pH och alkalinitet i Barnabäcken och Gagnån 

Fram till det att kalkningsstrategin ändrades 1994 och kalkning började ske i sjöarna varje år 
förekom det surstötar med alkalinitet och pH-värden under målsättningsvärdena i Gagnån. 
Under perioden 1995-1997, som utvärderades år 1998, såg vattenkemin stabilare ut. Inför år 
2004 har dock pH-målet höjts från 6,0 till 6,3 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35), och det 
nya pH-målet har underskridits vid två tillfällen i Barnebäcken och vid två tillgällen i Gagnån 
under perioden 1998-2002. I december 1999 uppmättes det lägsta pH-värdet under perioden i 
Barnebäcken: pH 5,9. I oktober 1998 uppmättes det lägsta pH-värdet under perioden i 
Gagnån: pH 6,1. pH-värdena under målsättningen får dock betraktas vara av tillfällig karaktär 
eftersom målsättningarna för biologin är uppfyllda (avsnitt 10.6.2) och det föranleder därför 
inte någon förändring av kalkdoserna. 
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Figur 10.6.1.1.a. pH och alkalinitet i Barnebäcken nedströms Stenamossen (provpunktsID 2961). Stödlinjerna 

markerar pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet som ej bör överskridas vid 
högflöde. 
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Figur 10.6.1.1.b. pH och alkalinitet i Gagnån (provpunktsID 1360). Stödlinjerna markerar pH-målet 6,3 som ej 
får underskridas och riktvärdet för alkalinitet som ej bör överskridas vid högflöde. 

 

 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas 
har uppfyllts i Barnabäcken och Gagnån, med undantag av vid några tillfällen då 
värden strax under målsättningen har uppmätts. 
pH-värdena under målsättningen får dock betraktas vara av tillfällig karaktär
eftersom målsättningarna för biologin är uppfyllda och det föranleder därför inte
någon förändring av kalkdoserna. 
 

10.6.2 Biologisk effektuppföljning 

I Gagnån sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökningar vid två lokaler, 
flodpärlmussla vid tre lokaler och elfiske vid två lokaler. Elfiske har tidigare även genomförts 
i Gjutarebrobäcken och Barnebäcken (inom IKEU-programmet) i systemets övre delar, där 
det har påträffats bäckröding och öring samt sparsamt med gädda vissa år. Det är 
anmärkningsvärt att inte öringen och bäckrödingen har slagits ut i Barnebäckens övre delar, 
då det har varit mycket surt (fig. 10.6.1.1.a). Troligtvis är inslaget av grundvatten stort, vilket 
räddar det biologiska livet vid surstötar. 
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10.6.2.1 Bottenfaunan i Gagnån 

Gagnån, Stenamossen, stn 2 (provpunkts-ID 2964) 
Bottenfaunan i Gagnån, Stenamossen, har undersökts nio gånger; varav de senaste 
undersökningarna genomfördes 1995, 1997, 1998 och 2001 (Länsstyrelsen meddelande 1999: 
4 och 2002: 38). Nästa undersökning är planerad till år 2004. 
Vid samtliga undersökningar har bottenfaunan bedömts ha ingen eller obetydlig påverkan av 
försurning. Flera mycket försurningskänsliga arter förekommer, bl.a. märlkräftan Gammarus 
pulex. Artsammansättningen har i huvudsak varit likartad de olika åren. Sedan kalkningen 
startade har märlkräftan Gammarus pulex återkoloniserat lokalen. 1997 var första gången den 
försurningskänsliga hattsnäckan (Ancylus fluviatilis) påträffades. Nuvarande kalkningsstrategi 
tycks återskapa en bottenfauna som är lik den som fanns innan ån drabbades av försurning. 
 
Gagnån, Fagerhult, stn 1 (provpunkts-ID 2963) 
På den nedre bottenfaunalokalen i Gagnån har undersökningar genomförts 1984-86, 1990-92, 
1995 och 1997-99 och 2002 (Alcontrol Laboratories 2000 och 2003). Andelen 
försurningskänsliga och föroreningskänsliga arter är stor och samtliga funktionella grupper 
har noterats. Försurnings- och föroreningsstatusen bedömdes därför 1999 liksom tidigare som 
ingen eller obetydlig. Andelen sötvattensmärla har ökat sedan kalkningen startade. Även vid 
undersökningen 2002 bedömdes bottenfaunan ha ingen eller obetydlig försurningspåverkan. 
 

 
Figur 10.6.2.1. Sötvattensmärla. (Gammarus pulex) t.v. och Hattsnäcka (Ancylus fluviatilis) t.h. har kommit 
tillbaka till Gagnåns övre delar sedan kalkningen startade. (teckning: Eva Engblom). 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Gagnån från
Stenamossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är
uppfylld.  

10.6.2.3 Flodpärlmusslan i Gagnån 

Flodpärlmusslan i Gagnån inventerades 2001. Vid inventeringen gjordes inte några fynd av 
levande musslor. Försöket att återintroducera flodpärlmussla i ån bedöms inte ha lyckats. 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att flodpärlmusslan i Gagnån inte
skall vara negativt påverkad försurning kan inte bedömas, eftersom inga fynd av
musslor gjordes vid den senaste inventeringen. 
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10.6.2.4 Fiskfaunan i Gagnån 

Gagnån uppströms Fagerhult, stn 2 (provpunkts-ID 2965) 
Lokalen Gagnån uppströms Fagerhult har elfiskats 15 gånger i Vätternvårdsförbundets regi 
mellan 1984 och 2002 (Vätternvårdsförbundet 2003). Nu har elfiskena i Vätternvårds-
förbundets regi avslutats, så att lokalen undersöks bara inom kalkeffektuppföljningen. Nästa 
undersökning inom kalkeffektuppföljningen är planerad till år 2006 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35). Den undersökningen bör flyttas till 2005, så att man hinner utvärdera 
resultaten från elfisket innan kalkningarna Habo kommun ska utvärderas 2006. 
Under åren som undersökningar har utförts i Gagnån har resultaten visat på ett stabilt bestånd 
av öring. Tätheten av öring har under undersökningsperioden varierat mellan ca 40 – 75 
st/100 m2. Beräknad täthet av öring på den aktuella provytan i övre delen av Gagnån under 
åren 1984 - 2002 framgår av figur 10.6.2.4.a. 
Resultatet från elfisket 2002 tyder på viss minskning av öringtätheten i bäcken. Det är dock 
ännu osäkert om resultaten pekar på någon förändring av förhållanden i bäcken. 
Elfisket år 2002 i Gagnån ovan Fagerhult skedde på en provsträcka med strömlevande öring. 
Beståndet här innehåller flera olika årsklasser. Utifrån fångsten av öringungar på provsträckan 
beräknades besättningstätheten uppgå till totalt ca 43 st/100 m2 varav tätheten årsungar (0+) 
var ca 13 st/100 m2. Beräknad täthet av öring på lokalen, uttryckt som biomassa, uppgick till 
ca 0,5 kg/100 m2. 
Under 2003 skedde elfiske både i kalkeffektuppföljningens och Vätternvårdsförbundets regi. I 
elfisket som utfördes inom kalkeffektuppföljningen saknades årsungar, vilket förmodligen 
beror på att elfisket utfördes vid högt flöde (Länsstyrelsen PM 2004 manus). Vid 
Vätternvårdsförbundets elfiske fångades däremot årsungar vid elfisket, vilket visar att 
fiskfaunan inte är påverkad av försurning. 
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Figur 10.6.2.4.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Gagnån ovan Fagerhult (provpunkts-ID 2965) under 

perioden 1984-2002. 
 

Bedömning av kalkning: ++ 
Allmän bedömning av fiskbestånd och fiskproduktion: ++ 

 
 

  
 
 

Nästa elfiske inom kalkeffektuppföljningen i Gagnån uppströms Fagerhult bör
flyttas till 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfisket innan 
kalkningarna Habo kommun ska utvärderas 2006. 
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Gagnån, stn 3, Bjälkatorpet (provpunkts-ID 1342) 
Lokalen Gagnån Bjälkatorpet har elfiskats 15 gånger sedan 1984 (Vätternvårdsförbundet 
2003). Nästa undersökning är planerad till år 2004. 
Den beräknade tätheten av öring på lokalen under åren 1984 – 2002, då elfiskeundersökningar 
har utförts, framgår av figur 10.6.2.4.b. 
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Figur 10.6.2.4.b. Beräknad täthet av öring vid lokalen Gagnån vid Bjälkatorpet (provpunkts-ID 1342) under 
perioden 1984-2002. 
 
Elfisket år 2002 visar totalt på relativt goda förhållanden för öringungar på provsträckan. 
Tätheten antalsmässigt var dock något lägre än 2000 och genomsnittet de senare åren, främst 
vad gäller årsungar (0+). Tätheten i form av biomassa var i nivå med 2001 års värde och 
något högre än genomsnittet under senare år.  
Övriga fiskarter på provytan har under åren varit mer sparsamt förekommande, med undantag 
för nejonöga som ibland påträffats tämligen rikligt. Någon successiv förändring av 
fiskfaunans sammansättning har inte märkts under period som lokalen kontrollerats. Vid 2002 
års elfiske kunde dock signalkräfta noteras på provsträckan. 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende att på Fiskbeståndet i Gagnån från
Stenamossen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är
uppfylld. 

 
 
 

10.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. pH-värden under målsättningen har uppmätts vid några tillfällen, men de 
får betraktas vara av tillfällig karaktär eftersom målsättningarna för biologin är uppfyllda och 
det föranleder därför inte någon förändring av kalkdoserna. 
Man bör fortsätta att sprida 16 ton av kalken på våtmarkerna med tyska granuler eftersom 
kalkningen sker i ett naturreservat. De tyska granulerna är mer dammfria än grovkalk 0,2-0,8 
mm. 
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Vid övergången till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm (hösten 2002) ökades kalkdosen med 25 
%. Kalkdosen bör kunna sänkas igen efter några år och vattenkemin behöver därför bevakas 
under perioden 2004 - 2006. En översyn av vattenkemin bör göras innan kalkningen år 2005. 
Nästa elfiske inom kalkeffektuppföljningen i Gagnån uppströms Fagerhult bör flyttas till 
2005, så att man hinner utvärdera resultaten från elfisket innan kalkningarna Habo kommun 
ska utvärderas 2006. 
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11 ÅTGÄRDSOMRÅDE 54, RÖDÅN - HABO KOMMUN 

11.1 Slutsats 

Rödån hyser trots sin ringa storlek mycket höga naturvärden. I de nedre delarna leker 
Vätteröring och harr. Rödån har också en skyddsvärd bottenfauna. 
De ringa biologiska skadorna trots en försurningspåverkad vattenkvalitet tyder på stora 
intrång av grundvatten i Rödån. 
Vattenuttagen som sker i Rödån är mycket negativa för faunan i ån. 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,3 inte får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l inte bör överskridas vid högflöde i Rödån från 
Brännemossen till Vättern är uppfylld, med undantag av vid några tillfällen som får 
betraktas vara av tillfällig karaktär. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Rödån från 
Brännemossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Rödån från 
Brännemossen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. De vattenkemiska värdena under målsättningen som har uppmätts 
visar att det är viktigt att fortsätta kalka i samma omfattning som nuvarande detaljplan. 

11.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,3 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,15 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Rödån från Brännemossen till Vättern. 

◊ Bottenfaunan i Rödån från Brännemossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad 
av försurning. 

◊ Fiskbeståndet i Rödån från Brännemossen till Vättern skall inte vara negativt påverkat av 
försurningen. 
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11.3 Områdesbeskrivning 

Figur 11.3. Kartan visar översiktligt åtgärdsområde 54, Rödåns avrinningsområde. 

 
Rödåns källa utgörs av några källsjöar på Hökensås. Rödån rinner sedan ut i Vättern vid 
Rödån norr om Fagerhult. Åtgärdsområdet omfattar ett 11,8 km2 stort område med tre mindre 
sjöar. Avrinningsområdet domineras av skog med inslag av jordbruksmark i 
avrinningsområdets nedre delar. 

11.3.1 Naturvärden 

Rödån ingår i Hökensås/Svedmon och Västra Vätterstranden/Munkaskog som är av 
riksintresse för naturvården. Centrala Hökensås utgör även riksintresse för friluftsliv. Rödsjön 
i Rödåns övre delar är unik på sätt att den uppvisar en näringskrävande flora trots den 
näringsfattiga omgivningen. Sjön är belägen i en djup åsgrop och är påverkad av 
utströmmande grundvatten. Rödsjön, Strandgölen och Bottenlösen ingår i Hökensåsområdet 
och klassas som Natura 2000-objekt. 
Rödåns vatten är kallt vilket gör att amerikansk bäckröding som är utsatt i bäcken klarar sig 
bra. Vattendraget har en mycket skyddsvärd bottenfauna och hyser tre hotade nattsländearter; 
Odontocerum albicorne, hotkategori VU, Beraea maurus, hotkategori DD samt Crunoecia 
irrorata, hotkategori VU. 
Rödåns nedre delar utgör reproduktionsområde för Vätteröring och är ett av de minsta 
vattendragen till Vättern som harren går upp och leker i. Harren och vätteröringen är s.k. 
glacialrelikter och utpekade av Fiskeriverket som särskilt skyddsvärda stammar och arter. 
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Vattendraget är klassat som riksintresse för yrkes- och fritidsfisket. (Åtgärdsplan 2003-2007, 
Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). I bäckens nedre delar förekommer även flodnejonöga. 
Ovan vandringshinderna för Vätteröringen förekommer en stationär öringstam. 

11.3.2 Påverkan 

Rödån är inte påverkad av kommunala eller industriella utsläpp. Bottenfaunan indikerar ett 
opåverkat vatten. Rödån är inte reglerad. I vattendraget finns dock rester av flera äldre 
regleringsdammar. Vattenuttag sker för jordbruksändamål vid Kvarndammen innan ån 
mynnar ut i Vättern. Vattenuttag vid lågvattenföring kan vara mycket negativt för fisk- och 
bottenfaunan i åns nedre delar. 

11.4 Kalkningsåtgärder 

Rödån kalkades endast sparsamt fram till 1991 genom Bastasjön där kalkningen började 
redan 1985. Numera sker kalkningen årligen på sju våtmarksytor samt vartannat år i 
Bastasjön. Kalkningen hade inte givit det önskvärda resultatet på vattenkemin varför 
kalkdosen höjdes fr.o.m. 1997. År 2001 övergick man till att sprida produkter som dammar 
mindre på våtmarkerna, istället för kalkstensmjöl < 0,2 mm. Kalkningarna på hösten 2001 
blev dock försenade och utfördes i januari 2002 istället, då tyska granuler spreds. Fr.o.m. 
hösten 2002 övergick man till att sprida grovkalk 0,2-0,8 mm, och då höjdes kalkdosen med 
ca 30 % jämfört med dosen med kalkstensmjöl. 
 
Tabell 11.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Rödån 2003 58 2004 59 1 

 
Tabell 11.4.b. Kalkmängd och kalkdos på våtmarker inom åtgärdsområdet. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Total 
yta (ha) 

Kalkad 
yta (ha) 

Andel av 
AO (%) 

Senaste dos, år 2003 (ton/ha) 
på våtmarkerna            i hela AO 

Rödån 1180 4,0 0,34 17                       0,058 

 
Tabell 11.4.c. Sjökalkning inom avrinningsområdet. Kalkdos vid den senaste kalkningen samt den planerade 

kalkningsinsatsen. 

Sjö Senaste 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Planerad 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Frekvens 
(år) 

Bastasjön 2001 ? 2004 ? 1/2 
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Tabell 11.4.d. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning /år 
yta (ha) 

(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Rödån 1180 1                   0,3 68                       20 

11.5 Biologisk återställning 

Bassängtrappor och trösklar av block uppfördes under 1996 vid två vandringshinder 
nedströms väg 195 (en gammal kvarnmur och en bevattningsdamm). Vid elfisket 1997 ovan 
väg 195 fångades rikligt med öring. Populationen dominerades av årsungar vilket tyder på att 
Vätteröring har passerat de båda vandringshindren och lekt även ovanför vägen hösten 1996. 
Vägtrumman under väg 195 åtgärdades under 2002. Trösklar av block och cementmoduler 
lades ut. 
Vid Rödåns kvarn pågår kontroll av fallhöjd m.m. i den underjordiska kvarnrännan för att 
utreda om rännan utgör hinder och vad som i så fall skulle kunna göras. 

11.6 Resultat 

11.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

I Rödån vid Brännemossen har vattenkemiska mätningar utförts 6 ggr/år sedan 1998. I Rödån 
vid väg 195 har vattenkemisk provtagning skett med varierande frekvens sedan 1982, men de 
senaste åren har vattenkemiprovtagning utförts 6 ggr/år och fr.o.m. 2004 ska provtagning 
utföras 7 ggr/år. 

11.6.1.1 pH och alkalinitet i Rödån 

I Rödåns övre delar, vid Brännemossen, startade vattenkemimätningar 1998 för att få en 
bättre bild av försurningssituationen. Under tidsperioden 1998 – 2002 har pH-värden strax 
under den nya målsättningen pH 6,3 uppmätts vid tre tillfällen.  
Vattenprovtagningen vid väg 195 i åns nedre delar tydde på återkommande surstötar och en 
försurningspåverkad vattenkvalitet fram till 1997 (fig. 11.6.1.1.b). Då hade den lägsta årliga 
alkaliniteten i ån inte höjts sedan kalkningen startade, men den högsta alkaliniteten som 
uppmättes under året hade dock ökat. Rödån är svårkalkad med få lämpliga våtmarker för 
kalkning. P.g.a. det dåliga resultatet på vattenkemin höjdes kalkdosen på våtmarkerna fr.o.m. 
1997. Höjningen av kalkdosen har resulterat i en förbättrad vattenkemi. Under perioden 1998-
2002 har den vatten kemiska målsättningen bara underskridits vid ett tillfälle, i april 2001 då 
pH-värdet 6,0 uppmättes. 
De enstaka pH-värdena under målsättningen som har uppmätts under perioden 1998 – 2002 
får betraktas vara av tillfällig karaktär, eftersom biologin inte har visat på någon 
försurningspåverkan, se avsnitt 11.6.2 Biologisk effektuppföljning. 
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Figur 11.6.1.1.a. Diagrammen visar pH och alkalinitet i Rödån vid Brännemossen (provpunktsID 2992). 
Stödlinjerna markerar pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet som ej bör 
överskridas vid högflöde. 
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Figur 11.6.1.1.b. Diagrammet visar pH och alkalinitet i Rödån vid väg 195 (provpunktsID 2967). Stödlinjerna 
markerar pH-målet 6,3 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet som ej bör överskridas vid 
högflöde. 

 
 
 
 

 

I
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,3 ej får underskridas 
har uppfyllts med undantag av vid ett tillfälle i Rödån vid väg 195. I Rödån vid 
Brännemossen har däremot pH-målet underskridits vid tre tillfällen. 
De enstaka pH-värdena under målsättningen som har uppmätts under perioden
1998 – 2002 får betraktas vara av tillfällig karaktär, eftersom biologin inte har visat
på någon försurningspåverkan. 
 

11.6.2 Biologisk effektuppföljning 

 Rödån sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökning i åns nedre del 
amt genom elfiske på två lokaler. 
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11.6.2.1 Bottenfaunan i Rödån 

Rödån nedan vandringshinder (provpunkts-ID 2969) 
Bottenfaunan i Rödån har undersökts 10 gånger mellan 1991 och 2002. Nästa undersökning 
är planerad till år 2004. 
Försurningsbedömningen har visat på ingen eller obetydlig påverkan av försurning vid 
samtliga undersökningar (Länsstyrelsen meddelande 2003: 38). Kalkningen har haft en 
positiv effekt på bottenfaunan och antalet försurningskänsliga arter har ökat. Kalkningen har 
inte påverkat de föroreningskänsliga arterna negativt. 
De ringa skadorna på biologin trots låga pH-värden kan förklaras med det höga inslaget av 
grundvatten och källor som skapar refuger för fisk och bottenfaunan vid surstötar. 
Vid undersökningen 2002 visar förekomsten av flera försurningskänsliga arter, bl.a. den 
mycket känsliga märlkräftan Gammarus pulex, samt förekomst av flera känsliga grupper att 
bottenfaunan är ej eller obetydligt påverkad av försurning. 
 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Rödån från 
Brännemossen till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är 
uppfylld. 

 
 

 

11.6.2.2 Fiskfaunan i Rödån 

Rödån, Brännemossen (provpunkts-ID 2974) 
Lokalen har undersökts nio gånger under perioden 1991-2003. Nästa undersökning är 
planerad till år 2004. 
Tätheterna av öring har varit höga, mellan 0,9 och 1,7 st./m2. 2003 var tätheterna de lägsta 
sedan 1991 (Länsstyrelsen PM 2004 manus). Bäckröding har fångats alla år och signalkräfta 
fångades 2002. Bäckrödingbeståndet ser ut att ha minskat under nittiotalet men fler 
bäckrödingar fångades 2003. Fiskbeståndet ser inte ut att vara försurningspåverkat. Det tidiga 
fisket 2003 kan ha inneburit att inte fler årsungar kunde fångas. 

Rödån, Brännemossen
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Figur 11.6.2.2.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Rödån Brännemossen (provpunkts-ID 2974). 
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Rödån nedan vandringshinder (provpunkts-ID 2972) 
Lokalen har undersökts 11 gånger under perioden 1991 – 2001. Nästa undersökning är 
planerad till år 2004. 
Tätheterna av öring har ökat t.o.m. 1999 då tätheterna var mycket höga, runt 5 st./m2. Därefter 
har tätheterna varit något lägre men fortfarande höga. 2003 var, liksom på andra lokaler 
fiskade år 2003 i Habo kommun, tätheterna mycket lägre än tidigare år (Länsstyrelsen PM 
2004 manus). Bergsimpa, bäckröding och nejonögon har fångats vid olika tillfällen sedan 
1991. Lake fångades även 2001. Fiskbestånden ser inte ut att vara påverkade av försurning 
utan det kan vara andra orsaker, som högt vattenstånd i juli samt en kall vinter med lågt 
vattenstånd som medfört lägre tätheter år 2003. 
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Figur 11.6.2.2.b. Beräknad täthet av öring vid lokalen Rödån nedströms vandringshinder (provpunkts-ID 2972) 

under perioden 1991-2003. 
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Rödån från 
Brännemossen till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är 
uppfylld.  

11.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

Den nuvarande detaljplanen för åtgärdsområdet bedöms fungera bra och inga justeringar 
bedöms nödvändiga. De enstaka pH-värdena under målsättningen som har uppmätts under 
perioden 1998 – 2002 får betraktas vara av tillfällig karaktär, eftersom biologin inte har visat 
på någon försurningspåverkan. Värdena under målsättningen visar dock att det är viktigt att 
fortsätta kalka i samma omfattning som nuvarande detaljplan. 
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12 ÅTGÄRDSOMRÅDE 55, KNIPÅN - HABO KOMMUN 

12.1 Slutsats 

Knipåns avrinningsområde hyser mycket stora naturvärden som är beroende av en god 
vattenkvalitet. 
Kalkningen har gett ett mycket bra resultat, bl.a. har ett flertal ovanliga och försurnings-
känsliga bottenfaunaarter återkommit till Knipån efter det att kalkningen startade. Ett stort 
problem som trots kalkningen kvarstår i Knipesjön och Furusjön är höga kvicksilverhalter i 
fisk. 
Nuvarande vattendomar tillåter bevattningsuttag som kraftigt påverkar Knipåns produktion av 
öringsmolt till Vättern. 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 inte får underskridas i 

Knipesjön, Furusjön och Knipån från Knipesjön till Vättern är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Knipån från Furusjön till 

Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Knipesjön och i Knipån 

från Furusjön till Vättern inte skall vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 
 

Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 Åtgärdsområdets målsättning med avseende att riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l inte 
bör överskridas vid högflöde i Knipesjön, Furusjön och Knipån från Knipesjön till Vättern 
är inte uppfylld.  

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkgivan kan sänkas till 43 ton per år i Knipesjön och 31 ton per år i Furusjön. 
♦ Näste elfiske bör utföras redan 2005. 
♦ De höga kvicksilverhalterna i fisk i Knipesjön och Furusjön bör följas upp med ytterligare 

provtagning. 
♦ Det är angeläget att resterna av Kvarnekulla kraftverk rivs och att en fiskväg byggs förbi 

Skårhultsdammen. 
♦ Vattenuttag ur Knipån vid lågvatten är mycket allvarligt för fiskfaunan och minskar 

produktionen av öring- och harrungar till Vättern varför vattenuttag vid lågvatten bör 
minimeras. Bevattningsuttag som saknar vattendom bör beivras. 
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12.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,0 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Knipesjön, Furusjön och Knipån från Knipesjön till Vättern. 

◊ Bottenfaunan i Knipån från Furusjön till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av 
försurning. 

◊ Fiskbeståndet i Knipesjön och Knipån från Furusjön till Vättern skall inte vara negativt 
påverkat av försurningen. 

12.3 Områdesbeskrivning 

Figur 12.3. Kartan visar översiktligt åtgärdsområde 55, Knipåns avrinningsområde. 

 
Knipåns källa utgörs av Baremossen uppe på Hökensås. Åtgärdsområdet omfattar ett 53 km2 
stort område med elva sjöar bl.a. de större sjöarna Knipesjön och Furusjön. Knipån rinner ut i 
Vättern vid Simonstorp norr om Habo tätort. Avrinningsområdet domineras av skog med 
betydande inslag av jordbruksmark och mossmarker. 

-------------------------------------------------------       ---------------------------------------------------- 93



---------------------------------  Kalkningar i Habo och Mullsjö kommuner 1998-2002  ---------------------------------- 
 

12.3.1 Naturvärden 

Knipån ingår i Västra Vätterstranden och Munkaskogsområdet som är av riksintresse för 
naturvården. Centrala Hökensås utgör även riksintresse för friluftsliv. Strandkärret vid 
Knipesjöns norra strand har en mycket intressant flora med stora botaniska skyddsvärden. 
Maden fungerar även som rastlokal för flera fågelarter. Området har ansetts ha högsta värde i 
länets våtmarksinventering (Länsstyrelsen Skaraborg 1991). 
Knipåns nedre delar hyser Vätteröring och är reproduktionsområde för harr. Knipån är p.g.a. 
detta utpekad av Fiskeriverket som riksintresse för yrkes- och fritidsfisket p.g.a. förekomsten 
av skyddsvärda arter eller stammar av fisk. Ån har goda öringbiotoper på hela den ca 2 km 
långa sträckan upp till Kvarnekulla f.d. kraftverk som utgör det första definitiva 
vandringshindret för öringen. Reproduktionen är dock negativt påverkad av 
korttidsregleringen och vattenuttagen i ån. Ovan Kvarnekulla kraftverk finns en stationär stam 
av öring. Enligt uppgift finns det eventuellt kvar flodkräfta i Knipesjön. I Furusjön har 
signalkräfta planterats ut. Furusjön är för övrigt en välfrekventerad badsjö. 
Knipån har en mycket skyddsvärd bottenfauna och hyser en hotad dagsländeart, Rhithrogena 
germanica, hotkategori NT. Vid bottenfaunaprovtagningen 1997 påträffades en mycket 
ovanlig dagslända i Ecdynurus affinis-gruppen (enda fyndet Limnodata har gjort av denna art 
i Sverige). (Åtgärdsplan 2003-2007, Länsstyrelsen meddelande 2003:35). 

12.3.2 Påverkan 

Knipån utgör inte recipient för vare sig kommunalt eller industriellt avlopp men är recipient 
för en rad enskilda avlopp. Knipån är påverkad av reglering genom f.d. Kvarnekulla 
kraftverk. Regleringen skedde genom korttidsreglering men kraftverket upphörde sin 
elkraftproduktion 1989. Vattnet leds de 42 fallmeterna genom en tub. Skårhultsdammen har 
vattendom. Vattennivån i Furusjön är reglerad av ett överfall vid utloppet av sjön. 
I Knipån sker stora uttag av vatten för bevattning. Tre större anläggningar har prövats och 
erhållit tillstånd enligt vattendomstolen. Vattendomstolen har ytterligare ett ärende uppe för 
behandling om vattenuttag ur Skårhultsdammen. I dagsläget (Vattendomstolens 
huvudförhandling 1997-02-12) får bevattningsuttaget ske med 35 l/s när tillrinningen 
överstiger 60 l/s. Är flödet i Knipån mindre får drygt hälften av tillrinningen tas ut. Beslutet i 
vattendomstolen är ännu inte taget och minimivattenföringens storlek är ännu inte fastlagd. 
Knipån som har en medelbredd på 5,1 m (Länsstyrelsen 1998) i de nedre delarna borde ha en 
minimivattenföring på minst 50 l/s vilket är medellågvattenföringen i Knipån. 
Medellågvattenföringen kan användas som en gräns för att inte uppenbart skada det 
biologiska livet och minska produktionen av öringsmolt i ån. Vill man ha en optimal 
produktion i ån ska minimivattenföringen vara högre (Haag & Johlander 1997). Detta betyder 
att vattenuttag som lagligt får ske i Knipån kraftigt kan skada åns fiskfauna. Vid en 
inventering under sommaren 1997 påvisades ytterligare bevattning från en anläggning som 
saknar tillstånd enligt vattenlagen (Wallin 1997). 
Knipåns övre delar har låg buffertförmåga mot försurningen vilket bl.a. medfört att höga 
kvicksilverhalter i fisk uppmätts i gädda från Knipesjön och Furusjön (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 1998). 
I Furusjön har signalkräfta planterats ut vilket hindrar kolonisering av den ursprungliga 
flodkräftan längre ner i systemet. 
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12.4 Kalkningsåtgärder 

Inom åtgärdsområdet kalkas Knipesjön och Furusjön. Kalkningen började 1991 och har sedan 
dess skett årligen. På Knipåns nedre delar har aldrig någon försurningspåverkan märkts utan 
det är systemets övre del som har låg buffertförmåga som har försurats först. I början gav 
kalkningen oönskat höga alkalinitetsvärden varför doserna sänktes fr.o.m. 1996. 
 
Tabell 12.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Knipån 2003 19 2004 19 1 

 
Tabell 12.4.b. Sjökalkning inom avrinningsområdet. Kalkdos vid den senaste kalkningen samt den planerade 
kalkningsinsatsen. 

Sjö Senaste 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Planerad 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Frekvens 
(år) 

Knipesjön 2002 56 2003 53 1 
Furusjön 2002 22 2003 20 1 

 
Tabell 12.4.c. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
9 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning/år 
                   Volymdos 
(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Knipesjön 1963   60                10,8  

Furusjön 2888   40                12,2  

Knipån övre 2734   60                  7,7  

Knipån nedre 5280 100                  6,7  

12.5 Biologisk återställning 

Inga åtgärder är genomförda i Knipåns avrinningsområde. Passagen i trumman under väg 195 
bör förbättras. Det finns planer på att bygga fiskvägar förbi Kvarnekulla kraftverk och 
Skårhultadammen. Habo-kraft upphörde med elkraftproduktion 1989. Tuben och 
kraftstationen är inte lagligförklarad och tillstånd finns för utrivning. Det ligger ett ärende hos 
vattendomstolen för prövning om bevattningsuttag ur Skårhultadammen. Skårhultadammen är 
lagligförklarad men vattendomstolen har ännu inte bestämt vilka villkor som gäller för 
dammen. Inget arbete med ev. fiskväg startar innan vattendomen för Skårhultadammen och 
eventuella bevattningsuttag är klar. Mellan Skårhultadammen och Furusjön finns ett flertal 
dammar och trösklar som utgör vandringshinder för fisk och hindrar fisk från att röra sig fritt i 
vattendraget. Möjligheterna att åtgärda dessa vandringshinder, främst tröskeln vid Gäbo såg, 
bör utredas. Undantaget är dammen vid Julered som hindrar signalkräfta att sprida sig 
uppströms till Knipesjön. Detta vandringshinder bör vara kvar. Det uppges finnas en stationär 
öringstam ovanför Skårhultadammen (Fiskeriverket 1998) men det finns inga 
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elfiskeundersökningar som verifierar detta. Förekomsten av stationär öring mellan de 
vandringshinder som finns längre upp i Knipån bör undersökas med elfiske. 

12.6 Resultat 

12.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

I Knipesjön och Furusjön skedde provtagning regelbundet innan kalkningen startade. Idag 
provtas sjöarna två ggr/år i utloppet (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). Knipån provtas 12 
ggr/år). 

12.6.1.1 pH och alkalinitet i Knipesjön och Furusjön 

Knipesjön har varit mer utsatt av försurningen än Furusjön men även i Furusjön förekom 
regelbundet surstötar innan kalkningen startade. Sedan kalkningen startade 1991 har ingen 
kraftig surstöt uppmätts vid vattenprovtagningen (fig. 12.6.1.1.a och b). Höga 
alkalinitetsvärden som har överstigit 0,1 mekv/l, riktvärdet för alkalinitet som inte bör 
överskridas vid högflöde, har uppmätts. Kalkdoserna skulle därför kunna sänkas i sjöarna. 
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Figur 12.6.1.1.a. pH och alkalinitet i Knipesjöns utlopp (provpunktsID 2979). Stödlinjerna markerar pH-målet 
6,0 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas vid högflöde. 
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Figur 12.6.1.1.b. pH och alkalinitet i Furusjöns utlopp (provpunktsID 2980). Stödlinjerna markerar pH-målet 
6,0 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas vid högflöde. 
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12.6.1.2 pH och alkalinitet i Knipån 

Knipåns nedre delar har aldrig varit tydligt försurningspåverkad och pH har aldrig understigit 
6,0 (fig. 12.6.1.2.a och b). Tidigare utfördes både mätningar inom kalkeffektuppföljningen 
och i Vätternvårdsförbundets regi varför kalkeffektuppföljningens punkt vid väg 195 utgick 
fr.o.m. 1998. 
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Figur 12.6.1.2.a. pH och alkalinitet i Knipån vid Kvarnkulla (provpunktsID 1364). Stödlinjerna markerar pH-
målet 6,0 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas vid högflöde. 
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Figur 12.6.1.2.b. pH och alkalinitet i Knipåns nedre del vid väg 195. 

 
 

 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att pH-målet 6,0 ej får underskridas 
har uppfyllts i Knipesjön, Furusjön och Knipån. 
Höga alkalinitetsvärden som har överstigit 0,1 mekv/l, riktvärdet för alkalinitet som
inte bör överskridas vid högflöde, har uppmätts. Kalkdoserna kan därför sänkas i 
sjöarna (kalkgivan kan sänkas till 43 ton per år i Knipesjön och 31 ton per år i 
Furusjön). 
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12.6.2 Biologisk effektuppföljning 

I Knipån sker biologisk effektuppföljning genom bottenfaunaundersökningar vid två lokaler 
och elfiske vid tre lokaler. Dessutom utförs nätprovfiske i Knipesjön var 10: e år. 

12.6.2.1 Bottenfaunan i Knipån 

Knipån, Simonstorp, stn 2 (provpunkts-ID 3010) 
Bottenfaunan i Knipån, Simonstorp, har undersökts fem gånger; 1989, 1994, 1997, 1998 och 
2001 (Länsstyrelsen meddelande 2002: 38). Nästa undersökning är planerad till år 2004. 
Vid den första undersökningen, 1989, bedömdes bottenfaunan ha ingen eller obetydlig 
påverkan av försurning, men vid undersökningen 1994 bedömdes bottenfaunan vara betydligt 
påverkad av försurning. Vid de senaste undersökningarna, 1998 och 2001, har bottenfaunan 
bedömts ha ingen eller obetydlig påverkan av försurning igen. Vid undersökningen 2001 
påträffades bäckbaggar, snäckor samt två mycket försurningskänsliga dagsländor. Detta visar 
att bottenfaunan inte är försurningspåverkad. Den rödlistade dagsländan Rhithrogena 
germanica (NT, missgynnad) samt den ovanliga bäcksländan Capnia bifrons förekommer på 
lokalen. 
 
Knipån, Gäbo, stn 1 (provpunkts-ID 2978) 
Bottenfaunan i Knipån, Gäbo, har undersökts fem gånger; 1986, 1994, 1997, 1998 och 2001 
(Länsstyrelsen meddelande 2002: 38). Nästa undersökning är planerad till år 2004. 
Vid den första undersökningen, 1986, bedömdes bottenfaunan ha ingen eller obetydlig 
påverkan av försurning, men vid undersökningen 1994 bedömdes bottenfaunan vara betydligt 
påverkad av försurning. Vid de senaste undersökningarna, 1998 och 2001, har bottenfaunan 
bedömts ha ingen eller obetydlig påverkan av försurning igen. Vid undersökningen 2001 
påträffades bäckbaggar, snäckor, musslor samt två mycket försurningskänsliga dagsländor. 
Detta visar att bottenfaunan inte är försurningspåverkad. Den rödlistade dagsländan 
Rhrithrogena germanica (NT, missgynnad) förekommer på lokalen och bottenfaunan bedöms 
ha höga naturvärden. 

 
Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att bottenfaunan i Knipån från 
Furusjön till Vättern ska vara ej eller obetydligt påverkad av försurning är uppfylld. 

 

 

12.6.2.2 Fiskfaunan i Knipesjön och Furusjön 

Knipesjön 
Knipesjön nätprovfiskades 2001 av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vid provfisket fångades 
abborre, gädda och mört. Det fanns inga tecken på reproduktionsstörningar hos fiskbeståndet 
som kan relateras till försurningspåverkan. Fångsten per ansträngning var hög för mört, 
mycket hög för abborre och högre än jämförvärden från fiskeriverkets nationella databas för 
gädda. 
Knipesjön har nätprovfiskats två gånger tidigare, 1986 och 1992 (Fiskenämnden i Skaraborgs 
län 1992). Vid provfisket 1992 fångades abborre, gädda, mört och ruda. Abborre och mört 
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hade till synes inga svårigheter att reproducera sig. Fiskfaunan bedömdes inte ha några 
försurningsskador (Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1997). Vid provfiskena 1986 och 1992 
användes en annan provfiskemetodik, varför jämförelser med nätprovfisket 2001 inte kan 
göras med avseende på storleksfördelningen. Abborre- och mörtbestånden hade dubbelt så 
hög biomassa 1992 jämfört med 2001.  

 
 
 

Åtgärdsområdets målsättning med avseende på fiskbeståndet i Knipesjön inte skall 
vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 
 
Furusjön 
Furusjön har nätprovfiskats tre gånger, 1974, 1987 och 1992 (Länsstyrelsen i Skaraborgs län 
1997). Vid provfiskena har det fångats abborre, gädda, mört, sutare och lake. Vid provfisket 
1987 uppvisade abborren reproduktionsskador. Vid provfisket 1992 syntes inga 
försurningsskador på fiskpopulationen varför kalkningen som startade 1991 tycks ha haft en 
positiv effekt. Ett stort problem som trots kalkningen kvarstår i Knipesjön och Furusjön är 
höga kvicksilverhalter i fisken. Kalkning kan göra att kvicksilverhalterna avtar, men detta har 
man ännu inte kunnat konstatera för Knipesjön eller Furusjön. Det finns ingen lokal källa 
inom avrinningsområdet som förklarar de höga kvicksilverhalterna i Furusjön och Knipesjön. 
De höga kvicksilverhalterna bör följas upp med ytterligare provtagning. 

12.6.2.3 Fiskfaunan i Knipån 

Knipån Gäbo, stn 2 (provpunkts-ID 4902) 
Lokalen Knipån Gäbo, stn 2, har elfiskats tre gånger; 1989, 2000 och 2003 (Länsstyrelsen PM 
2004 manus). Nästa undersökning har planerats till år 2006 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 
35). Nästa undersökning bör utföras redan 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från 
elfisket innan kalkningarna i Habo kommun ska utvärderas år 2006. 
Tätheterna hos öring har varit måttliga både 1989 och 2000, men var mycket låga 2003 
(Länsstyrelsen PM 2004 manus). Endast en öring fångades år 2003. Bäcknejonöga och 
signalkräfta fångades 1989 och 2000 men inte 2003. Antingen är ån försurningsskadad eller 
så beror det klena resultatet på andra faktorer som högt vattenstånd vid provfisket och en kall 
vinter med lågt vattenstånd. Biomassan hos öring var låg, runt 73 resp. 74 g/100 m2 år 2000 
och 2003. Sträckan som fiskades 2003 var inte samma som tidigare år. 
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Figur 12.6.2.3.a. Beräknad täthet av öring vid lokalen Knipån Gäbo, stn 2 (provpunkts-ID 4902) 

 
 
 

 

Bedömning av kalkning: går ej att bedömma (år 2000 ++) 
Allmänbedömning av fiskbestånd och fiskproduktion (år 2000 ++)

Knipån Gäbo, stn 1 (provpunkts-ID 2978) 
Lokalen Knipån Gäbo, stn 1, har elfiskats 7 gånger sedan 1988 (Länsstyrelsen PM 2004 
manus). Nästa undersökning har planerats till år 2006 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). 
Nästa undersökning bör utföras redan 2005, så att man hinner utvärdera resultaten från 
elfisket innan kalkningarna i Habo kommun ska utvärderas år 2006. 
Öringbeståndet har utvecklats väl sedan det första elfisket 1988, då fiskbeståndet var 
försurningsskadat. Tätheterna har varit höga, förutom 1997, då betydligt färre öringar 
fångades. Andelen årsungar har 2000 och 2003 varit mycket god, mellan 1,0- 1,2 st/m2. Den 
höga andelen årsungar tyder på en lyckad lek för Vätteröringen 1999 och 2002.  Innan 2000 
fångades förutom öring också lake, flodnejonöga samt gädda. Fr.o.m år 2000 är övriga 
fångade arter gädda och signalkräfta.  År 2000 fångades 25 signalkräftor men 2003 fångades 
bara en. Det är inte troligt att surstötar har medfört denna nedgång hos signalkräfta. 
Biomassan var 89,5 g/100 m2 år 2000. Biomassan var ej angiven för öring år 2003 men bör 
ligga i samma storleksordning. Elfiskena tyder på att fiskbeståndet är opåverkat av försurning 
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Figur 12.6.2.3.b. Beräknad täthet av öring vid lokalen Knipån Gäbo, stn 1 (provpunkts-ID 2978). 

  
Bedömning av kalkning: ++ 
Allmänbedömning av fiskbestånd och fiskproduktion: ++ 
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Knipån Lilla Simontorp (provpunkts-ID 1345) 
Lokalen Knipån Lilla Simontorp, har elfiskats 13 gånger sedan 1986 (Vätternvårdsförbundet 
2003). Nästa undersökning har planerats till år 2004 (Länsstyrelsen meddelande 2003: 35). 
Elfiske har skett i Knipån ett flertal år sedan 1986. Undersökningarna på lokalen vid Lilla 
Simontorp har fram till och med 1994 skett under hösten, i oktober och november månad. De 
senaste åren har dock fisket utförts i augusti för att öka jämförbarheten med andra elfisken i 
regionen. Den ökade besättningstäthet som noteras från och med 1996 kan troligen delvis 
förklaras med att elfiskena tidigarelagts (fig. 12.6.2.3.c). En förbättring av förhållandena i 
denna del av ån, efter det att regleringen för vattenkraftsändamål upphört, är också en trolig 
orsak. 
Vid elfisket år 2002, på provsträckan vid L Simontorp, fångades drygt 150 öringungar vilket 
är bland de högsta noteringarna sedan undersökningarna började. Besättningstätheten av öring 
uppgick till totalt ca 110 st/100 m2. Beräknad täthet av årsungar (0+) uppgick till ca 75 st/100 
m2. Tätheten av öring, uttryckt som biomassa, var ca 0,6 kg/100 m2 på lokalen. Utöver öring 
fångades endast nejonöga. 
Resultaten från 2002 års undersökning tyder på goda förhållanden för öringungar i Knipån. 
Tätheten av årsungar var inte i nivå med vad som uppmättes 2001, men vid jämförelse med 
övriga år är tätheten dock att betrakta som hög. Även det beräknande antalet äldre individer 
(>1+) var högt.  
Sammantaget tyder resultaten på goda förhållanden för öringungar i ån vilket avspeglas i bra 
rekrytering. Tätheten av öring på provlokalen är nu i nivå med vad som kan uppmätas i flera 
andra viktiga öringvattendrag till Vättern.  
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Figur 12.6.2.3.c. Beräknad täthet av öring i nedre Knipån (lokal: Lilla Simontorp) under perioden 1986-2002.  
(Anm. Elfisken 1996 - 2001 är utförda i augusti, övriga under oktober-november) 
 
Förutom öring förekommer ofta andra fiskarter på provsträckan. Lake var tidigare relativt 
vanlig, men har inte fångats de senaste åren, vilket troligen har betydelse för öringbeståndet. 
Vid lägre vattenflöden har här tidigare även påträffats sparsamt med bergsimpa, flodnejonöga 
och gädda. Dessa arter uppehåller sig troligen inte på lokalen i samma utsträckning vid högre 
vattenflöden. Under fisket år 2002 fångades förutom öring endast nejonöga.  
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Åtgärdsområdets målsättning med avseende på att fiskbeståndet i Knipån från 
Furusjön till Vättern skall inte vara negativt påverkat av försurningen är uppfylld. 
Vid lokalen Knipån Gäbo, stn 2, kan man dock inte bedöma om den dåliga 
fångsten har orsakats av försurningen. 
Nästa undersökning vid lokalerna Gäbo stn 1 och 2 bör utföras redan 2005, så att
man hinner utvärdera resultaten från elfisket innan kalkningarna i Habo kommun
ska utvärderas år 2006. 
12.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

öga alkalinitetsvärden som har överstigit 0,1 mekv/l, riktvärdet för alkalinitet som inte bör 
verskridas vid högflöde, har uppmätts. Kalkdoserna kan därför sänkas i sjöarna (kalkgivan 
an sänkas till 43 ton per år i Knipesjön och 31 ton per år i Furusjön). 
ästa undersökning vid elfiskelokalerna Gäbo stn 1 och 2 bör utföras redan 2005, så att man 
inner utvärdera resultaten från elfisket innan kalkningarna i Habo kommun ska utvärderas år 
006. 
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13. HOLMÅN - HABO KOMMUN 

13.1 Slutsats 

Holmån hyser skyddsvärda och försurningskänsliga arter som flodpärlmussla, öring och harr. 
Holmån är idag inget åtgärdsområde för kalkning men kalkning sker i de sjöar som tillhör 
Hökensås sportfiske. Omfattningen på kalkningsverksamheten i sjöarna uppströms Alvasjön 
är dåligt känd. 
Tillgängliga data visar inte för närvarande på någon försurningspåverkan i Holmåns 
avrinningsområde varför ett eventuellt upprättande av en detaljplan bör avvakta kommande 
effektuppföljning. De biologiska värdena i avrinningsområdet är mycket lite undersökta 
varför biologiska undersökningar bör ingå i effektuppföljningen. 
Åns nedersta del är kraftigt negativt påverkad av reglering. Vattnets leds förbi den naturliga 
fåran som torrläggs vid lågvattenföring. En minimivattenföring i Holmåns nedre delar hade 
gjort att ån skulle kunna bli en uppväxtplats för vätteröring igen. Harr och övrigt biologiskt 
liv hade också gynnats av att det gick vatten i den naturliga åfåran. 
 
Förändringar/åtgärder: 
♦ Elfiske och bottenfaunaundersökning på en lokal mellan Alvasjön och dammen vid 

Häldeholms kraftverk vart tredje år. 
♦ Flodpärlmusslebeståndet i Holmån bör följas kontinuerligt. 

13.2 Målsättning 

Holmån har tidigare inte varit något åtgärdsområde för kalkning och har därför ingen 
målsättning med kalkningen trots att flera sjöar kalkas inom åtgärdsområdet. Nedan 
presenteras ett förslag till kriterier när statsbidrag till kalkning skulle kunna bli aktuell i 
Holmåns avrinningsområde: 

◊ pH-värdet 6,0 underskrids i Holmån från Alvasjön och ner till Vättern. 

◊ Fiskbeståndet i Holmån nedströms Alvasjön visar sig vara negativt påverkat av 
försurningen. 

◊ Bottenfaunan i Holmån nedströms Alvasjön visar sig vara negativt påverkad av 
försurningen. 

◊ Flodpärlmusslan i Holmån visar sig vara negativt påverkad av försurningen. 
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13.3 Områdesbeskrivning 

 

St. Havsjön

Ibbesjön Alvasjön

Vättern Holmån

Figur 13.3. Kartan visar översiktligt Holmåns avrinningsområde. 

 
Holmån mynnar vid Häldeholm ca 1 km söder om Brandstorp. Större delen av Holmåns 25 
km2 stora avrinningsområde ligger uppe på Hökensås. Alvasjön är den största sjön och ligger 
centralt i avrinningsområdet. Ytterligare ca 11 sjöar finns i avrinningsområdet som domineras 
av skog med mycket litet inslag av jordbruksmark. Andelen sjöar i avrinningsområdet (7,2 %) 
är relativt högt i jämförelse med de andra Vätterbäckarna. 

13.3.1 Naturvärden 

Holmån ingår i Västra Vätterstranden och Munkaskogsområdet som är av riksintresse för 
naturvården. Centrala Hökensås utgör även riksintresse för friluftsliv och fritidsfisket.  
Harr leker i Holmåns mynning. Det finns inga uppgifter på att öring förekommer på den 
mycket korta sträcka som är tillgänglig för fisken från Vättern.  
I Holmån finns Flodpärlmussla. Vid en inventering 1993 upptäcktes en mängd stora uppfrätta 
skal medan de levande musslorna endast utgjordes av småmusslor. Detta kan bero på att 
beståndet är på väg att återhämta sig från en tidigare påverkan (Länsstyrelsen i Skaraborgs län 
1993). Förekomsten av flodpärlmussla tyder på att det i Holmåns övre delar finns ett 
stationärt öringbestånd. Öringen är värddjur för flodpärlmusslelarver (glochidier) och en 
förutsättning för att flodpärlmusslan skall kunna reproducera sig. 
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1984 undersöktes bottenfaunan i Alvasjön och i norra tillflödet till Alvasjön. Inga rariteter 
fångades och bottenfaunan uppvisade inga försurningsskador. Senare data om bottenfaunan i 
Holmåns avrinningsområde saknas. 

13.3.2 Påverkan 

Holmån utgör inte recipient för vare sig kommunalt eller industriellt avlopp men är kraftigt 
påverkad av reglering genom Häldeholms kraftverk. Ån är nästan helt avstängd för 
vandringsfisk då utloppstuben från kraftverket mynnar i omedelbar anslutning till Holmåns 
mynning i Vättern. Alvasjön utgör regleringsdamm för Holmån och dammen vid sjöns utlopp 
är ett definitivt vandringshinder för fisk. Tänkbart är att Alvasjöns reglering påverkar 
flodpärlmusslebeståndet negativt. 

13.4 Kalkningsåtgärder 

Inom åtgärdsområdet kalkas ett flertal av de sjöar som ingår i Hökensås sportfiskeområde. 
Kalkningen är dock dåligt dokumenterad och sker sporadiskt varför både effekterna och 
omfattningen av kalkningen är svårutredd. St Havsjön är troligtvis den sjö som kalkats mest. 
St Havssjön kalkades redan 1977 med 35 ton. Kalkningen fick stadsbidrag 1987 (26 ton) och 
1988 (46 ton). Övriga uppgifter om kalkningen i Holmåns avrinningsområde finns redovisade 
i tabell 23. Sjöarna har troligen kalkats mer än vad tabellen visar.  
 
Tabell 13.4. I tabellen framgår när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken mängd. 
 

Sjö kalkad år mängd kalk
St. Havssjön 1977 35 ton

1987 26 ton
1988 46 ton

L. Havssjön 1975 ?
L. Grubbsjön 1982 ?
Ibbesjön 1982 ?
St. Grubben 1982 ?
N. Laxasjön 1958 ?
S. Laxasjön 1959 ?
Sänksjön 1960 12 ton

1975 ?  

13.5 Biologisk återställning 

Inga åtgärder är genomförda i Holmåns avrinningsområde. Holmån har potentiella 
uppväxtlokaler för Vätteröring. I dagsläget går det inte upp någon vätteröring p.g.a. att det 
inte går något vatten i den gamla fåran utan allt vatten leds förbi i kraftverkstuben som 
mynnar precis innan mynningen i Vättern. En minimivattenföring hade varit mycket positivt 
för vätteröringen och harren som i dagsläget endast leker i åns mynning liksom för allt 
biologiskt liv i den gamla åfåran. Båda harr och vätteröring är arter som utpekats av 
Fiskeriverket som extra skyddsvärda arter eller stammar.  
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13.6 Resultat 

13.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

Holmån är lite undersökt i jämförelse med de andra Vätterbäckarna. 1998 startade 
vattenkemiska undersökningar i Holmån vid väg 195 och 1999 startade vattenkemiska 
undersökningar i Holmån 500 m nedströms Alvasjön (båda lokalerna provtas inom 
kalkeffektuppföljningen och analyseras på försurningsparametrar). Vid de riksinventeringar 
som genomförts har vattenprover tagits i nästan samtliga sjöar. Samtliga värden från sjöarna i 
Holmåns avrinningsområde finns redovisade i bilaga 4. 

13.6.1.1 pH och alkalinitet i Holmåns avrinningsområde 

Holmåns avrinningsområde har tidigare ansetts ha god buffertkapacitet mot försurningen 
(Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1991), vilket vattenproverna från sjöarna tyder på (bilaga 4). 
Den enda sjö där låga alkalinitet har uppmätts är i Sänksjön. Sänksjön saknar definierat 
utlopp och påverkar troligen vattenkemin i Holmån endast marginellt. De vattenkemiska 
undersökningarna i Holmån som startade 1998 visar att Holmån inte är försurad, och därför 
föreligger inget kalkningsbehov (fig. 13.6.1.1.a och b). 
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Figur 13.6.1.1.a. pH och alkalinitet i Holmån 500 m nedströms Alvasjön. Stödlinjerna markerar pH-värdet 6,0 
och alkaliniten 0,10 mekv/l. 
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Figur 13.6.1.1.b. pH och alkalinitet i Holmån vid väg 195. Stödlinjerna markerar pH-värdet 6,0 och alkaliniten 
0,10 mekv/l. 

 
 

-

De vattenkemiska undersökningarna i Holmån som startade 1998 visar att Holmån
inte är försurad, och därför föreligger inget kalkningsbehov. 
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13.6.2 Biologisk effektuppföljning 

Bottenfaunaundersökningar genomfördes i Alvasjön samt i ett tillflöde till Alvasjön under 
åren 1984-86 (Lingdell 1986). Alvasjön bedömdes då som ej försurningspåverkad. I Holmån 
har ingen bottenfaunaundersökning genomförts. Inventerande bottenfaunaundersökning bör 
genomföras i Holmån nedströms Alvasjön. 
Inga elfiskeundersökningar finns från Holmån. Inventerande elfisken bör genomföras 
uppströms Häldeholms kraftverk. 

13.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

Nedan presenteras ett förslag till biologisk effektuppföljningsprogram för Holmån. Resultatet 
av effektuppföljningen bör avvaktas innan en eventuell kalkplan upprättas. 
• Elfiske och bottenfaunaundersökning på en lokal mellan Alvasjön och dammen vid 

Häldeholms kraftverk vart tredje år. 
• Inventering av flodpärlmusslebeståndet i Holmån. 
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14 ÅTGÄRDSOMRÅDE 255, SJÖBACKASJÖN - MULLSJÖ KOMMUN 

14.1 Slutsats 

Sjöbackasjön har varit starkt påverkad av försurning, vilket bl.a. har slagit ut mörten ur sjön. 
 

Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet har lett till att följande delmål har uppnåtts: 
☺ Åtgärdsområdets målsättning med avseende att pH-målet 6,0 ej får underskridas och att 

riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l ej bör överskridas vid högflöde i Sjöbackasjön är 
uppfylld. 

 
Kalkningsåtgärdena inom åtgärdsområdet har lett till följande delmål inte har uppnåtts: 
 - 

 
Följande delmål har inte gått att bedöma: 
 - 

 
Förändringar/åtgärder: 

♦ Kalkgivan i Sjöbackasjön kan sänkas till 2 ton vart tredje år. 

14.2 Målsättning 

Målsättningen för åtgärdsområdet är enligt Åtgärdsplan 2003-2007 (Länsstyrelsen 
meddelande 2003: 35): 

◊ pH-målet 6,0 får ej underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l bör ej 
överskridas vid högflöde i Sjöbackasjön. 
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14.3 Områdesbeskrivning 

 
Figur 14.3. Kartan visar översiktligt åtgärdsområde 255, Sjöbackasjöns avrinningsområde. 
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Sjöbackasjön tillhör Tidans avrinningsområde och är belägen 4,5 km norr om Sandhem. Sjön 
är en av källsjöarna till Stråken och saknar större tillflöden. Från sjön rinner en bäck genom 
Saxarpasjön och Brännerisjön innan den rinner ut i Sandhemssjön. Från Sandhemssjön rinner 
sedan Svartån ut i Stråken. Sjöbackasjön är en näringsrik, starkt humös skogssjö. 
Tillrinningsområdet domineras av skogs- och mossmarker med små inslag av öppen mark. 

14.3.1 Naturvärden 

Sjöbackasjön har betydelse för friluftslivet och fritidsfisket och ingår i ett område som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. 

14.3.2 Påverkan 

Väster om sjön finns det en stor utdikad myrmark som fungerade som torvtäkt från slutet av 
80-talet fram till våren 1992. Stora mängder humuspartiklar har spolats ut i sjön och 
sedimenterat där (Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1997). 
 
Sjöbackasjön hyser inga kända naturvärden. Den enda försurningskänsliga art som finns kvar 
i sjön är signalkräfta. Mörten har slagits ut av försurningen. 

14.4 Kalkningsåtgärder 

Kalkningen startade 1988 med en stor giva på 12,6 ton. Mellan slutet av 80-talet och fram till 
1992 kalkades sjön genom att torvtäktsföretaget väster om sjön kalkade lakvattnet från 
torvtäkten. Sedan 1993 har sjön kalkats vart tredje år med 3 ton kalk. 
 
Tabell 14.4.a. I tabellen redovisas när avrinningsområdet kalkades senast och med vilken dos samt nästa 

planerade kalkningsinsats. AO=avrinningsområde. 

Avrinningsområde Senaste 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Planerad 
kalkning 

Arealdos 
(kg/ha AO) 

Frekvens 
(ggr/år) 

Sjöbacka sjön 2002 125 2005 125 1/3 

 
Tabell 14.4.b. Sjökalkning inom avrinningsområdet. Kalkdos vid den senaste kalkningen samt den planerade 

kalkningsinsatsen. 

Sjö Senaste 
kalkning

Dos 
(g/m3) 

Planerad 
kalkning 

Dos 
(g/m3) 

Frekvens 
(år) 

Sjöbackasjön 2002 15,8 2003 15,3 1/3 
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Tabell 14.4.c. I tabellen redovisas vilka målområden som ingår i åtgärdsområdet, med areal och planerad 

genomsnittlig kalkmängd och kalkdos (g/m3 avrinnande vatten). Doserna är beräknade med avrinningstalet 
11 l(s*km2). AO=avrinningsområde. 

Målområde AO (ha) Planerad sjökalkning /år 
yta (ha) 

(ton)                (g/m3) 

Planerad våtmarkskalkning/år 
                           Volymdos 

(ton)                (g/m3) 

Sjöbackasjön 24 3                    36     

14.5 Biologisk återställning 

Mörten har slagits ut av försurningen innan kalkningen av sjön började. Mört har sedan 
planterats ut i sjön vid två tillfällen 1992 och 1994 med totalt 200-300 individer utan att 
någon mört återfångats eller observerats. 

14.6 Resultat 

14.6.1 Vattenkemisk effektuppföljning 

Sjöbackasjön har provtogs fram till 1997 en gång om året, i februari. Fr.o.m. 1998 sker 
provtagning två gånger om året.  

14.6.1.1 pH och alkalinitet i Sjöbackasjön 

Vattenkemimätningarna (fig. 14.6.1.1) visar att kalkningen har gett ett mycket bra resultat och 
att den vattenkemiska målsättningen med åtgärdsområdet är uppfylld. Den höga kalkdosen 
1988 avspeglar sig i oönskat hög alkalinitet åren efter. Sedan nuvarande kalkningsstrategi 
började användas har alkaliniteten legat på en stabil och bra nivå. Kalkdosen kan sänkas till 2 
ton vart tredje år eftersom alkaliniteten ligger långt över 0,1 mekv/l, riktvärdet för alkalinitet 
som inte bör överskridas vid högflöde. 
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Figur 14.6.1.1. Diagrammet visar pH och alkalinitet i Sjöbackasjön (provpunktsID 2981). Stödlinjerna 
markerar pH-målet 6,0 som ej får underskridas och riktvärdet för alkalinitet 0,10 mekv/l som ej bör överskridas 
vid högflöde. 

 
 
 

-

Den vattenkemiska målsättningen med kalkningen i Sjöbackasjön är uppfylld.
Kalkdosen kan sänkas till 2 ton vart tredje år. 
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14.6.2 Biologisk effektuppföljning 

I Sjöbackasjön sker ingen biologisk effektuppföljning idag. 

14.6.2.1 Fiskfaunan i Sjöbackasjön 

Sjöbackasjön har nätprovfiskats 1992 (Fiskenämnden i Skaraborgs län 1992) och 1996 
(Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1996). Vid provfisket 1992 fångades endast sparsamt med 
abborre och 1996 fångades gädda och abborre signalkräfta. Mört har tidigare funnits i sjön 
men har slagits ut av försurningen. Abborrbeståndet var mycket litet även 1996 och bestod 
bara av individer mellan 60 och 200 mm. Abborren har inte haft några 
reproduktionsstörningar de senaste åren innan provfisket. Fångsten per ansträngning var 
mycket låg vilket tyder på att sjöns fiskfauna är påverkad. Signalkräfta har observerats i sjön.  
Vattenkemimätningarna tyder på en ur försurningssynpunkt bra vattenkvalitet. Vattenkemin 
tycks vara tillräckligt bra för att mört skall kunna reproducera sig. Det är osäkert hur de 
humusämnen som spolats ut från torvtäkten väster om sjön påverkat fiskfaunan. Fiskfaunan i 
Sjöbackasjön är alltså negativt påverkad men troligtvis inte av försurningen. 

14.7 Detaljplan och Effektuppföljning 

Nuvarande detaljplan med kalkning vart tredje år synes fungera bra och kan fortlöpa om inte 
effektuppföljningen visar på några förändringar. Kalkgivan kan sänkas till 2 ton vart tredje år 
eftersom alkaliniteten ligger långt över 0,1 mekv/l, riktvärdet för alkalinitet som inte bör 
överskridas vid högflöde. 
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Bilaga 1 

Hydrologiska uppgifter över kalkade sjöar Habo  
Åtgärdsområ 047 Hökesån 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
GÖLASJÖARNA 670050 642180 139374 0,00 227 Nej 
HÖKESJÖN 670051 642099 139212 0,62 4,7 2,3 1,32 0,53 227 8,7 Ja 
 
Åtgärdsområ 048 Svedån 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
Björnsjön 670075 643910 139873 0,05 3,5 0,17 0,61 1,091 Nej 
Bredsjön 670080 643785 139718 0,58 8 2,5 1,45 1,02 240 5,622 Nej 
ENGLANDSSJÖ 670067 643561 139851 Ja 
ENGLANDSSJÖ 670066 643580 139859 0,01 239 Ja 
FJÄLLBÖLDAM 670068 643452 140174 0,02 186 Nej 
Gållsjön 670072 643592 139749 0,01 1 0,5 0,01 240 Nej 
Hästasjön 670074 643579 139636 0,03 2 0,06 0,35 0,719 Nej 
Kroksjön 670076 643950 139857 0,05 7,8 3,5 0,18 0,51 1,404 Nej 
Nordvattnet 670081 643760 139762 0,29 3 0,87 0,36 239 9,47 Nej 
Prinsasjöarna 670082 643789 139875 0,09 2 0,18 0,89 241 0,804 Nej 
Skinnaregölen 670077 643962 139827 0,03 2,5 0,07 1,08 0,257 Ja 
STRANDGÖLEN 670055 643716 139886 0,06 5,3 2 0,12 0,59 243 0,803 Ja 
Svedsjön 670073 643708 139452 0,05 2 0,11 0,04 241 9,611 Nej 
Sydvattnet 670083 643629 139720 0,30 3 0,90 0,27 239 13,14 Nej 
Öjasjön Lilla 670078 643895 139835 0,02 5,6 2,5 0,06 0,97 0,244 Nej 
Öjasjön Stora 670079 643887 139802 0,11 5,9 3,8 0,42 0,66 240 2,505 Nej 
 
Åtgärdsområ 049 Skämningsfors 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
Kvigsjön 670070 644260 140077 0,01 237 Nej 
 
Åtgärdsområ 051 Hornån 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
GRÄSGÖLJEN 670044 642732 139320 Nej 
HORNSJÖN 670046 643004 139492 0,36 8,5 3,5 1,26 0,23 229 22 Nej 
HORSAGÖLJEN 670043 642750 139294 0,03 129 Nej 
Illern 676046 643167 145299 0,44 7 2,9 1,30 2,76 198 2,5 Ja 
SÖDRA  670052 643085 139596 0,05 6,3 1,9 0,08 234 Nej 
VÄGAGÖLJEN 670045 642691 139281 0,01 237 Nej 
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Åtgärdsområ 052 Gagnån 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
FISKLÖSEN 670040 643082 139455 0,06 9,3 2,8 234 Nej 
NORRA  670061 643162 139604 0,08 232 Nej 
 
Åtgärdsområ 054 Rödån 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
BASTASJÖN 670064 643658 140130 0,05 8,5 3 228 Ja 
BOCKAGÖLARN 670063 643665 140042 Nej 
BOCKAGÖLARN 670062 643715 140025 Nej 
LÖVSJÖN 670065 643658 140025 0,03 5,8 2,5 227 Nej 
RÖDSJÖN 670060 643746 140074 0,07 4,6 228 Ja 
SÄNKSJÖN 670053 643922 140163 0,03 13,5 7 227 Ja 
 
Åtgärdsområ 055 Knipån 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
FURUSJÖN 670049 642474 139056 0,33 237 28,88 Nej 
KNIPESJÖN 670047 642528 138795 0,80 4,2 1,4 1,14 251 19,63 Ja 
MELLANDAMM 670054 642508 139122 0,06 236 Nej 
NYBRODAMME 670041 642464 139360 0,09 230 Nej 
SKÄRHULTADA 670042 642580 139822 0,03 183 Nej 
SÄTERFORSDA 670048 642523 139168 0,08 236 Nej 
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Hydrologiska uppgifter över kalkade sjöar Mullsjö 
Åtgärdsområ 255 Sjöbackasjön 
Sjönamn Sjö nr Koordinate Sjöyta Max- Medel- Volym Oms  Höh Avr omr  Lodkart 
 djup djup storlek a finns 
 (km2) (m) (m) (Mm3) (år) (m) (km2) 
BRÄNNERISJÖN 108034 643389 138132 0,06 223 Nej 
GRIMSTORPASJ 108036 643212 138007 0,28 223 Nej 
SAXARPASJÖN 108029 643453 138180 0,03 230 Nej 
Sjöbackasjön 108033 643532 138207 0,04 130 0,19 2,10 232 0,24 Nej 
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Planerad effektuppföljning i Habo kommun 
  
047 Hökesån 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
3992 Hökesån Station 2, nedan  642244 139821 Bottenfauna vattendrag 1/3 Ja 
4665 Pirkåsabäcken Brohagen 642275 139590 Bottenfauna vattendrag 1/3 Nej 
3994 Hökesån VG124 642265 139875 Bottenfauna vattendrag 1/2 2005 Ja 
5017 Hökesån Reningsverket 642290 139805 Elfiske 1/1 2004 Nej 
3990 Hökesån Ny Habo kyrkby 641920 139500 Elfiske 1/3 2005 Ja 
3992 Hökesån Station 2, nedan  642244 139821 Elfiske 1/1 2004 Ja 
3993 Hökesån Station 3, ovan  642250 139776 Elfiske 1/1 2004 Ja 
4919 Hökesån ovan Laggaredammen 642246 139730 Elfiske 1/1 2004 Ja 
4665 Pirkåsabäcken Brohagen 642275 139590 Elfiske 1/1 2004 Nej 
5018 Pirkåsabäcken Kyrkeryd 642260 139679 Elfiske 1/1 2004 Nej 
4789 Hökesån  0 0 Flodpärlmussla 1/10 2007 Nej 
2929 Hökesjön helsjö 642099 139212 Nätprovfiske 1/10 2006 Ja 
3990 Hökesån Ny Habo kyrkby 641920 139500 Vattenkemi L1 6/1 2004 Ja 
4666 Pirkåsabäcken Furusjö dammar 642420 139225 Vattenkemi L1 6/1 2004 Nej 
4665 Pirkåsabäcken Brohagen 642275 139590 Vattenkemi L1 6/1 2004 Nej 
1363 Hökesån   642246 139745 Vattenkemi vattendrag 12/1 2004 Ja 
2928 Hökesjön utlopp 642099 139212 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Ja 

048 Svedån 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
3997 Svedån Slätten 643360 140280 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
3995 Svedån Ovan pegeln 643450 140110 Elfiske okänd 2005 Ja 
3996 Svedån Gamla gångbron 643365 140280 Elfiske okänd 2005 Ja 
4787 Svedån  0 0 Flodpärlmussla 1/5 2006 Nej 
1329 Svedån   643455 140114 Vattenkemi vattendrag 12/1 2004 Ja 
4657 Svedån norra grenen nedan  643620 139715 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Nej 
3998 Svedån Svedbromossen 643465 139750 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Ja 
4658 Svedån nedan Svedsjön 643710 139470 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Nej 

 Sida 1 
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049 Skämningsforsån 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
2935 Skämningsforsån  Skogshemmet 644508 140330 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
2934 Skämningsforsån stn 1, Stensfors 644340 140605 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
2936 Skämningsforsån stn 1, Stensfors 644345 140600 Elfiske 1/3 2006 Ja 
2937 Skämningsforsån stn 2, nedan  644495 140330 Elfiske 1/1 2004 Ja 
2933 Skämningsforsån LV195 644343 140584 Vattenkemi2 7/1 6 1 2004 Ja 
2937 Skämningsforsån stn 2, nedan  644495 140330 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Ja 

050 Nykyrkebäcken 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
2988 Nykyrkebäcken Henebacken,  644685 140700 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
4001 Nykyrebäcken Skinnaretorpet 644675 140565 Elfiske 1/3 2006 Ja 
2988 Nykyrkebäcken Henebacken,  644685 140700 Elfiske 1/3 2006 Ja 
4921 Nykyrkebäcken nedstr  644680 140570 Elfiske 1/3 e BÅ Ja 
2938 Nykyrkebäcken LV 195 644682 140659 Vattenkemi2 7/1 6 1 2004 Ja 
2987 Nykyrkebäcken uppströms  644680 140565 Vattenkemi3 6/1 6 2004 Ja 

051 Hornån 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
2952 Hornån Olofström, stn 1 642805 139975 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
2953 Hornån Norka, stn 2 642920 139725 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
2955 Hornån Olofström 642920 139730 Elfiske 1/3 2006 Ja 
1344 Hornån Nedan fallen 642805 139975 Elfiske 1/1 2004 Ja 
2991 Hornsjön utlopp 643004 139492 Nätprovfiske 1/10 2011 Ja 
2950 Hornån LV 195 642814 139938 Vattenkemi2 7/1 6 1 2004 Ja 
2991 Hornsjön utlopp 643004 139492 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Ja 

052 Gagnån 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
2964 Gagnån Stenamossen, stn 2 643260 139680 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
2963 Gagnån Fagerhult, stn 1 643140 140130 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
1342 Gagnån Stn 3 Bjälkatorp 643100 140155 Elfiske 1/1 2004 Ja 
2965 Gagnån stn 2 643205 139965 Elfiske 1/3 2006 Ja 
2996 Gagnån NY 0 0 Flodpärlmussla 1/10 2006 Ja 
1360 Gagnån stn 1 643185 140068 Vattenkemi vattendrag 12/1 2004 Ja 
2961 Barnebäcken nedströms Stenamossen 643260 139685 Vattenkemi3 6/1 6 2004 Ja 
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 Bilaga  
054 Rödån 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
2969 Rödån nedan vandr.hinder 643700 140435 Bottenfauna vattendrag 1/1 2004 Ja 
2974 Rödån Brännemossen 643705 140285 Elfiske 1/1 2004 Ja 
2972 Rödån nedan vandr.hinder 643690 140435 Elfiske 1/1 2004 Ja 
4786 Rödån  0 0 Flodpärlmussla 1/10 2006 Nej 
2967 Rödån LV 195 643704 140425 Vattenkemi2 7/1 6 1 2004 Ja 
2992 Rödån vid Brännemossen 643710 140285 Vattenkemi3 6/1 6 2004 Ja 

055 Knipån 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
2978 Knipån Gäbo, stn 1 642530 139900 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
3010 Knipån Simonstorp, stn 2 642520 139500 Bottenfauna vattendrag 1/3 2004 Ja 
2978 Knipån Gäbo, stn 1 642530 139900 Elfiske 1/3 2006 Ja 
1345 Knipån Lilla Simontorp 642500 139980 Elfiske 1/1 2004 Ja 
4902 Knipån stn 2, Gäbo 642527 139462 Elfiske 1/3 2006 Ja 
4788 Knipån  0 0 Flodpärlmussla 1/10 2006 Nej 
2993 Knipesjön helsjö 642528 138795 Nätprovfiske 1/10 2011 Ja 
1364 Knipån  642538 139877 Vattenkemi vattendrag 12/1 2004 Ja 
2980 Furusjön utlopp 642474 139056 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Ja 
2979 Knipesjön utlopp 642528 138795 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Ja 
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Planerad effektuppföljning i Mullsjö kommun 
  
255 Sjöbackasjön 
 ID LOKAL KOORDINATER PROVTYP FREKVENS HQ LQ NÄSTA MÅLPUNKT 
2981 Sjöbackasjön mitt 643532 138207 Vattenkemi sjö 1/5 2006 Nej 
2981 Sjöbackasjön mitt 643532 138207 Vattenkemi3 2/1 2 2004 Ja 
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Bilaga 4 

Vattenkemidata från Hökensås inom Svedåns och Holmåns avrinningsområden 
 
Tabell 1. Svedåns och Hökesåns avrinningsområden 
 
Station x-koord. y-koord. areal datum djup Temp. pH Alk Färg Kond

      ha   m  °C          mekv/l mg/l mS/m 
Blåsjön 643847 139696  1985-01-31   6,2 0,21   
STRANDGÖLEN  MITT 643716 138886 5,9 951220 1,5 2,2 5,7 0,02 15 4 
    900315 2,0  6,6 0,07 10 3,5 
    980203 0,5 0,7 6,2 0,13 7,5 4,3 
    850226 2,0 3,8 6,3 0,15 5 5,2 
BJÖRNSJÖN  MITT 643910 139873 4,8 951205 1,2 4 6,6 0,19 30 4,2 
    900221 1,2 4,5 6,4 0,03 15 3,6 
    980203 0,5 0,9 6,3 0,17 25 3,6 
KROKSJÖN  MITT 643950 139857 5,2 951205 1,6 4,2 6,5 0,22 30 6,8 
    850131 2,0 4 6,2 0,44 200 6,8 
    900221 1,3 4,4 7,1 0,20 15 5,8 
SKINNAREGÖLEN  MITT 643962 139827 2,8 951205 2,0  6,3 0,09 125 4,8 
    900221 2,0 4,2 6,3 0,03 100 4 
ST ÖJASJÖN  MITT 643887 139802 11 951113 1,0 6,2 6,74 0,192 30,5 5,88 
    850131 2,0 3 6,3 0,23 10 6,3 
    900218 1,3 3,6 6,55 0,196 22 5,7 
    980203 0,5 0,7 6,2 0,21 30 6,1 
L ÖJASJÖN  MITT 643895 139835 2,4 951207 2,0 4,4 6,4 0,18 30 4,9 
    850131 2,0 3 6,2 0,16 10 4,8 
    900221 1,5 5,3 6,9 0,10 30 4,6 
NORDVÄTTNEN  MITT 643760 139762 28 951205 1,6 3,6 3,9 <0,01 300 25,7 
    850131 2,0 3 6,3 0,17 5 6 
    900220 2,0 3,8 7,0 0,16 5 5,6 
BREDSJÖN  MITT 643785 139718 57 951207 2,0 0,7 6,7 0,10 30 6,2 
    980203 0,5 0,8 6,7 0,16 15 6 
    900217 2,0 3 6,7 0,12 14 5,84 
Svedån ovan bäck från Sydvattnet   980203 0,5 1,8 6,4 0,17 45 6,8 
KVARKASJÖN  MITT 643774 139740 1,1 951205 2,0 4,1 3,9 <0,01 300 7,0 
    900220 0,7 3,9 4,0 0,00 200 6,9 
    850131 2,0 2 6,3 0,14 175 5,7 
SÖRVÄTTNEN  MITT 643629 139720 30 951205 2,0 1,5 6,8 0,16 40 5,8 
    850131 2,0 3 6,7 0,16 5 5,6 
    900220 2,0 3,4 7,1 0,16 5 5,4 
    980203 0,5 1,3 6,4 0,16 25 5,6 
Gållsjön 643592 139749  900315   4,6 0,00 200 3,1 
    850226 2,0 1,9 4,4 0 100 4 
SVEDSJÖN  MITT 643708 139452 5,5 951207 2,0 3,7 6,3 0,13 125 6,9 
   5,5 900315 2,0 3,,2 6,1 0,04 40 6,9 
   5,5 980203 0,5 1,4 6,0 0,09 55 6,4 
VITGÖLEN  MITT 643453 139536 1,0 951207 2,0 3,5 4,3 <0.01 300 4,2 
    850131 2,0 2 4,2 0 125 4,7 
    900220 2,0 4 4,3 0,00 150 4,8 
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N Englanssjön 643579 139859  900315 1,5  7,3 0,27 150 5,3 
 643579 139859  980203 0,5 0,8 6,4 0,42 180 6,7 
 643580 139859  2000-01-31 0,50  6,2 0,26   
S Englandsjön    900315 1,5  7,3 0,34 175 5,9 
 643561 139852  2000-01-31 0,50  6,2 0,25   
N/S Englandssjön    911112   6,9 0,35   
    850226 2,0 3,5 4,2 0 125 4,5 
Gölen 643693 139758  1985-01-31 2,00  4,3 0   
Prinsasjön Södra 643789 139875  1995-02-08 0,50  6,8 0,61   
 643789 139875  1995-12-20 0,50  6,6 0,21   
 643789 139875  1993-02-09 0,50  6,7 0,51   
 643789 139875  1991-02-18 0,50  6,4 0,13   
 643789 139875  1994-02-10 0,50  6,4 0,29   
 643789 139875  1995-12-20 1,50  6,6 0,21   
 643789 139875  1996-02-08 0,50  6,7 0,57   
 643789 139875  1998-02-03 0,50  6,6 0,4   
 643789 139875  2000-01-31 0,50  6,8 0,24   
 643789 139875  1990-03-15 0,50  7 0,12   
 643789 139875  1997-02-11 0,50  6,6 0,46   
 643789 139875  1988-03-15 0,50  6,6 0,29   
 643789 139875  1985-02-26 0,50  5,7 0,04   
 643789 139875  1985-02-26 2,00  5,7 0,04   
 643789 139875  1987-02-17 0,50  6,1 0,11   
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Tabell 2. Holmåns avrinningsområde 
 
Station x-koord. y-koord. areal datum djup Temp. pH Alk Färg Kond

      ha   m  °C         mekv/l  mg/l mS/m 
EKSJÖN 644438 139858 1,7 900221 1,2 5,4 7 0,16 40 5,4 
 644438 139858  951207 0,7 2,1 6,3 0,13 40 5,4 
 644438 139858  850130 2 2 5,8 0,02 30 4,6 
ST HAVSJÖN   644413 139864 19 840209 2,0  6,7 0,11 10 4,5 
 644413 139864  850130 2,0  7,0 0,12 5 5,1 
 644413 139864  8302 2,0  7,0 0,12 20 4,4 
 644413 139864  860620 2,0  6,7 0,08 15 4,8 
 644413 139864  870217 1,0  6,3 0,10 15 4,4 
 644413 139864  880315 2,0  7,2 0,26 20 6,5 
 644413 139864  900217 2,0  7,1 0,26   
 644413 139864  9202 2,0  6,7 0,24 10  
 644413 139864  9302 2,0  6,8 0,22 10  
 644413 139864  951207 2,0 0,7 6,8 0,15 30 5,5 
 644413 139864  980203 0,5 1,5 6,9 0,15 15 5,1 
L HAVSJÖN   644369 139872 11 900221 2,0 4 6,9 0,11 5 6,4 
 644369 139872  951207 2,0 0,8 6,8 0,14 10 7,6 
 644369 139872  980203 0,1 1,2 6,8 0,14 2,5 7,8 
ST GRUBBEN   644256 139979 9,2 900221 2,0 4,1 6,9 0,10 15 5,4 
 644256 139979  951207 2,0 1,5 6,5 0,09 30 5,9 
 644256 139979  980203 0,5 1 6,4 0,12 30 6,2 
SVANASJÖN   644196 139958 8,6 951205 2,0 1,4 6,7 0,17 100 5,1 
MALMSJÖN   644175 139995 2,0 900221 2,0 4,3 6,8 0,15 40 5,6 
 644175 139995  951205 2,0 4,3 6,4 0,19 40 6,5 
IBBESJÖN   644145 139888 5,1 911111   6,7 0,20   
 644145 139888  951113 1 4,5 6,46 0,154 101 6,82 
 644145 139888  980203 0,5 1,1 5,9 0,22 60 7,4 
ALVASJÖN   644044 140063 140 951113 1 5,9 6,9 0,22 44 5,62 
 644044 140063  980203 0,5 1 6,4 0,17 15 5,1 
    900313 2 2,9 6,87 0,148 25 5,75 
 644044 140063  2000-12-01 0,50  6,77 0,131   
 644044 140063  1978-05-25 4,30  6,91 0,12   
 644044 140063  1978-05-25 0,20  6,87 0,12   
 644044 140063  1978-04-26 0,20  6,75 0,11   
 644044 140063  1977-05-09 0,50  6,3 0,1   
 644044 140063  1977-03-23 0,50  6,3 0,09   
 644044 140063  1976-04-06 0,50  6,5 0,12   
 644044 140063  1975-04-22 1,00  6,3 0,08   
 644044 140063  1972-08-10 1,00  7,6 0,22   
Råssbäcken ovan Alvasjön    980203 0,5 1,3 6,3 0,09 70 6,1 
S LAXAGÖLEN   643949 140083 4,3 900315 2  7 0,12 60 4,3 
 643949 140083  951220 1,5 1,8 6,4 0,11 20 3,9 
 643949 140083  980203 0,5 1 6,2 0,12 15 3,8 
 643949 140083  2000-01-31 0,50  6,7 0,2   
 643963 140084  2000-01-31 0,50  6,4 0,17   
N LAXAGÖLEN   643963 140084 3,0 900315 2,0  7 0,12 60 4,3 
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 643963 140084  951220 1,5 1,1 6,1 0,07 125 4,1 
SÄNKSJÖN 643922 140163 3,0 900315 1,5  6,8 0,08 20 3,5 
 643922 140163  951220 1,5 6 6,1 0,03 20 3,3 
 643922 140163  850225 2 2,9 6,7 0,15 5 4,6 
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Spridna kalkmängder inom respektive åtgärdsområde 
fr.o.m. år 1998 
 

Åtgärdsområde 47, Hökesån 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Hökesjön 642099 139212 1999-08-24 20,2 15,3 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Hökesjön 642099 139212 2001-08-29 20,0 15,2  Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
 

Åtgärdsområde 48, Svedån 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Gållsjön 643592139749 2000-12-16 1,2 120,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Gållsjön 643592139749 2001-12-15 1,0 100,0  Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Gållsjön 643592 139749 2002-11-02 1,0 100,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Hästasjön 643579 139636 2000-12-16 2,9 48,3 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Hästasjön 643579 139636 2001-12-15 2,9 48,3  Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Hästasjön 643579 139636 2002-11-02 3,0 50,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Englandssjön 643579139859 2000-12-16 1,1 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Englandssjön 643579139859 2001-12-15 1,0   Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Englandssjön 643579 139859 2002-11-02 1,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
S Englandssjön 643561 139851 2002-11-02 1,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
S Englandssjön 643561139851 2001-12-15 1,0   Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
S Englandssjön 643561 139852 2000-12-16 1,1 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Svedsjön 643708139452 2000-12-16 5,8 52,7 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Svedsjön 643708 139452 2001-12-15 6,1 55,5  Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Svedsjön 643708 139452 2002-11-02 6,0 54,5 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Sydvattnet 643629139720 2000-12-16 11,8 13,1 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Sydvattnet 643629139720 2001-12-15 12,2 13,6  Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Sydvattnet 643629 139720 2002-11-02 11,3 12,6 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
 

Åtgärdsområde 49, Skämningsforsån 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Våtmarker   1998-09-03 104,6 53,6Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   1999-11-23 103,3 53,0Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2001-02-12 92,3 47,3Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker   2002-01-15 91,7 47,0Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker   2002-11-02 134,4 68,9Grovkalk 0,2-0,8 Flyg 
 

Åtgärdsområde 50, Nykyrkebäcken 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Våtmarker   1998-09-03 48,7 95,5Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   1999-11-23 49,5 97,1Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2000-12-15 49,1 96,3Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2002-01-16 42,3  82,9Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker   2002-11-02 61,6 120,8Grovkalk 0,2-0,8 Flyg 
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Åtgärdsområde 51, Hornån 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Hornsjön 643004 139492 1998-09-30 48,7 38,7 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Hornsjön 643004 139492 1999-08-24 47,5 37,7 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Hornsjön 643004 139492 2000-07-26 47,0 37,3 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Hornsjön 643004 139492 2001-08-29 47,0 37,3 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Hornsjön 643004 139492 2002-10-08 48,8 38,7 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Våtmarker   1998-09-03 190,9 64,3Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   1999-11-23 112,8 38,0Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2000-12-16 4,6 1,5Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2001-02-10 145,7 49,1Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker   2001-12-15 4,0  1,3Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2002-01-13 96,6  32,5Granuler (Tyska) Flyg 

Våtmarker   2002-11-02 216,3 72,8
Grovkalk 0,2-0,8 
mm Flyg 

 

Åtgärdsområde 52, Gagnån 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Fisklösen 643082 139455 1998-09-03 6,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Fisklösen 643082 139455 1999-11-23 7,1 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Fisklösen 643082 139455 2000-12-16 6,2 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Fisklösen 643082 139455 2001-12-15 6,1  Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Fisklösen 643082 139455 2002-11-02 6,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Kroksjön 643162 139604 1998-09-03 14,2 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Kroksjön 643162 139604 1999-11-23 16,0 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Kroksjön 643162 139604 2000-12-16 14,1 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Kroksjön 643162 139604 2001-12-15 13,9  Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
N Kroksjön 643162 139604 2002-11-02 14,1 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   1998-09-03 132,8 46,3Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   1999-11-23 129,3 45,1Granulerad kalk Flyg 
Våtmarker   2001-02-10 117,2 40,8Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker   2002-01-08 118,4  41,3Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker   2002-11-02 16,5 5,7Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker   2002-11-02 145,5 50,7Grovkalk 0,2-0,8 Flyg 
 

Åtgärdsområde 54, Rödån 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Bastasjön 643658 140130 1998-09-03 2,0 Kalkmjöl <0,2 mm   
Bastasjön 643658 140130 2001-01-01 2,0 Kalkmjöl <0,2 mm Fordon 
Våtmarker   1998-09-03 52,6 44,2Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   1999-11-23 53,3 44,8Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2001-02-15 51,8 43,5Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
Våtmarker   2002-01-14 46,5  39,1Granuler (Tyska) Flyg 
Våtmarker  2002-11-02 68,5 57,6Grovkalk 0,2-0,8 Flyg 
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Åtgärdsområde 55, Knipån 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Furusjön 642474 139056 1998-09-30 41,3 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Furusjön 642474 139056 1999-08-24 40,4 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Furusjön 642474 139056 2000-07-27 40,0 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Furusjön 642474 139056 2001-08-29 40,0  Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Furusjön 642474 139056 2002-10-08 42,6 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Knipesjön 642528 138795 1998-09-30 62,0 54,4 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Knipesjön 642528 138795 1999-08-24 60,6 53,2 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Knipesjön 642528 138795 2000-07-27 60,0 52,6 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Knipesjön 642528 138795 2001-08-29 58,3 51,1 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
Knipesjön 642528 138795 2002-10-08 63,3 55,5 Kalkmjöl <0,2 mm Båt 
 

Åtgärdsområde 255, Sjöbackasjön 
Område Omr.beteckning Datum Mängd Kalkdos Kalkdos Kalkmedel Metod 

      (ton) (g/m3) (kg/ha AO)     
Sjöbackasjön 643532 138207 2002-11-02 3,0 15,8 Kalkmjöl <0,2 mm Flyg 
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