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Delområdet ingår i Nissans vattensystem och omfattar ett 40 km² stort område. I området finns två sjöar, 
Elsabosjön och Mulserydssjön. Det största vattendraget i avrinningsområdet är Sågån som rinner mellan dessa 
sjöar. Mulserydssjön avvattnas vid Heda via den korta Mulserydsån vid Nissan. Omgivande marker domineras 
av skog med ett ganska stort inslag av våtmarker. I väster ingår delar av den stora myren Komosse, som till 
stora delar har mycket höga naturvärden. Jordbruksmark förekommer i begränsad omfattning.
Helgaboån, ett tillflöde till Mulserydssjön, är ett okalkat trendvattendrag och ingår i Havs- och 
Vattenmyndighetens nationella miljöövervakning och är därför undantagen från kalkningsåtgärder.

Sågåns, Helgaboåns och Grissleåns natur har bedömts som nationellt värdefull. Även ur fiskesynpunkt har 
åarna bedömts som nationellt värdefulla. Det finns öring och lake (NT) i Sågån samt lake i Mulserydssjön. 
Mulserydsån och Sågån hyser bottenfauna med höga naturvärden. Tidigare har man också hittat en rödlistad 
dagslända i ån som heter Paraleptophlebia werneri (DD, 1989). Storlom har setts vid Mulserydssjön. Hela 
delåtgärdsområdet är ett hänsynsområde för flodkräfta där Elsabosjön och Sågån utgör skyddsområde. 
Flodpärlmussla har tidigare noterats i Sågån, 1991, men har sedan dess inte återfunnits. Mulserydssjön ingår i 
Mulserydssjöns fiskevårdsområde. I Elsabosjön finns mört och även storlom.

Mulserydssjön var innan kalkningen påbörjades 1985 försurningsskadad. I Elsabosjön uppmättes pH 5,0 och 
alkalinitet 0 mekv/l, medan situationen i Mulserydssjön var bättre med pH 5,6 - 6,0 och alkaliniteten 0,03 - 0,09 
mekv/l innan kalkningen startade.
Öringbeståndet har gått tillbaka inom hela området. Det har funnits bestånd av flodkräfta i Sågån samt 
Elsabosjön, men arten försvann vid försurningens inledning. Flodpärlmusslan har också den gått tillbaka 
kraftigt i Sågån. Mörten tycks ha klarat försurningen i Elsabosjön och Mulserydssjön.
I det okalkade referensvattendraget Helgaboån, som är ett tillflöde till Mulserydssjön förekommer regelbundet 
surstötar och höga värden på oorganiskt aluminium, trots detta hyser ån gott om öring.

Beräkningar från SLU visar att Mulserydssjön och Mulserydsån inte är försurningspåverkade och skulle klara 
pH-målet även utan kalkning. Beräkningar för Elsabosjön visat också att sjön inte är försurningspåverkad men 

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Del av Komosse, som är ett Natura 2000-område, naturreservat och även riksintresse för naturvård, ligger i 
området. Norra delen av Natura 2000-området och naturreservatet Komosse södra, ligger söder om Elsabosjön.
Stora delar av Helgaboån och nedre delen av Grissleån ingår i ett vattenvårdsavtal som är tecknat med Sveaskog 
för att bevara och långsiktigt stärka biologisk mångfald, knuten till strömmande vattendrag med fria 
vandringsvägar.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Mulserydssjön

Mulserydsån Strömstationär öring, bottenfauna 
med höga naturvärden, nationellt 
värdefullt fiskevatten

Öring, mört06MO02101A

Sågån/Grissleån Flodkräfta, strömstationär öring, 
nationellt värdefullt fiskevatten, 
nationellt värdefull natur, lake

Flodkräfta, öring, 
Ephemeridae, Caenidae, 
Gastropoda

06MO02102B

Mulserydssjön Upplåtet fritidsfiske, storlom, 
lake, mört (försurningskänslig)

Mört06MO02103C

Elsabosjön Storlom, flodkräfta, mört 
(försurningskänslig)

RIBM Mört, flodkräfta06MO02104D

Åtgärdsområde Mulserydssjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Mulserydsån 0,4 4 014 5,606MO02101A Vdr

Sågån/Grissleån 7,4 2 631 606MO02102 FK, EjB Vdr

Mulserydssjön 121 3 930 606MO02103 Mö, EjC Sjö

Elsabosjön 96 934 606MO02104 FK, Mö, EjD Sjö
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att pH skulle sjunka till 4,7 utan kalkning. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att Elsabosjön är kraftigt 
försurningspåverkad. Sågån/Grissleån är måttligt försurningspåverkad och här skulle pH kunna sjunka till 4,6. 
Även här bedömer Länsstyrelsen att försurningspåverkan är kraftig. Övre delen av åtgärdsområdet är beroende 
av fortsatt kalkning.

I delområde Mulserydssjön kalkas Elsabosjön och Mulserydssjön sedan 1985. Kalkningen räcker inte till för att 
klara måluppfyllelse i Sågåns nedre delar. Lämpliga våtmarker, och vattendrag för doserarkalkning, saknas. För 
att förbättra kalkningseffekten i hela Sågån höjdes dosen till Elsabosjön 2002 och från 2006 sprids kalken två 
gånger, istället för en gång, per år. 2008 och 2010 har kalkmängderna sänkts igen då det inte hjälpte. I 
Mulserydssjön har kalkmängderna sänkts i omgångar, senast 2007, 2009 och 2012 för att  2017 avslutas helt.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat cirka 50 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

Kvicksilverhalten i gädda mättes senast 1997 i Mulserydssjön och bedömdes vara måttligt hög (0,72 mg Hg/kg 
vv).

Övrig påverkan

Tabell: Ekologisk status
Cykel 3 Försurning RISK: O=Osäker risk, R=Risk, Ej=Ej bedömd

H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredställande, D=Dålig

Sjö/vattendrag Ekologisk 
status

MILA Kiselalger 
ACID

Närings
ämnen

Försurning
RISK

Försurning
STATUS

Vatten-
förekomst ID

Grissleån/ Sågån M G M RWA28779638

Mulserydssjön G - H G EjWA40130326

Elsabosjön G - G RWA77637978

Tabell: Genomförd och planerad kalkning (spridda mängder (ton) 2014-2018, planerade mängder (ton) 2019-2021)

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

MulserydssjönÅtgärdsområde Huvudman: Jönköping Statsbidragsprocent: 100

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6393247 425166Elsabosjön BÅT KM101458 71 700,5 71 7071 7069 70

6397339 430485Mulserydssjön BÅT KM101457 30 310,5 30

Summa Sjökalkning 101 101 101 7071 7069 70

Totalt: 101 101 101 7071 7069 70

Åtgärdsområde Mulserydssjön Avrinning: 16,9 l/s/km2

Arealdos (kg/ha/år)

Sjö Våtmark Totalt

Volymdos

(g/m3)
MålområdesID

Tabell: Planerad kalkdosering 2019-2022, riktvärde för volymdos enligt handbok samt kalkeffekt av spridd kalk 2014-2018

ID Kalkstart Riktvärde volymdos

(g/m3)

Kalkeffekt

2014-2018

17,4 17,4 3,306MO02101A 1985 0,0 Medel

26,6 26,6 5,006MO02102B 1985 17,0 Låg

17,8 17,8 3,306MO02103C 1985 0,0 Låg

74,9 74,9 14,106MO02104D 1985 10,0 Låg

Åtgärdsområde Mulserydssjön
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr204 0,265,8 0,3 1,85Mulserydssjön utlopp 5,85A

Vdr620 0,554,6 1,0 32,9Sågån Vägbron 4,63B

Vdr308 0,554,6 1,0 32,9Grissleån Nedre gångbro 4,63B

Vdr48 0,554,6 1,0 32,9Elsabosjön utlopp 4,63B

Sjö204 0,276,0 0,3Mulserydssjön utlopp 5,98C

Sjö48 0,114,7 1,0Elsabosjön utlopp 4,72D
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Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Mulserydssjön

6397775 429361 Bottenfauna vattendrag 1/1Helgaboån Helgabo878 HaVRef

6397004 429240 Bottenfauna vattendrag 1/3Sågån Grisslemon 1877 KALKMål

6396994 429220 Elfiske 1/1Grissleån Nedre gångbro308 KALKMål

6398738 428849 Elfiske 1/1Helgaboån Vid vägen619 NVRef

6397746 429411 Elfiske 1/1Helgaboån Ref-lokal 45 m ned väg618 NVRef

6397699 429721 Elfiske 1/1Helgaboån Vägkorset vid torpet5798 NVRef

6396492 429026 Elfiske 1/3Sågån nedan fallet621 KALKMål

6395321 427241 Elfiske 1/1Sågån Vägbron620 KALKMål

6393247 425166 Kräftprovfiske 1/2Elsabosjön helsjö3980 KALKMål

6393925 425898 Kräftprovfiske 1/3Sågån 530 KALKMål

6393247 425166 Nätprovfiske 1/10Elsabosjön helsjö3980 KALKMål

6397339 430485 Nätprovfiske 1/10Mulserydssjön helsjö412 KALKMål

6396994 429220 Vattenkemi Aluminium 7/1Grissleån Nedre gångbro 1308 6 KALK

6397794 429310 Vattenkemi Aluminium 12/1Helgaboån 99 KALKRef

6396950 429720 Vattenkemi sjö Omdrevs 1/6Mulserydssjön mitt3173 HaVMål

6397794 429310 Vattenkemi vattendrag 12/1Helgaboån 99 NVRef

6396994 429220 Vattenkemi2 7/1Grissleån Nedre gångbro 1308 6 KALKMål

6393247 425166 Vattenkemi3 2/1Elsabosjön utlopp48 KALKMål

6397339 430485 Vattenkemi3 2/1Mulserydssjön utlopp204 KALKMål

6395321 427241 Vattenkemi3 6/1Sågån Vägbron620 6 KALKMål
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48 Elsabosjön utlopp
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pH-målet har nåtts vid samtliga provtillfällen. 
Lägsta uppmätta pH är 6,0. Dock har lokalen 
provtagits mycket sporadiskt under perioden. 

48 Elsabosjön utlopp
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Elsabosjöns utlopp representerar både sjön och 
målvattendraget Sågån. Det förekommer även annan 
uppföljning för målvattendraget så denna lokal är 
endast ett komplement. Här förekommer ingen riktad 
högflödeprovtagning.
Lokalen är provtagen fem gånger under perioden 
2014 till 2018. Periodens högsta flöde blev provtaget 
i januari 2014.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

48 Elsabosjön utlopp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Elsabosjöns utlopp representerar både sjön och 
målvattendraget Sågån. Det förekommer även annan 
uppföljning för målvattendraget så denna lokal är 
endast ett komplement. Här förekommer ingen riktad 
högflödeprovtagning.
Lokalen är provtagen fem gånger under perioden 
2014 till 2018. Lokalen provtogs dagen innan 
periodens största flödesökning.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

48 Elsabosjön utlopp
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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99 Helgaboån 
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Lokalen är en referenspunkt och har därför inget 
mål-pH. Lägsta uppmätta pH under perioden 2014-
2018 är 5,5, och lägsta alkalinitet 0,0 mekv/l.
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Helgaboån är ett okalkat trendvattendrag som 
analyseras av SLU sedan 2007. Länsstyrelsen 
kompletterar med analys av labilt aluminium då det 
finns en lång tidsserie av parametern sedan tidigare. 
Labilt aluminium har varit under lägsta 
mätområdesgränsen vid de flesta tillfällen under 
perioden 2014-2018. Högst halt noterades i augusti 
2014, då det började regna kraftigt efter en torr 
sommar. Då uppmättes halten labilt aluminium till 
39 µg/l och pH var vid det tillfället 5,7.
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204 Mulserydssjön utlopp
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Mulserydssjöns utlopp representerar både 
målvattendraget Mulserydsån och Mulserydssjön. 
Lokalen är sporadiskt provtagen under perioden. 
pH-målet är uppfyllt vid samtliga tillfällen för 
Mulserydsån, men vid ett tillfälle uppnås inte 
målet för Mulserydssjön. Lägsta uppmätta pH är 
5,8, vilket var i februari 2018. Då pH legat över 
6,5 vid samtliga andra provtillfällen är det troligt 
att det rör sig om ytligt smältvatten och att sjön var 
skiktad vid tillfället.

204 Mulserydssjön utlopp
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Mulserydssjöns utlopp representerar målvattendraget 
Mulserydsån vars längd är 400 meter. Här 
förekommer dock ingen riktad högflödeprovtagning.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 2,05 m³/s och inträffade 2014-01-13. Det 
högsta provtagna flödet under samma period är 2,05 
m³/s och inträffade 2014-01-13. Alltså provtogs 
periodens högsta flöde. Flera högflöden är provtagna 
men inte alla.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.

204 Mulserydssjön utlopp
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Mulserydssjöns utlopp representerar målvattendraget 
Mulserydsån vars längd är 400 meter. Här 
förekommer dock ingen riktad högflödeprovtagning.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-21 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 0,22 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,14 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, det vill säga 
strax före periodens högsta flödesökning. Flera höga 
flödesökningar har blivit provtagna.
pH-målet är uppfyllt för målvattendraget.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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308 Grissleån Nedre gångbro
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pH-målet är långt ifrån uppfyllt på lokalen. Vid 19 
av 30 provtillfällen under 2014-2018 är pH under 
målet. Lägsta uppmätta pH är 4,6. Lokalen har 
riktad högflödesprovtagning, och det är också 
främst vid flödestoppar som pH är under målet. 
Kalkningen har varit oförändrad sedan 2008 i 
Elsabosjön (uppströms) och pH-situationen har 
varit likadan sedan 1990-talet. Uppenbarligen 
räcker inte kalkningen i sjön, då surt mossevatten 
rinner till på vägen.

308 Grissleån Nedre gångbro
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,93 m³/s och inträffade 2014-01-10. Det 
högsta provtagna flödet under samma period är 1,60 
m³/s och inträffade 2018-01-30. I stort sett är nästan 
alla flödestopparna är provtagna. 
pH-målet är lång ifrån uppfyllt. De tillfällena är 
tydligt kopplat till höga flöden.

308 Grissleån Nedre gångbro
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Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 0,51 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,47 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså dagen 
efter det största flödesökningen. Många höga 
flödesökningar har provtagits.
pH-målet är lång ifrån uppfyllt. De tillfällena är 
främst kopplade till höga flöden men inte alltid med 
stor flödesökning.
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Diagrammet visar provtagna tillfällen med beräknad 
okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Labilt aluminium har ofta varit förhöjt under 
perioden 2014-2018 då pH ofta är lågt, ofta under 
5,0. Högst halt noterades i januari 2015. Då 
uppmättes halten labilt aluminium till 36 µg/l och 
pH var vid det tillfället 4,6.
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Resultat bottenfaunaundersökningar
Inom åtgärdsområde Mulserydssjön undersöks två lokaler med avseende på bottenfauna. Dessa är belägna i 
Helgaboån samt Sågån.

Helgaboån är sedan 2007 ett trendvattendrag. Vid de senaste undersökningarna har försurningspåverkan 
varierat mycket; Nära neutralt både 2014 och 2017 medan 2015 var surt och 2016 måttligt surt. Sedan 2011 har 
tillståndet bedömts vara nära neutralt 3 gånger och måttligt surt 4 gånger. Endast vid ett tillfälle har tillståndet 
betecknats som surt (SLU MVM).

Bottenfauna på lokalen Sågån Grisslemon undersöktes senast 2017. Lokalen hade ett måttligt artantal. Av 
försurningskänsliga grupper saknades snäckor och iglar, medan musslor (1 ex) och bäckbaggar fanns. Ingen 
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pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Vid 6 av 16 
provtillfällen under 2014-2018 är pH under målet. 
Lägsta uppmätta pH är 5,0. Situationen är 
densamma som för lokal 308 Grissleån, men lite 
mindre extremt då avståndet är mindre upp till 
Elsabosjön, som kalkas.
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Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,93 m³/s och inträffade 2014-01-10. Det 
högsta provtagna flödet under samma period är 1,81 
m³/s och inträffade 2016-02-03. De flesta 
flödestopparna är provtagna. 
pH-målet är inte alltid uppfyllt. De tillfällena är 
tydligt kopplat till höga flöden med stor 
flödesökning.
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Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
inträffade 2014-08-18 då det började regna kraftigt 
efter en torr sommar, ökningen var 0,51 m³/s*dygn. 
Den största flödesökningen som provtagits var 0,47 
m³/s*dygn och inträffade 2014-08-19, alltså dagen 
efter det största flödesökningen.
pH-målet är inte alltid uppfyllt. De tillfällena är 
tydligt kopplat till höga flöden med stor 
flödesökning.
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okalkad och tillförd alkalinitet. Om pH vid 
provtillfället varit under målsättningen visas det med 
en röd punkt vid linjen för tillförd alkalinitet. 
Observera att det finns osäkerheter i beräkningarna.
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Resultat elfiskeundersökningar

riktigt försurningskänslig sländart förekom. Den relativt försurningskänsliga bäcksländan Capnopsis schiller 
hade återkommit, efter att ha saknats 2012 och 2014. Lokalen bedömdes vara betydligt försurningspåverkad, 
liksom 2014. Den långsiktiga trenden på lokalen är svår att bedöma (5).

Inom åtgärdsområdet elfiskas sex platser varav två återfinns i Sågån, tre i Helgaboån och en i Grissleån.
  
Helgaboån på lokalen vid vägen är en okalkad referenslokal som har undersökts sedan 1988. Elfisken har visat 
på en vikande trend vad gäller både total öringtäthet och andel årsungar. Dock förlängdes den elfiskade sträckan 
under 2008 års fisken ned mot mera lugnflytande partier vilket eventuellt kan förklara den lägre tätheten. Vid 
elfisket 2012 var tätheten av öringårsungar mycket liten (1,8 individer/100 m2). Försurningspåverkan bedömdes 
vara ringa på gränsen till måttlig. Vid undersökningarna åren 2013–2015 noterades att tätheten av årsungar av 
öring hade ökat vilket tillsammans med förekomst av små individer av bergsimpa indikerade på att 
försurningspåverkan varit ringa. Tätheten av öringungar minskade åter under 2017 och 2018. 
Försurningspåverkan bedömdes åter vara måttlig (Ref Data från SERS och bedömning Lst Jönköping 
arbmaterial).
  
Lokalen Helgaboån Ref-lokal 45 m ned väg är, som namnet anger, en okalkad lokal. På lokalen uppmättes under 
2006 de högsta tätheterna av öringårsungar sedan 1983. Andelen har därefter successivt minskat varför 
försurningspåverkan bedömdes vara ringa på gränsen till måttlig. Tätheten av årsungar av öring har varit högre 
under perioden 2013 till 2015 och försurningspåverkan bedömdes därför som ringa. Vid undersökningen år 
2017 var den totala tätheten nere på historiskt låg nivå men tätheten fördubblades igen år 2018. Andelen 
årsungar var dock fortfarande låg. Försurningspåverkan bedömdes vara måttlig åren 2016 till 2018 (Ref Data 
från SERS och bedömning Lst Jönköping arbmaterial).
  
Vid lokalen Vägkorset i Helgaboån startade elfiskeundersökningarna 2008. Resultatet från 2008 till 2010 visade 
att tätheten av årsungar ligger i nivå med övriga undersökta lokaler i Helgaboån. Vid undersökningen 2011 och 
2012 var den totala tätheten av öring halverad och årsungar saknades helt 2011 och återfanns endast i låga 
tätheter 2012. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa på gränsen till måttlig. Elfisket 2013 och 2015 visade 
på ökad täthet av årsungar av öring, förekomst av små bergsimpor och en elritsa vilket indikerade att 
försurningspåverkan var ringa. Vid undersökningen 2016 har tätheten av framförallt öringungar minskat och 
försurningspåverkan bedömdes vara måttlig. Läget förbättrades under 2017 men år 2018 var öringtätheten 
tillbaka på låg nivå med fåtal årsungar. Försurningspåverkan bedömdes vara fortsatt måttlig (Ref Data från 
SERS och bedömning Lst Jönköping arbmaterial).
  
I Sågån vid lokalen vägbron visade elfiskeresultaten en positiv trend för årsungar av öring under perioden 
2005–2008 men minskade något under 2009. Vid 2010 och 2011 års elfiske förekom öringungar samt 
observerades en flodkräfta. Försurningspåverkan bedömdes, liksom tidigare, vara obetydlig. Under åren 2012 till 
och med 2015 var förekomsten av öringungar lägre än tidigare vilket tillsammans med avsaknad av kräftyngel 
medförde att försurningspåverkan bedömdes som ringa. Tätheten av både äldre och årsyngel av öring ökade 
åter under 2016 och 2017 till över förväntat VIX-värde. Vid elfisket 2017 fångades dessutom några flodkräftor 
och försurningspåverkan bedömdes vara opåverkad av försurning (6). Vid elfisket 2018 var vattenföringen 
mycket låg. Den totala nivån på öringbeståndet ökade så pass mycket att den låg i nivå med förväntat VIX-
värde. Även förekomst av enstaka flodkräftor. Försurningspåverkan bedömdes vara obetydlig (7).
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Diagram. Försurningsindex bottenfauna enligt Henriksson och Medin 1990.
>7 poäng = Obetydlig försurningspåverkan, 6-7 p = Måttlig, 4-6 p = Betydlig och <4 p Stark eller mycket stark påverkan.
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Lokalen nedan fallet i Sågån visade på höga tätheter av årsungar under både 2008 och 2009 vilket tyder på att 
försurningspåverkan varit obetydlig. Öringungar förekom även 2010 men tätheten var lägre än tidigare. Enstaka 
signalkräfta förekom samt relativt försurningståliga arter som gädda, abborre och lake. 2012 förekom 
reproducerande bestånd av signalkräfta och öring, dock inga höga tätheter. Försurningspåverkan bedömdes vara 
ringa både 2010 och 2012. Elfiske 2015 visade på förekomst av reproducerande bestånd av signalkräfta och 
öring (åter fångst av flera årsungar). Öringtätheten var i nivå med förväntat VIX-värde. Försurningspåverkan 
bedömdes vara obetydlig (1).Vid undersökningen 2018 var flödet mycket lågt och tätheten av öring var lägre än 
vid närmast föregående undersökning 2015. Minskningen troligen kopplad till det låga flödet. 
Försurningspåverkan bedöms vara obetydlig (7).
  
Lokalen Grissleån Nedre gångbro är ett fint öringhabitat som undersöktes första gången 1983. Vid 
undersökningen 2013 fångades öringungar och tätheten av öring var nära förväntat VIX-värde vilket indikerade 
på en ringa försurningspåverkan. Undersökningen 2014 visade på förekomst av enstaka öringungar vilket är det 
hittills sämsta uppmätta tätheten på lokalen samt täthet av öring betydligt lägre än förväntat VIX-värde vilket 
indikerade på en måttlig försurningspåverkan. Vid elfisket 2015 fångades några årsungar av öring vilket 
motiverade att försurningspåverkan bedömdes vara ringa. Vid elfiskena 2016 och 2017 har det inte fångats 
några årsungar av öring. Försurningspåverkan bedömdes vara ringa (6). Inte heller vid elfisket 2018 påträffades 
några årsungar av öring. Eftersom även årsungar av andra arter saknades och öringtätheten var under förväntat 
VIX-värde blev bedömningen av försurningspåverkan denna gång måttlig (7).
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308 Grissleån, Nedre gångbro
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5798 Helgaboån, Vägkorset vid torpet
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618 Helgaboån, Ref-lokal 45 m ned väg
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619 Helgaboån, Vid vägen
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Resultat nätprovfisken
Två målsjöar nätprovfiskas inom åtgärdsområdet; Elsabosjön och Mulserydssjön.

Mulserydssjön är provfiskad sex gånger mellan 1984 och 2015. Fångsten per ansträngning (F/A) för vikt har 
mer än halverats sedan 1984 men verkar ha stabiliserat sig de senaste 10 åren. Abborren har varit ganska stabil 
medan mörten och framförallt braxen minskat i viktandel. Vid provfisket 2015 fångades abborre, braxen, gädda, 
lake, mört och siklöja. Fångstmängden pekar mot en oligotrof sjö. Sjön är relativt artrik med gott om stor 
abborre. Mörten uppvisar ingen reproduktionsstörning och sjön bedöms vara opåverkad av försurning, klass 1 
(8).

I Elsabosjön har fångsten per ansträngning av mört minskat för varje provfiske (1993, 2001 och 2013). Det kan 
inte uteslutas att dagens artsammansättning är att betrakta som mer normal. Sjöns karaktär med låg näringshalt 
och en stor andel stenbotten medför sannolikt att sjöns naturliga förutsättningar är mer gynnsam för abborre 
och kräftor än för mört och braxen. Endast två mörtar var 2013 under 100 mm långa (90-95 mm) och är utifrån 
åldersanalysen troligtvis fyra år gamla. De allra yngsta åldersklasserna har inte lika hög fångstbarhet som lite 
större individer, dels på grund av deras storlek och dels på grund av att de rör sig mindre, vilket kan vara en 
förklaring till dess låga andel av fångsten. Samtliga årsklasser av mört mellan 4 och 14 år fanns representerade i 
fångsten. Trots att inga 3 år gamla mörtar fångades bedöms sjöns försurningsgrad tillhöra klass 1, vilket är 
samma bedömning som vid tidigare provfisken (2).

Resultat övriga undersökningar
Effektuppföljning genom kräftprovfiske sker på två platser inom åtgärdsområdet; Elsabosjön och Sågån. 

I Elsabosjön har stödutsättningar gjorts 1995, 2008, 2009 och 2010. Sjön har kräftprovfiskats 1994, 2002, 2007, 
2012, 2014 och 2016. Endast ett svagt bestånd har kunnat konstateras trots utsättningar av flodkräfta, 2012 
fångades inte någon kräfta. Flodkräftorna bedöms inte vara påverkade av försurning. Sjön har goda 
kräftbiotoper, men har åtminstone tidigare hyst gott om ål. Ål är en effektiv predator på kräftor. Förekommer 
ål fortfarande kan det vara en viktig anledning till de låga tätheterna av flodkräftor i sjön (9).

Även Sågån har varit föremål för utsättningar av flodkräfta, 1994, 2000 och 2001. Uppföljande kräftprovfisken 
2004 och 2007 visar på ökad F/A vilket indikerar att utsättningarna varit framgångsrika. Vid fisket 2014 
fångades endast 9 flodkräftor medan det året efter, 2015, fångades hela 257 flodkräftor. Men fångst och 
förutsättningar varierar i hög utsträckning mellan provfiskade delsträckor. (3) 2018 fångades både flod- och 

Sjö nr Sjönamn Koordinater Datum Antal fångade 
arter

F/A (g) 
alla arter

F/A (st) 
mört

Minsta mört 
(mm)

Tabell. Genomförda nätprovfisken i åtgärdsområdet.

Försurnings
klass

101457 Mulserydssjön 640038 138247 1984-08-16 8 1932 19,7 70

101457 Mulserydssjön 640038 138247 1987-08-04 9 1236 4,3 60

101457 Mulserydssjön 640038 138247 1991-08-12 6 1354 6,9 70

101457 Mulserydssjön 640038 138247 1995-08-08 7 1130 3,8 55

101457 Mulserydssjön 640038 138247 2005-08-01 6 794 3,3 85 1

101457 Mulserydssjön 640038 138247 2015-07-06 6 763 2,1 70 1

101458 Elsabosjön 639635 137710 1993-07-12 4 2294 16,7 45

101458 Elsabosjön 639635 137710 2001-07-16 7 1221 13,7 70 1

101458 Elsabosjön 639635 137710 2013-07-08 4 963 2,4 90 1

5615 Helgaboån, Bron skogsvägen

0

10

20

30

40

50

1988 2007

Ö
rin

gt
ät

he
t (

s
t/1

00
 m

2) Årsungar Äldre öring

Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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signalkräfta i Sågån. Signalkräftan fångades nedströms ett vandringshinder och åtgärder har vidtagits för att 
förhindra spridning uppströms. 

Inventeringar av flodpärlmussla har gjorts i Sågån 2002 och 2009. Inga fynd gjordes och inga nya inventeringar 
är inplanerade.

Påväxtundersökning har gjorts i Grissleån 2009 på lokalen Grisslemon väst Mulserydssjön. Provet visade på 
måttligt sura förhållanden (4).

Förslag till förändringar
Utred om det finns möjlighet att placera en doserare i Sågån/Grissleån. Om inte det går så är alternativet att 
avsluta ån som målområde eller avgränsa målområdet till att vara kortare.
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