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Åtgärdsområdet ingår i Motala ströms vattensystem och omfattar ett 29 km² stort område med källorna på 
Hökensås och mynningen i Vättern vid Fagerhult i Habo kommun. Området ligger på gränsen mellan Habo 
kommun och Tidaholms kommun (Västra Götalands län). Avrinningsområdet domineras av skog med mindre 
inslag av jordbruksmark. Fyra mindre sjöar finns inom åtgärdsområdet. Stenamossen ligger mitt i 
åtgärdsområdet och i anslutning till Gagnån. Vattendraget domineras av strömmande och svagt strömmande 
sträckor.

Gagnåns natur är klassad som nationellt särskild värdefull. Ur fiskesynpunkt är ån klassad som nationellt 
särskild värdefull. Flodnejonöga och flodpärlmussla finns i ån. Flodpärlmussla återintroducerades 1995 och har 
hittats vid inventeringar 2004 och 2008. Ån hyser bottenfauna med höga naturvärden bland annat finns 
märlkräftan Gammarus (hittas vid varje undersökning). Den rödlistade dagsländearten Rhithrogena germanica 
har tidigare observerats i ån, senast 1999. Även den hotade nattsländan Agapetus fuscipes (VU) har tidigare 
noterats, senast 1991. Strömstare har observerats. De nedre delarna av Gagnån utgör ett viktigt 
reproduktionsområde för Vätternöring och harr. Uppströms vandringshindren för Vätternöringen finns det en 
stam av stationär öring i ån.

Innan kalkningen startade 1985 var Gagnån försurningspåverkad med pH under 5. Andelen våtmark är hög i 
avrinningsområdets övre del och denna del är naturligt mindre välbuffrad än de nedre delarna som är rika på 
grundvatteninflöde. De övre delarna av ån (Barnebäcken) har varit mycket sura och det är troligen det stora 
inslaget av grundvatten som har räddat det försurningskänsliga livet i ån innan kalkningsåtgärderna startade. Att 
målsättningsnivån inte nås i de övre delarna av målområdet bedöms inte som så allvarligt då den höga andelen 
våtmark gör dessa delar naturligt surare än de nedre.
Flodpärlmusslan har slagits ut i vattendraget, troligen av försurning men sedan återintroducerats. Märlkräftan 
Gammarus pulex har naturligt återkoloniserat åns övre delar sedan kalkningarna startade.

Beräkningar från SLU visar att Gagnån är kraftigt försurningspåverkad och i behov av kalkning. pH skulle 
sjunka till 5,0 utan tillskott av kalk. Detta stämmer nog för övre delen av ån men inte för den nedre, där är nog 
inte försurningspåvekan lika stor.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Gagnån ligger inom ett område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Större delen av Gagnån (uppströms 
195:an) är naturreservat och klassat som Natura 2000-område. Nedre delen av Gagnån är skyddad via 
Naturvårdsavtal.

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Gagnån

Gagnån Flodpärlmussla, sjölevande öring, 
strömstationär öring, harr, 
flodnejonöga, bottenfauna med 
höga naturvärden, nationellt 
särskilt värdefull natur, nationellt 
särskilt värdefullt fiskevatten, 
strömstare

RIN, RI Öring, märlkräftor, 
flodpärlmussla, 
Gastropoda, Ephemeridae, 
Caenidae

06MO05201A

Åtgärdsområde Gagnån

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Gagnån 9,3 2 870 6,206MO05201A Vdr

Åtgärdsområde Gagnån
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Vdr6623 0,675,0 0,7 29,9Gagnån uppst Fjölabäcken 4,96A

Vdr1360 0,675,0 0,7 29,9Gagnån stn 1 4,96A

Vdr2961 0,675,0 0,7 29,9Barnebäcken nedströms Stenamossen 4,96A
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Kalkning startade med våtmarkskalkning av Stenamossen 1985. Därefter har kalkningen utökats med fler 
våtmarksytor samt sjökalkning av Fisklösen och Norra Kroksjön. Vid revidering 1994 höjdes givorna på 
våtmarkerna och sjöarna började kalkas varje år (2). Under 1999-2001 användes tyska granuler på våtmarkerna. 
Vid övergång till grovkalk hösten 2002 användes 25 % högre kalkdos på de 15 våtmarksytorna (3). 
Våtmarkskalkning dominerar och utgör nästan 90 % av den totala kalkningen i området. 2011 började grovkalk 
användas även i sjöarna.
2015 minskades kalkmängderna på våtmarkerna med drygt 10 %.

Planerade kalkmängder 2019-2021 har ökat med drygt 10 % jämfört med 1997-1999.

Kalkning

I Gagnån finns det totalt tolv vandringshinder varav sju är artificiella. Tre är definitiva för både öring och mört, 
två dammar vid Kvarnliden och en damm söder om Högsbäck. Fyra artificiella vandringshinder är partiella. Av 
de vandringshinder som är naturliga är tre definitiva.

Gagnån anses vara relativt opåverkad. Ån är recipient för Fagerhults reningsverk och kan i begränsad 
omfattning vara lokalt påverkad av dagvattenutsläpp från Fagerhults tätort. Övrig påverkan är bevattningsuttag 
för jordbruksändamål i åns nedre delar, vilket påverkar vattenflödet (1). 

Två potentiellt förorenade områden finns utmed ån (1).

Övrig påverkan

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Gagnån

6429711 444423 Bottenfauna vattendrag 1/3Gagnån Stenamossen2964 KALKMål

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

Gagnån M H M RWA61963298

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

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

GagnånÅtgärdsområde Huvudman: Habo Statsbidragsprocent: 100

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6428722 443675Norra Kroksjön FLYG BP670061 14 14 14 1414 1414 14

6427905 442196Fisklösen FLYG BP670040 6 6 6 66 66 6

Summa Sjökalkning 20 20 20 2020 2020 20

Våtmarkskalkning

Gagnån FLYG BP- 173 153 153 153153 153153 153

Summa Våtmarkskalkning 173 153 153 153153 153153 153

Totalt: 193 173 173 173173 173173 173

Åtgärdsområde Gagnån Avrinning: 11,5 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

7,0 53,3 60,3 16,606MO05201A 1985 16,0 Låg
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Resultat vattenkemi

6428575 448925 Bottenfauna vattendrag 1/3Gagnån Bjälkatorpet5042 SRKMål

6429195 447278 Elfiske 1/5Gagnån Uppstr Fagerhult2965 KALKMål

6428168 449190 Elfiske 1/1Gagnån Ö. Bjälkatorp1342 VVFMål

6427932 449532 Flodpärlmussla 1/12Gagnån 2996 KALKMål

6428834 448822 Vattenkemi vattendrag 12/1Gagnån stn 11360 VVFMål

6429711 444473 Vattenkemi3 6/1Barnebäcken nedströms Stenamossen2961 6 KALKMål

6429050 447670 Vattenkemi3 2/1Gagnån uppst Fjölabäcken6623 2 KALKMål

1360 Gagnån stn 1
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pH-målet är uppfyllt på lokalen med undantag av 
ett tillfälle, oktober 2017, då pH var nere på 5,6. 
Annars ligger pH i regel över målet med god 
marginal. Det låga pH-värdet vid provtillfället i 
oktober 2017 kan inte förklaras mer än att 
provtagaren noterat mycket högt flöde, trots att 
flödesmodellen inte visar detta.

1360 Gagnån stn 1
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom Vätternvårdsförbundet 
och kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades hösten 2015.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,4 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet är 0,85 m³/s och inträffade 
2016-01-29. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med undantag av ett 
tillfälle, oktober 2017. Lite underligt då det inte var 
något högt flöde och heller ingen flödesökning. Dock 
bedömde provtagaren att det var extremt högt flöde.

1360 Gagnån stn 1
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20% av M aximal Flödesökning Flödesförändring vid provtagningst illfället

Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Lokalen provtas både inom Vätternvårdsförbundet 
och kalkeffektuppföljning. Endast 
kalkeffektuppföljningen har riktad 
högflödesprovtagning vilken påbörjades hösten 2015.
Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,41 m³/s*dygn och inträffade 2014-01-10. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,20 
m³/s*dygn och inträffade 2017-08-31. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är uppfyllt på lokalen med undantag av ett 
tillfälle, oktober 2017. Lite underligt då det inte var 
något högt flöde och heller ingen flödesökning. Dock 
bedömde provtagaren att det var extremt högt flöde.

1360 Gagnån stn 1
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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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2961 Barnebäcken nedströms Stenamossen
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pH-målet underskrids vid 4 av 20 provtillfällen. 
Vid två av dessa rör det sig dock om tangerande av 
målet då pH var 6,19. I januari 2016 var pH 5,9 i 
samband med ett högflöde. I oktober 2017 
uppmättes det lägsta pH under perioden; 5,5. Detta 
var samma tillfälle som lokalen 1360 hade sitt 
lägsta, och provtagaren noterade mycket högt flöde.

2961 Barnebäcken nedströms Stenamossen
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50 % av M HQ Flöde vid provtagningst illfället Dygnsf löde Flöde vid pH<pH-mål

Det högsta modellerade flödet under perioden 2014-
2018 är 1,4 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet är 1,0 m³/s och inträffade 
2014-09-25. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Ett av fyra 
tillfällen har inträffat vid högt flöde.

2961 Barnebäcken nedströms Stenamossen
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Flödesförändring Flödesförändring vid pH<pH-mål

Den största flödesökningen för perioden 2014-2018 
är 0,41 m³/s*dygn och inträffade 2014-01-10. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,32 
m³/s*dygn och inträffade 2014-09-25. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Ett av fyra 
tillfällen har inträffat vid större flödesökning.

2961 Barnebäcken nedströms Stenamossen
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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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Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna har undersökts tolv gånger under åren 1991 till 2015 på lokalen Gagnån Stenamossen samt sju 
gånger på Gagnån Bjälkatorpet åren 1999 till 2017. Bjälkatorpet provtas inom recipientkontrollen.
  
Vid den senaste undersökningen 2017 på lokalen Stenamossen var artantalet måttligt, och det lägsta som 
uppmätts vid lokalen. Nattsländor var anmärkningsvärt få, eventuellt har lokalen påverkats av lågt flöde. Av 
försurningskänsliga grupper fanns bäckbaggar och musslor, medan iglar och snäckor saknades. Den 
försurningskänsliga sötvattensmärlan Gammarus pulex noterades i riklig mängd. Däremot noterades inga riktigt 
försurningskänsliga sländarter. Försurningsindex var ändå högt och lokalen bedömdes vara obetydligt 
försurningspåverkad, liksom vid samtliga tidigare undersökningar. En positiv trend kan ses i 
artsammansättningen, där försurningståliga dagsländesläktet Leptophlebia ersatts av det mera känsliga Baetis-

6623 Gagnån uppst Fjölabäcken
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Provtagningen påbörjades hösten 2015 och är 
tillfällig inför kalkplanering. Vid 3 av 8 
provtillfällen är pH under målet, med lägsta 
notering 5,5 i oktober 2017. Detta var samma 
tillfälle som lokalen 1360 hade sitt lägsta, och 
provtagaren noterade mycket högt flöde. De andra 
två tillfällena har varit vid höga flöden och 
flödesökning.

6623 Gagnån uppst Fjölabäcken
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Provtagningen påbörjades hösten 2015 och är 
tillfällig inför kalkplanering.
Det högsta modellerade flödet under perioden 2015-
2018 är 1,4 m³/s och inträffade 2018-04-10. Det 
högsta provtagna flödet är 0,91 m³/s och inträffade 
2018-04-06. Flera högflöden är provtagna.
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Två av tre 
tillfällen har inträffat vid högt flöde.

6623 Gagnån uppst Fjölabäcken
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Provtagningen påbörjades hösten 2015 och är 
tillfällig inför kalkplanering.
Den största flödesökningen för perioden 2015-2018 
är 0,36 m³/s*dygn och inträffade 2018-04-05. Den 
största flödesökningen som provtagits var 0,28 
m³/s*dygn och inträffade 2018-04-06. Flera större 
flödesökningar är provtagna.
pH-målet är inte uppfyllt på lokalen. Två av tre 
tillfällen har inträffat vid större flödesökning.

6623 Gagnån uppst Fjölabäcken
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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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Resultat elfiskeundersökningar

släktet (4).
  
Nedströms Fagerhult ligger lokalen Bjälkatorpet. Vid senaste undersökningen 2017 förekom försurningskänsliga 
arter och lokalen bedömdes vara obetydligt försurningspåverkad liksom tidigare (5).

Inom åtgärdsområdet elfiskas två mållokaler vilken den ena ingår i Vätternvårdsförbundets kontrollprogram och 
den andra ingår i kalkeffektuppföljningen.
  
Elfisken på lokalen uppströms Fagerhult, stn 2, visar på en relativt tät och stabil öringpopulation. Beståndet av 
öring är på denna lokal strömstationärt. Vid 2010 års elfiske noterades förekomst av äldre öringar och 
reproducerande bestånd av signalkräfta. Frånvaron av årsungar kan bero på att fisket utfördes tidigare än vanligt 
på säsongen. Eftersom vattendraget har en hög andel kallt grundvatten växer öringungarna långsamt och var 
inte fångstbara vid tiden för elfisket. Elfiskeundersökningarna under 2012 och 2015 genomfördes några veckor 
senare vilket förklarade att årsungar återkommit i fångsten. Vid 2015 års elfiske noterades förekomst av 
reproducerande bestånd av både signalkräfta och öring. Mycket hög täthet av öring indikerade att fiskfaunan 
inte var försurningspåverkad (6).
  
På den andra lokalen, Stn 3 Bjälkatorp, är tätheten av öring betydligt högre vilket beror på att öringen från 
Vättern har tillgång till denna sträcka. Botten domineras av sand/grovblockigt substrat. Lokalen har ett bra 
självreproducerande bestånd av öring och signalkräfta. Öringtätheten, som ökat stadigt sedan år 2011, hade 
under år 2016 är den högsta tätheten på över 10 år och låg över förväntat VIX-värde. Öringtätheten var 
visserligen lägre vid 2017 och 2018 års undersökning men fortfarande över förväntat VIX-värde. 
Försurningspåverkan bedömdes, liksom tidigare, vara obetydlig (7).

Gagnån, Stenamossen, stn 2
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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.

6863 Gagnån, Harrlekplatsen
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1342 Gagnån, Ö. Bjälkatorp
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2965 Gagnån, Uppstr Fagerhult
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Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Inga kräftprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Inventeringar av flodpärlmussla har gjorts i Gagnån 2001, 2004 och 2008. Flodpärlmusslor sattes ut 1995 och 
har återfunnits vid senare inventeringar. Beståndet är litet, men hela Gagnån är inte inventerad. Inga 
flodpärlmusslor mindre än 50 mm har hittats vilket betyder att reproduktion inte har kunnat konstateras.

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Diagram. Öringtäthet vid elfiskeundersökningar. Om stapel saknas innebär det att fångst uteblivit det året.
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