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Åtgärdsområdet ingår i Lagans vattensystem och omfattar ett 3 km² stort område bestående av två mindre 
sjöar. Området består av Kassasjön och dess avrinningsområde och ligger sydväst om Värnamo och söder om 
samhället Kärda. Kassasjön används som sportfiskevatten. Skogsmark dominerar avrinningsområdet, men det 
finns ett relativt stort inslag av småmyrar. Andelen odlad mark är låg.

Hela åtgärdsområdet är utpekat som skyddsområde för flodkräfta. Upplåtet fiske i Kassasjön.

Innan kalkningsåtgärderna påbörjades 1987 var området försurningspåverkat med pH-värden under 5,0 och 
alkalinitet på 0 mekv/l. Kassasjöns flodkräftbestånd slogs ut till följd av försurningen.

Beräkningar från SLU visar att Kassasjön inte är försurningspåverkad men att pH skulle sjunka till 5,8 om 
kalkningen upphör. Länsstyrelsen bedömer att sjön skulle klara pH-målet utan kalkning. Sjön kalkades senast 
2011 med en tre gånger större kalkmängd grovkalk än vanligt. Därefter är kalkningen vilande.

Kalkning i området påbörjades 1987 och utfördes till en början både genom sjö- och våtmarkskalkning. 
Våtmarkskalkningen som endast omfattade våtmarker i Kassasjöns närhet upphörde 1996. Därefter omfattades 
enbart Kassasjön av årlig kalkning. En av grovkalkprojektets våtmarksytor ligger inom åtgärdsområdet. Den 
kalkades sista gången 2010. Kalkdosen i området sänktes från 2004 med 30 %. Sjön kalkades senast 2011 
(försenat, skulle varit 2010), med en tre gånger större kalkmängd än vanligt, med grovkalk. Därefter är 
kalkningen vilande i åtgärdsområdet.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

I Kassasjöns utlopp finns ett vandringshinder.
Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Kassasjön

Kassasjön Upplåtet fritidsfiske, flodkräfta 
(ev. återutsättning), mört 
(försurningskänslig)

Mört, flodkräfta (ev. 
återutsättning)

06MO08601A

Åtgärdsområde Kassasjön Avrinning: 12,3 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

06MO08601A 1987 0,0

Åtgärdsområde Kassasjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Kassasjön 21 350 606MO08601 FK, Mö, EjA Sjö

Åtgärdsområde Kassasjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö138 0,346,0 0,3Kassasjön utlopp 5,81A
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Resultat vattenkemi

Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat nätprovfisken
Inga nätprovfisken genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat övriga undersökningar
Kassasjön kräftprovfiskades första gången 1998 inför en planerad utsättning av flodkräfta. Inga kräftor fångades 
och utplantering av 1400 kräftor genomfördes samma år. Ett provfiske som utfördes sommaren 2001 
resulterade endast i sex fångade flodkräftor, samtliga vuxna exemplar. Eftersom reproduktion inte kunde 
påvisas gjordes förstärkningsutsättningar år 2001-2002 på ytterligare 150 respektive 550 flodkräftor. Vid 
provfiskena som ägde rum 2005, 2008 och 2011 fångades inga kräftor. Vid provfisket 2014 fick man en 
flodkräfta. Vid fiske 2017 fångades ingen kräfta. Sjön kan bli aktuellt för fortsatta återintroduktioner (1).

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Kassasjön

6333457 436431 Kräftprovfiske 1/3Kassasjön helsjö4212 KALKMål

6333457 436431 Vattenkemi3 2/1Kassasjön utlopp138 KALKMål
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138 Kassasjön utlopp
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Kalkningen är vilande sedan 2012, och pH ligger 
stabilt över målet. Lägsta uppmätta pH är 6,4. 




