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Kravlemålasjön ingår i Lagans vattensystem, Häråns avrinningsområde och är belägen 6,5 km nord - nordost 
om Bor. Det är en svagt humös näringsfattig sjö med en areal på 42 ha och största djupet är noterat till endast 
4,6 m. Medeldjupet är 1,9 m. En stor del av sjön är igenvuxen p g a sjösänkningen. Såväl övervattens- som 
flytblads- och långskottsvegetation växer utmed de mestadels lång-sluttande stränderna. Omgivningen utgörs av 
tall- och granskog med större inslag av myrmark i söder samt en del åkermark utefter den östra stranden. Sjöns 
avrinningsområde är 2,9 km² stort och består mestadels av skogs- och myrmark med mindre inslag av 
odlingsmark. Åtgärdsområdet är cirka 2 km² stort.
När åtgärdsområdet Hindsen (088) skulle avslutas bildades ett nytt åtgärdsområde av Kravlemålasjön. Sjön 
försurningsbedömdes och motiv hittades så att sjön kunde bli målsjö och fortsätta kalkas för sin egen del.

Innan kalkningen påbörjades 1982 var området försurningsskadat med pH ner mot 5,0. På grund av 
försurningstillståndet har flodkräftan försvunnit från Kravlemålasjön. 
Provfisken från 2001 och 2013 visade att mörtbeståndet var försurningspåverkat men att det finns ett 
välmående signalkräftbestånd i sjön. Sjön fiskades igen 2018 och då fångades mört ner till 50 mm men vissa 
längdklasser saknades fortfarande. Strandelfiske med elfiskebåt genomfördes samma år, då fångades alla 
storleksklasser. Därmed bedömdes fisket som opåverkat av försurning.
Målsjön har inte ingått i målsjöinventeringen så inga försurningsberäkningar finns för sjön. Kalkningen är 
vilande från 2019 och Länsstyrelsen uppskattar att sjön inte längre är försurningspåverkad och pH-okalk 
uppskattas till 6,0.

Kravlemålasjön började kalkas 1982. Från 1991 kalkades sjön mer regelbundet, vartannat år, och från 2004 
kalkas sjön varje år. Sänkningar av kalkmängderna är gjorda 2007 och 2010. Kalkningen skedde med båt fram 
till 2015. Därefter övergick man till helikopterkalkning i samband med att kalkmängden halverades.
Sjön kalkades tidigare enbart för Hindsens skull men är från 2013 ett eget åtgärdsområde och målområde och 
kalkas bara för sin egens skull. Hindsen utgick som åtgärdsområde då sjön inte längre var försurad.
Från 2019 är kalkningen vilade i åtgärdsområdet det fanns marginaler till pH-målet.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Det finns inga uppgifter om påverkan i åtgärdsområdet.
Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Kravlemålasjön

Kravlemålasjön Flodkräfta (tidigare förekomst), 
mört (försurningskänslig)

Mört, flodkräfta06MO08901A

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

Savabäcken G G RWA27059652

Åtgärdsområde Kravlemålasjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Kravlemålasjön 42 290 606MO08901 FK, MöA Sjö

Åtgärdsområde Kravlemålasjön
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö148 6,0 0,3Kravlemålasjön utloppA
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Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med cirka 70 % jämfört med 1997-1999.

Resultat vattenkemi

Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat nätprovfisken
Kravlemålasjön har nätprovfiskats 2001, 2013 och 2018. Vid provfisket 2001 visade resultaten att kalkningen 
inte fungerar tillfredställande, eftersom mörten inte hade reproducerat sig de senaste 10 åren. Vid nätprovfisket 
2013 bestod fångsten av mört uteslutande av individer över 150 mm. Eftersom inga mindre mörtar fångades, 

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Kravlemålasjön

6337199 451900 Nätprovfiske 1/10Kravlemålasjön helsjö6244 KALKMål

6337199 451900 Vattenkemi3 2/1Kravlemålasjön utlopp148 KALKMål

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

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

KravlemålasjönÅtgärdsområde Huvudman: Värnamo Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6337199 451900Kravlemålasjön FLYG BP098583 8 80,9 4 4 4

Summa Sjökalkning 8 8 4 4 4

Totalt: 8 8 4 4 4

Åtgärdsområde Kravlemålasjön Avrinning: 11,4 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

06MO08901A 1982 0,0 Hög

148 Kravlemålasjön utlopp

2

4

6

8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

pH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,5. 
Kalkningen halverades 2016 och ingen sänkning i 
pH kan ses.
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och åldersanalysen visade att de yngsta mörtarna var 7 år gamla, misstänktes att mörten hade fortsatta 
reproduktionsproblem. Sjöns försurningsgrad sattes till klass 3 (1). Vid senaste fisket 2018 fångades mört ner till 
50 mm, och även om vissa längdklasser saknades såg det ut som en klar förbättring jämfört med tidigare fisken 
(2). Utöver detta gjordes 2018 ett kompletterande elfiske i strandzonen från båt (3). Elfisket visade att de 
längdklasser som saknades i nätprovfisket faktiskt fanns i sjön, men fångades av någon anledning inte i näten. 
Orsakerna till detta är oklart, men det bedöms inte som att mörtrekryteringen varit störd de senaste 5 åren. 
Försurningsklassen blir därför 1.

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

Förslag till förändringar
2016 halverades kalkmängden i Kravlemålasjön. Då måluppfyllelsen är mycket god blir nästa steg nu att lägga 
kalkningen vilande (Ref Myrica, Detaljplaner). 2018 har det konstaterats att mörten har rekrytering.

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

098583 Kravlemålasjön 633996 140318 2001-07-24 4 1483 1,1 220

098583 Kravlemålasjön 633996 140318 2013-08-07 4 2906 23,5 155 3

098583 Kravlemålasjön 633996 140318 2018-07-18 3 3315 37,4 50 1
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