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Mörrumsån
Yta (km2): 5,0Bidragsprocent: 85 Huvudman: VetlandaStatus: Pågående

Åtgärdsområde 149 Åskogssjön
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Åtgärdsområdet ingår i Mörrumsåns vattensystem och Ramkvillaåns delnederbördsområde. Området är totalt 5 
km² stort. Det finns sex sjöar eller gölar i området och de två största är Åskogssjön och Gransjön, som är 
belägna cirka 9 km västsydväst om Korsberga samhälle i Vetlanda kommun. Vattendragssträckan mellan de 
båda sjöarna, som till viss del går under jord, uppgår till 300 m. Åskogssjön är en långsmal oligotrof 
klarvattensjö med ett maxdjup på 15 m. Stränderna är steniga med en sparsam växtlighet. Sjön omges i 
huvudsak av tallskog och i den södra delen förekommer inslag av åkermark. Höjden över havet är 250 m. 
Gransjön, som är belägen högst upp i vattensystemet, är även den en näringsfattig skogssjö. Stränderna är 
grusiga och steniga med en sparsam vegetation. Sjön omges av barrskog med mindre inslag av myrmark. 

Detta åtgärdsområde ingick tidigare i ett större, 149 Ramsjön, som 2005 delades till två mindre åtgärdsområden 
(149 och 150).

Storlom häckar i Gransjön och Åskogssjön. Lake (NT) finns i området. Upplåtet fiske i Gransjön, Åskogssjön, 
Lergölen och Sandebogöl (Slageryds fiskevårdsområde).

Innan kalkning påbörjades 1986 uppmättes pH-värden ned till 5,5 i Gransjön. I Gransjön hade mörten kraftiga 
reproduktionsstörningar innan kalkningarna startade.

Beräkningar från SLU visar att de båda målsjöarna är kraftigt försurningspåverkade och är i behov av kalkning 
för att uppnå pH-målen. Kalkningen har trappats ner i åtgärdsområdet och Länsstyrelsen har gjort 
bedömningen att Åskogssjön skulle klara sig utan kalkning med god marginal till pH-målet medan däremot 
Gransjön kanske inte skulle klara sig lika bra utan kalkning. Åtgärdsområdet är i behov av fortsatt kalkning.

1986 påbörjades kalkning av Gransjön och Åskogssjön. Till en början kalkades sjöarna vart tredje år och 
doserna har sänkts successivt. Åskogssjön kalkades sista gången 2000. För jämnare vattenkvalitet kalkas 
Gransjön vartannat år från 2001. Kalkmängden i Gransjön har sänkts i omgångar, senast 2013 då man även 

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Kvicksilverhalten i gädda har uppmätts 1994 i Åskogssjön och visar på en måttligt hög halt av kvicksilver (0,63 
mg Hg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Åskogssjön

Åskogssjön Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
lake, mört (försurningskänslig)

Mört06MO14903A

Gransjön Storlom, upplåtet fritidsfiske, 
mört (försurningskänslig)

Mört06MO14904B

Åtgärdsområde Åskogssjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Åskogssjön 35 550 606MO14903 Mö, EjA Sjö

Gransjön 32 120 606MO14904 Mö, EjB Sjö

Åtgärdsområde Åskogssjön
Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö358 1,186,2 0,2Åskogssjön utlopp 5,18A

Sjö79 1,185,8 0,5Gransjön utlopp 4,83B
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övergick till att sprida grovkalk i sjön. 
Planerade kalkmängder 2019-2021 har minskat med drygt 90 % jämfört med 1997-1999.

Resultat vattenkemi

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Åskogssjön

6348755 499304 Vattenkemi3 2/1Gransjön utlopp79 KALKMål

6347765 499226 Vattenkemi3 2/1Åskogssjön utlopp358 KALKMål

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

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

ÅskogssjönÅtgärdsområde Huvudman: Vetlanda Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6348755 499304Gransjön FLYG BP086072 23,2 22 0 2

Summa Sjökalkning 2 22 0 2

Totalt: 2 22 0 2

Åtgärdsområde Åskogssjön Avrinning: 9,2 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

1,8 1,8 0,606MO14903A 1986 0,0 Låg

8,3 8,3 2,906MO14904B 1986 2,0 Medel

79 Gransjön utlopp
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pH-målet har nåtts med god marginal vid samtliga 
provtillfällen. Lägsta uppmätta pH är 6,7. 2013 
minskades kalkmängden i sjön med 60%, men 
ingen negativ effekt kan ses.
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Resultat bottenfaunaundersökningar

Resultat elfiskeundersökningar

Inga bottenfaunaundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

Resultat nätprovfisken
Nätprovfiske har tidigare utförts regelbundet inom åtgärdsområdet men har nu avslutats.

Gransjön har provfiskats vid fyra tillfällen, senast 2005. Vid samtliga provfisken har abborre och mört fångats. 
Gädda har fångats vid alla undersökningar förutom vid det senaste, 2005. Fångsten per ansträngning har 
minskat sedan 1995. Dock bedöms inget av de utförda provfiskena ha gjorts enligt standardiserad metod, så det 
går inte att göra någon bedömning av statusen enligt bedömningsgrunderna utifrån data (1). Under 2005 
uppvisade fiskfaunan inga tecken på försurningsstörningar, det vill säga försurningsklass 1. Av mört fångades 
rikligt med mindre individer.

Inga elfiskeundersökningar genomförs inom åtgärdsområdet med avseende på effektuppföljning.

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

Förslag till förändringar
Inga förslag till förändring av kalkningsstrategin.

Viktigt är att se till att provta sjöarna enligt planerad effektuppföljning så att eventuell återförsurning hinner 
upptäckas i tid.

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

086072 Gransjön 635096 145074 1989-08-09 3 1355 8,6 75

086072 Gransjön 635096 145074 1995-07-26 3 1948 18,1 75

086072 Gransjön 635096 145074 2000-07-16 3 1314 7,6 85

086072 Gransjön 635096 145074 2005-08-10 2 684 10,6 65 1

Referenser
1 Olsson, P. Provfisken i Vetlanda kommun. Sammanställning av standardiserade provfisken i Vetlanda 

kommun 1989-2009 samt förslag på nytt löpande program. Emåförbundet 2016.
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pH-målet har underskridits vid ett tillfälle under 
perioden. pH var då 5,6. Det var ett glapp i 
provtagningen mellan 2013 och 2016 men såväl 
innan 2013 (syns ej i diagrammet) och efter provet 
i november 2016 har pH varit över 6,5. Mycket 
talar därför för att detta prov var vid ett 
extremtillfälle av något slag. Vid lokal 315 
(Teresjön utl) i åtgärdsområde 153 som ligger i 
närheten, ser man en flödestopp runt detta datum 
efter en längre tids lågflöde.




