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Tidan
Yta (km2): 8,0Bidragsprocent: 85 Huvudman: JönköpingStatus: Pågående

Åtgärdsområde 256 Andsjön
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Åtgärdsområdet ingår i Tidans vattensystem och omfattar ett 8 km² stort område på gränsen mellan Jönköping 
och Mullsjö kommuner, norr om Bottnaryd. Omgivande marker domineras av skog med inslag av våtmarker 
och en liten andel jordbruksmark. Andsjön har två mindre tillflöden, ett i norr och ett i söder. Vattnet från 
Andsjön leds vidare ut till Nässjön som i sin tur avvattnas av Tidan. Sträckan från Andsjön till Nässjön är 
uppmätt till 890 m och saknar sjöar. Höjden över havet i den övre delen är 243 m och i den nedre delen 230 m 
vilket innebär en lutning på 1,45 % (1).
2017 ändrades avgränsningen till åtgärdsområdet att enbart omfatta Andsjöns avrinningsområde. Målområdet 
nedströms, Bäck från Andsjön, utgick då måluppfyllelsen inte gick att upprätthålla pH på grund at ständiga 
surstötar från Andsjön när den var skiktad vintertid.

Storlom har setts i Andsjön. Även strömstare förekommer i den västra delen av åtgärdsområdet. Upplåtet fiske i 
Andsjön.

Det saknas uppgifter om försurningssituationen innan kalkningen startade 1977. Lägsta uppmätta pH är 5,2 
från 1988.

Beräkningar från SLU visar att  Andsjön är måttligt försurningspåverkad och pH-målet skulle inte uppnås utan 
kalkning. Utan kalkning skulle pH sjunka till 4,8. Åtgärdsområdet är i behov av fortsatt kalkning.

I området åtgärdas Andsjön genom sjökalkning. Första kalkningen utfördes 1977 genom ett projekt som 
påbörjades av Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Mer regelbunden kalkning har pågått sedan 1985. Mellan 1985-
1990 kalkades sjön en gång per år, under åren 1992-2002, endast vart annat år. Från 2003 kalkas sjön åter igen 
varje år. 2007 höjdes dosen till det dubbla. Från 2012 läggs grovkalk i sjön för att eventuellt stabilisera 
vattenkemiin.
Planerade kalkmängder 2019-2021 har ökat cirka 75 % jämfört med 1997-1999.

Beskrivning

Motiv och mål

Försurning

Kalkning

Det finns tre vandringshinder i Bäck från Andsjön. Samtliga är artificiella och definitiva för öring. 90 % av 
vattendraget är rensat och rensningstypen domineras av kraftigt rensat. Fragmentering är bedömd till 30 % 
mellan vandringshinder vid Korphults såg och kvarn och Andsjöns utlopp. Dammar finns vid Korphults kvarn 
och såg, samt reglering av Andsjöns utlopp. Uppgifter om typ av reglering saknas. Påverkan på flödet är 
bedömd som stor (klass 2). Markanvändningsintensiteten bedöms vara stor i Bäck från Andsjön (klass 2) (1). 

Kvicksilverhalten i gädda mättes senast 1994 och bedömdes vara måttligt hög (0,60 mg Hg/kg vv).

Övrig påverkan

Tabell: Målområden - Motiv

Målområde Motiv
Skydds-
status

Förekomst av 
försurningskänsliga arterID

Åtgärdsområde Andsjön

Andsjön Upplåtet fritidsfiske, storlom, 
mört (försurningskänslig)

Mört06MO25601A

Åtgärdsområde Andsjön

Målområde
Areal
 (ha)

Längd
 (km)

Areal
avr.omr (ha)

pH-mål
pHMålområdesID

Tabell: Målområden - Bakgrundsdata

Motiv för 
pH-mål 6,0ID

Sjö/
Vdr

Andsjön 33 740 606MO25601 Mö, EjA Sjö

Åtgärdsområde Andsjön

Sjö/VdrPpID

Tabell: Målpunkter - Försurningsstatus

Lägsta pHokalk 
SLU

∆pH 
SLU

Lägsta pHokalk 
Lst

∆pH 
Lst

Oorg Al
 µg/lMålpunktID

Sjö5640 0,54,8 0,5Andsjön utlopp 4,82A
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Resultat vattenkemi

Resultat bottenfaunaundersökningar
Bottenfauna undersöks på en mållokal inom åtgärdsområdet. Lokalen ligger i direkt anslutning till Andsjöns 
utlopp och har undersökts vid nio tillfällen under åren 1991–2014. Vid senaste undersökningen 2014 hade 
lokalen ett lågt artantal, betydligt lägre än föregående år. Artantalet har varierat kraftigt i de tidigare 
undersökningarna. Eventuellt kan bäcken och faunan påverkas av uttorkning under långa torrperioder. Av 
försurningskänsliga grupper förekom musslor och bäckbaggar, medan snäckor och iglar saknades helt. Ingen 
försurningskänslig sländart noterades och Baetis/Plecoptera-index var lågt. Detta medförde mycket låg poäng i 
försurningsindex och lokalen bedömdes vara starkt försurningspåverkad, liksom 2012. En negativ trend har 
märkts på lokalen, där känsliga djur successivt försvunnit, till exempel har iglar inte noterats sedan 2000 och 
bäckvattenbaggar har saknats åren 2010–2013, 2014 fanns dock ett exemplar. MISA indikerade 
otillfredsställande/ dålig status. De förbättringar som synts vissa år, har inte hållit i sig (4).

Lokal Koordinater Typ av provtagning FrekvensLQPpID

Effektuppföljning

Kategori

Tabell: Planerad effektuppföljning

HQ Finans

Åtgärdsområde Andsjön

6410432 428710 Nätprovfiske 1/10Andsjön helsjö511 KALKMål

6410432 428710 Vattenkemi3 2/1Andsjön utlopp5640 KALKMål

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

KoordinaterNamn 2019 Metod MedelSjöID

AndsjönÅtgärdsområde Huvudman: Jönköping Statsbidragsprocent: 85

2014 2015 2016Oms 
tid (år)

2017 20202018 2021

Sjökalkning

6410432 428710Andsjön FLYG BP108012 31 300,4 30 3030 3029 30

Summa Sjökalkning 31 30 30 3030 3029 30

Totalt: 31 30 30 3030 3029 30

Åtgärdsområde Andsjön Avrinning: 12,5 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

40,5 40,5 10,306MO25601A 1985 9,5 Låg

5640 Andsjön utlopp
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pH underskrider pH-målet vid 3 av 13 
provtillfällen. Samtliga under vinterhalvåret och 
frågan är om de är representativa för sjön. Det kan 
misstänkas att det handlar om ytlig avrinning av 
regn eller smältvatten då sjön varit skiktad. Vid 
alla andra provtillfällen har pH varit över 6,3. 
Kalkmängden har varit oförändrad sedan 2007, 
dock sprids grovkalk i sjön från 2012 med 
förhoppningen att det ska stabilisera vattenkemin. 
Men så verkar inte ha skett.
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Resultat elfiskeundersökningar

Resultat nätprovfisken
Effektuppföljning genom nätprovfiske sker inom åtgärdsområdet i Andsjön. Andsjön har nätprovfiskats med 
standardiserade översiktsnät 1993, 2001, 2008 och 2011. Den totala biomassan har sjunkit sedan sjön först 
provfiskades 1993 medan antalet individer per nät varit relativt oförändrat. Beståndet av abborre och mört 
domineras av unga individer och uppvisar ingen reproduktionsstörning. Fisksamhället bedöms vara opåverkat 
av försurning både 2008 och 2011 (2, 3).

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.

Tidan, Andsjöns utlopp
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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.

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

108012 Andsjön 641350 138085 1993-07-01 3 1813 27,6 65

108012 Andsjön 641350 138085 2001-07-02 3 1352 28,3 60 1

108012 Andsjön 641350 138085 2008-07-14 3 970 24,6 70 1

108012 Andsjön 641350 138085 2011-08-09 2 794 28,1 45 1
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