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Namn Id Kommun
Aktuellt/ 

Vilande

Avrinnings- 

område

Al Alsterån 07AL01 Uppvidinge Aktuellt Alsterån

Al Badebodaån 07AL04 Uppvidinge Aktuellt Alsterån

Al Hindabäcken 07AL03 Uppvidinge Vilande Alsterån

Al Vrången 07AL02 Uppvidinge Vilande Alsterån

Br Tiken 07BR01 Tingsryd Aktuellt Bräkneån

Em Björkesjö 07EM01 Uppvidinge Vilande Emån

He Agunnarydsån 07HE01 Ljungby Aktuellt Helgeån

He Helgeå 07HE05 Älmhult Aktuellt Helgeån

He Lilla Helgeå 07HE02 Ljungby/Alvesta Aktuellt Helgeån

He Lillån 07HE04 Älmhult/Ljungby Aktuellt Helgeån

He Möckeln 07HE03 Älmhult Aktuellt Helgeån

La Flyxen 07LA14 Ljungby Aktuellt Lagan

La Hultasjön 07LA09 Markaryd Aktuellt Lagan

La Krokån 07LA11 Ljungby Aktuellt Lagan

La Lammen 07LA12 Växjö Aktuellt Lagan

La Lillasjö 07LA06 Ljungby Aktuellt Lagan

La Lokasjön 07LA08 Markaryd Aktuellt Lagan
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Namn Id Kommun
Aktuellt/ 

Vilande

Avrinnings- 

område

La Lången 07LA01 Växjö Aktuellt Lagan

La Torpaån 07LA13 Ljungby Aktuellt Lagan

La Torserydssjön 07LA05 Ljungby Aktuellt Lagan

La Unnen 07LA04 Ljungby Aktuellt Lagan

La Vänneån 07LA10 Markaryd Aktuellt Lagan

La Yasjön 07LA02 Alvesta Aktuellt Lagan

Lj Gillbonderydssjön 07LJ01 Uppvidinge Vilande Ljungbyån

Lj Stora Kättlagöl 07LJ02 Uppvidinge Vilande Ljungbyån

Ly Transjön 07LY01 Lessebo Aktuellt Lyckebyån

Mi Agnagöl 07MI04 Tingsryd Aktuellt Mieån

Mi Drevån 07MI05 Tingsryd Aktuellt Mieån

Mi Lunkbäcken 07MI06 Tingsryd Aktuellt Mieån

Mi Sörsjön 07MI02 Tingsryd Aktuellt Mieån

Mi Östra Rammsjön 07MI03 Tingsryd Vilande Mieån

Mo Agnasjön 07MO20 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Are sjö 07MO37 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Are sjö-Feresjö 07MO39 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Brändasjö 07MO10 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Byasjön 07MO43 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Feresjön Näversjön 07MO40 Växjö Vilande Mörrumsån

Mo Frösjön 07MO14 Tingsryd Aktuellt Mörrumsån

Mo Förhultasjön 07MO44 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Gassjön 07MO38 Växjö Vilande Mörrumsån

Mo Hagsjön 07MO15 Tingsryd Aktuellt Mörrumsån

Mo Hemmesjösjön 07MO23 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Holmasjön 07MO30 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Horgefjorden 07MO05 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Hultasjön 07MO16 Tingsryd Aktuellt Mörrumsån

Mo Härlatorpssjön 07MO21 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Kårestaån 07MO04 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Lillesjön 07MO28 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Lugnån 07MO41 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Lädjasjön 07MO26 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Nottebäcken 07MO36 Uppvidinge Vilande Mörrumsån

Mo Nävsjön 07MO13 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Sjöatorpasjön 07MO19 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Spjällsjön 07MO12 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Spånen 07MO07 Alvesta Vilande Mörrumsån

Mo Stora Skärsjön 07MO35 Växjö Vilande Mörrumsån

Mo Svanåsabäcken 07MO27 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Sörsjön 07MO18 Alvesta Aktuellt Mörrumsån

Mo Tjuredasjön 07MO29 Växjö Vilande Mörrumsån

Mo Tångasjön 07MO11 Alvesta Aktuellt Mörrumsån
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Bilagor med dataunderlag 

• Excelfil Underlagsdata (Bilaga 3 G län.xlsx) 

• Excelfil Vattenkemi (Bilaga 4 G län.xlsx)  

 

  

Namn Id Kommun
Aktuellt/ 

Vilande

Avrinnings- 

område

Mo Vasebrobäcken 07MO42 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Vikasjön 07MO24 Växjö Aktuellt Mörrumsån

Mo Änghultasjön 07MO34 Uppvidinge Aktuellt Mörrumsån

Na Binningen 07NA03 Tingsryd Aktuellt Nättrabyån

Na Djupasjön 07NA04 Tingsryd Vilande Nättrabyån

Na Kvesen 07NA02 Tingsryd Aktuellt Nättrabyån

Na Östersjön 07NA05 Tingsryd Vilande Nättrabyån

Ro Fagerhultsån 07RO04 Lessebo Aktuellt Ronnebyån

Ro Hyllsjön 07RO03 Tingsryd Aktuellt Ronnebyån

Ro Kinnen 07RO08 Tingsryd Aktuellt Ronnebyån

Ro Rottnen 07RO01 Lessebo Aktuellt Ronnebyån

Ro Vasen 07RO07 Lessebo Vilande Ronnebyån

Ro Vikholmen 07RO02 Tingsryd Vilande Ronnebyån

Ro Älften 07RO11 Tingsryd Vilande Ronnebyån

Ro Östersjön 07RO05 Lessebo Aktuellt Ronnebyån

Sk Farabolsån 07SK03 Älmhult Aktuellt Skräbeån

Sk N Grytsjön 07SK02 Älmhult Aktuellt Skräbeån

Sk Siggabodaån 07SK04 Älmhult Aktuellt Skräbeån
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FÖRORD 
Den 29 november 2018 fick Länsstyrelsen i uppdrag av Havs- och Vattenmyndig-

heten (HaV) att ta fram en Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten för 

åren 2019 till 2023. I HaV:s missiv avseende uppdraget formuleras syftet med de 

regionala åtgärdsplanerna enligt följande: 

 

Kalkning i länet bedrivs för närvarande i 78 så kallade ”åtgärdsområden för kalk-

ning”. Uppdraget redovisas som 81 separata datafiler, varav 78 beskriver verksam-

het, utvärdering och planering för respektive åtgärdsområde. Dessa listas i inne-

hållsförteckningen ovan. Två filer innehåller omfattande dataunderlag enligt 

HaV:s riktlinjer. Den sista filen innehåller bl.a. den text du just nu läser, men 

också en allmän beskrivning av länets kalkningsverksamhet, med sammanfattning, 

historik, försurningssituation, kalkningsstrategi samt metodik för arbetet.  

Arbetet har följt HaV:s riktlinjer till såväl innehåll som till disposition. Samtliga 

sjöar och vattendrag har granskats avseende behovet av fortsatt kalkning.  

Den plan som presenteras på följande sidor, samt i de separata bilagorna, är en ge-

nomgripande revidering av den förra åtgärdsplanen för åren 2010 till 2015. Återi-

gen har all kemisk och biologisk kalkeffektuppföljning gåtts igenom och målupp-

fyllelse respektive kalkbehov har bedömts för varje målobjekt.  
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SAMMANFATTNING 
På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har Länsstyrelsen tagit fram en Reg-

ional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten åren 2019 till 2023. Syftet är att varje län ska 

anpassa kalkningsverksamheten till dagens försurningssituation. Planen ska också vara un-

derlag för utbetalning av statsbidrag för kalkning av sjöar och vattendrag. De regionala åt-

gärdsplanerna kommer även att ligga till grund för HaV:s arbete med att ta fram en ny 

nationell kalkningsplan. 

Kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län har pågått sedan slutet av 1970-talet 

för att motverka skador på försurningskänslig fauna. Nedfallet av sura ämnen var som 

störst i slutet av 1970-talet och har därefter minskat successivt. Sedan slutet av 1990-talet 

har nedfallet av svavel till länets skogsmark minskat med ca 90 procent. En viss återhämt-

ning från försurning i mark och vatten har därefter skett. Kalkmängderna i en hel del 

sjöar har därför kunnat minskas utan synbart negativa effekter på vattenkemi och biologi. 

I ett antal målsjöar har kalkningen på prov helt kunnat upphöra. Icke desto mindre är 

många sjöar och vattendrag fortfarande försurade och behovet av kalkning är därför fort-

satt stort. 

Inom kalkningsverksamheten bedrivs en omfattande uppföljning av kalkningens effekter i 

sjöar och vattendrag. Den nu presenterade åtgärdsplanen är en genomgripande revidering 

av den förra planen för åren 2010 till 2015. Återigen har all kemisk och biologisk kalkef-

fektuppföljning gåtts igenom, och måluppfyllelse respektive kalkbehov har bedömts för 

varje målobjekt. För varje provpunkt i målvattendragen redovisas diagram med beräknad 

okalkad alkalinitet, samt beräknad alkalinitet som tillförts via kalkningen. De kemiska och 

hydrologiska situationer som orsakat särskilt låga nivåer för okalkad respektive tillförd al-

kalinitet har kommenterats, liksom använd kalkdos i förhållande till den i Kalkhandboken 

rekommenderade kalkdosen. Vidare har bedömningar gjorts avseende kalkningens effek-

tivitet.  

Den regionala planen beskriver hur kalkning och vattenkemi utvecklats i respektive mål-

objekt från start och fram till idag, men även vilken verksamhet som planeras fram till år 

2023. Vidare beskrivs motiven för kalkning, vilka mål som ska vara uppfyllda för att kalk-

ningen ska betraktas som lyckad samt hur dessa följs upp. För varje målsjö/målvatten-

drag har en bedömning gjorts avseende om kalkningen lyckats i förhållande till uppsatta 

mål. Måluppfyllelse har dels bedömts var för sig för vattenkemi, bottenfauna och fisk-

fauna, men också som en samlad bedömning per målobjekt. 

Kalkningen i länet har utvecklats under många år och fungerar i allt väsentligt bra. Det 

finns emellertid vissa förbättringar att göra, vilket i förekommande fall beskrivs per åt-

gärdsområde under egen rubrik. 

Inom ramen för arbetet med föreliggande åtgärdsplan har Länsstyrelsen sonderat behovet 

av nykalkning med kommunerna. Inget sådant behov har emellertid framkommit från hu-

vudmännens sida. Inte heller Länsstyrelsen ser något behov nykalkning.  
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INLEDNING 
Kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län har pågått sedan slutet av 

1970-talet för att motverka skador på försurningskänslig fauna. Många arter tar 

skada vid låga pH-värden i vattnet. Främst sker detta genom störningar i repro-

duktionen. Inom kalkningsverksamheten bedrivs en omfattande uppföljning av 

kalkningens effekter i sjöar och vattendrag, s.k. effektuppföljning. Förutom prov-

tagning och analys av vattenkemi görs undersökningar av fisk- och bottenfauna. 

Vattenkemin undersöks årligen, vår och höst, medan provfisken i sjöarna görs un-

gefär vart 10:e år. Även bottenfauna har undersökts i ett mindre antal sjöar där 

provfiske inte visat på måluppfyllelse.  

Nedfallet av försurande ämnen var som störst i slutet av 1970-talet och har därefter 

minskat successivt. Sedan slutet av 1990-talet har nedfallet av svavel till länets skogs-

mark minskat med närmare 90 procent. Försurningstrycket har minskat men åter-

hämtningen i mark och vatten tar tid. Modellberäkningar visar att den största åter-

hämtningen skedde under 1990-talet, och att förbättringstakten har avtagit betydligt 

under 2000-talet. Om detta stämmer kommer merparten av dagens försurade vatten 

att vara försurade under överskådlig tid. 

Länets okalkade referenssjöar uppvisar nästan alla en viss återhämtning från för-

surning m a p syraneutraliserande förmåga (ANC). Ett tydligt tecken på att åter-

hämtning har skett är att kalkmängderna i många åtgärdsområden, under den sen-

aste tioårsperioden, kunnat minskas utan synbart negativa effekter på vattenkemi 

och biologi. I ett antal målsjöar (sjöar som kalkats för sin egen skull) har kalk-

ningen på prov helt kunnat upphöra.  

Trots att många sjöar fortfarande är sura har det minskade nedfallet gjort att försur-

ningstrycket på mark och vatten avtagit. Mängden spridd kalk har därför kunnat 

minskas på många ställen. I en del sjöar har kalkningen helt kunnat upphöra.  

Kalkningen har utvecklats under många år och fungerar efter förutsättningarna 

hyfsat bra. Det finns självklart behov av förbättringar. För att få utväxling på kalk-

ningsinsatserna behövs emellertid även andra åtgärder såsom t ex restaurering av 

rensade åsträckor, utrivning av vandringshinder samt byggande av vandringsvägar.  

DEN AKTUELLA FÖRSURNINGSSITUATIONEN.  

Försurningsbedömning med MAGIC-biblioteket visar att 77 procent av de kalkade 

målsjöarna är försurade p g a mänskliga aktiviteter. Motsvarande bedömning för alla 

länets sjöar tyder på att 56 procent är försurade (SLU Rapport 2012:5). Länets refe-

renssjöar (14 st) uppvisar nästan alla en viss återhämtning från försurning när det gäl-

ler syraneutraliserande förmåga (ANC).  
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Beräknad sannolikheten för att en slumpmässigt vald sjö är försurad i ol ika delar av 

Sverige. Figuren är hämtad ur ”SLU Vatten och mi l jö: Rapport 2016:17”  

SLU har beräknat sannolikheten för att en sjö är försurad i olika delar av Sverige 

(Rapport 2016:17). Som framgår av kartbilden ovan, vilken hämtats ur nämnda rap-

port, är sannolikheten större än 50 procent i övervägande delen av Kronobergs län. 

Endast i norra länet från mitten och österut är sannolikheten mindre än 50 procent 

för att en given sjö är försurad. 

Länsstyrelsens bedömning av den aktuella försurningssituationen framgår av kar-

tan nedan. Den bygger på de modellerade MAGIC-resultaten (2012) från målsjö-

inventeringen som Naturvårdsverket lät ta fram. Detta är för övrigt samma karta 

som presenterades i förra åtgärdsplanen för åren 2010 till 2015. Av länets 280 un-

dersökta målsjöar bedöms 180 vara påverkade av försurning och 41 opåverkade, 

medan bedömningen för resterande 57 sjöar är mer osäker. Presenterad kartbild 

skall naturligtvis inte ses som en absolut sanning eftersom den just bygger MA-

GIC och på data från ett begränsat antal provtagningar.  
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Bedömning av den aktuel la försurningssituationen i  Kronobergs län. Klassningen 

bygger på modellerade MAGIC-resultat från målsjöinventeringen (magic 2012).  

Okalkade områden har i  brist  på dataunderlag fått bedömningen ”Svagt el ler 

mått l igt försurat”.  

 

Nedan redovisas även en karta med liknande utseende som den ovan. Skillnaden 

är att kartan nedan beskriver den faktiska utbredningen av pågående, respektive  

 

Åtgärdsområden för kalkning i  Kronobergs län. Rött=pågående kalkning, gult=vi-

lande kalkning och blått=okalkade områden. 
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vilande, kalkning per åtgärdsområde och inte bedömning av själva försurningen. I 

röda områden sker kalkning, de gula har vilande kalkning och de blå är helt okal-

kade. 

 

HISTORIK ÖVER KALKNINGSVERKSAMHETENS UTVECKLING 

Kostnader och kalkmängder 

I Kronobergs län påbörjades kalkningen i några sjöar redan 1977 med dåvarande 

Fiskeristyrelsen som ansvarig.  Under de följande åren kalkades även en rad andra 

sjöar. Under perioden 1977 till 1982 betalades bidrag ut från Fiskeriverket. Ansva-

ret för kalkningen övertogs 1983 av Länsstyrelsen. Länets kommuner är huvud-

män och bidragsmottagare för kalkningen. Figuren nedan beskriver utbetalda bi-

drag till kalkning åren 1983 till 2018, samt behov av medel för 2019 (grå stapel).  

 

Sedan andra hälften av 2000-talet har bidragets storlek varit relativt konstant. Där-

emot har mängden spridd kalk under samma period minskat från ca 15 000 ton till 

under 9 000 ton per år (figur nedan).  
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Kalkningsplaner och revideringar 

Länsstyrelsen tog 1984 fram en översiktlig kalkningsplan för Kronobergs län. Syf-

tet med planen var dels att överskådligt visa vilka vatten som förändrats genom 

kalkning och dels visa vilka vatten som borde åtgärdas genom kalkning. Kalk-

ningen utvärderades 1990. Kalkningsplanen från 1984 reviderades, och en ny läns-

plan för kalkning utkom 1991. Därefter har Länsstyrelsen, på uppdrag av Natur-

vårdsverket, vid två tillfällen tagit fram regionala planer för kalkning. Dessa avsåg 

åren 2003 till 2007 respektive 2010 till 2015. 

Våren 2008 gick Länsstyrelsen igenom all kalkning och effektuppföljning i syfte att 

anpassa kalkningen till minskade bidrag. Revidering medförde att kalkning av ett 80-

tal sjöar avslutades. En del därför att de hade för kort vattenomsättningstid, medan 

andra var så kallade ”hopplösa fall”, dvs. närmast omöjliga att kalka med gott resul-

tat. Vidare åtgärdades ett antal fall av överkalkning. Den totala kalkmängden minska-

des i samband med detta från ca 15 000 ton till drygt 11 000 ton per år.  

Under våren 2012 gick Länsstyrelsen åter igenom länets kalkning och effektuppfölj-

ning. Denna gång var huvudsyftet att effektivisera och optimera verksamheten. Slut-

satserna kommunicerades med huvudmännen. I de flesta fall skedde detta vid sär-

skilda möten mellan Länsstyrelsen och respektive kommun. Resultatet blev en ännu 

mer optimerad kalkning och totalt 10 400 ton planerades för 2013. Därefter har 

Länsstyrelsen, i samråd med kommunerna, fortsatt följa utvecklingen i länets kalkade 

vatten. Återhämtningen från försurningen tycks fortsätta, men nu i lägre takt. Den 

totala kalkmängden har årligen minskats ytterligare något. För 2017 och 2018 var den 

planerade kalkmängden 9 518 ton respektive 9 384 ton. För 2019 planeras 9 168 ton 

spridas i länets vatten. 

 

STRATEGI FÖR KALKNING OCH EFFEKTUPPFÖLJNING 

Kalkmetoder 

Kalkningen i Kronoberg län är till stor del inriktad på kalkning i sjöar eller i sjöars 

tillflöden. Eftersom länets sjöar utmärks av kort vattenomsättningstid sker en för-

hållandevis stor andel av kalkningen med kalkdoserare (35%). En mindre andel 

kalkas via våtmarker (20%) och resterande del med direktkalkning i sjöar. Totalt 

direktkalkas ca 224 sjöar för att uppnå effekt i respektive sjö, och/eller i ned-

ströms sjöar och vattendrag.  

Kalksorter 

En gradvis övergång från kalkmjöl till Optimix i sjöar skedde under flera års tid. Från 

och med 2014 görs all sjökalkning med helikopter helt och hållet med Optimix. Tan-

ken med detta är att uppnå en jämnare och mer långvarig kalkeffekt i sjöar med kort 

omsättningstid. Dessutom undviks oönskad vindavdrift som helikopterspridning av 
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kalkmjöl normalt ger upphov till. Vid kalkning med båt respektive doserare används 

dock fortsättningsvis kalkmjöl. 

Åtgärdsområden 

I länet finns idag 78 åtgärdsområden för kalkning, varav 15 har vilande kalkning. Tre 

åtgärdsområden avslutades redan före 2011. Samtidigt splittrades dessutom några 

stora åtgärdsområden upp i mindre. Ytterligare några uppdelningar av stora åtgärds-

områden genomfördes 2013, där de nedersta målområdena nu inte längre är aktuella. 

Kalkdoserare 

 I länet finns för närvarande 26 kalkdoserare i drift. Merparten av dessa har moderni-

serats avseende drift och säkerhet. Samtliga 7 doserare som kalkade målvattendrag 

2013 var utrustade med fjärrövervakning och elektroniskt flödesstyrning. Under 2015 

ställdes en av dessa 7 doserare i ”malpåse”, samtidigt som en tidigare vilande dose-

rare startades upp på nytt (Siggabodaån - Skräbeån). Den senare var dock inte utrus-

tad med flödesstyrning och fjärrlarm och byttes därför under 2017 ut mot en nyreno-

verad och fullutrustad dito.  

När det gäller doserare som enbart kalkar målsjöar saknar 5 av 19 elektronisk regle-

ring av kalkutmatningen. Ingen av dessa bedöms inte ha så höga motiv för kalkning 

att de motiverar ombyggnad till elektronisk flödesstyrning. Doserarna ligger där de 

ligger, och kalkningen fungerar hyfsat med befintlig kalkutmatning.  

Under 2015 ställdes tre doserare (Agnasjön, Unnen och Kåpsjöbäcken) av på försök 

(vilande). De två förstnämnda bedöms inte längre behövas för att upprätthålla pH-

målet i respektive målsjö. I Kåpsjöbäcken ersattes doserarkalkningen av våtmarks-

kalkning. Den effektuppföljning som gjorts sedan 2015 visar emellertid att det ke-

miska målet inte alltid uppnås. Vid diskussioner med huvudmannen om att återuppta 

doserarkalkningen uppströms Kåsjön framkom det att vattenföringen i bäcken änd-

rats med tiden och nu är för låg för att doserarkalkning ska kunna fungera på ett bra 

sätt. Trots att den kemiska måluppfyllelsen inte alltid uppnås noteras varje år föryng-

ring av öring i Kåpsjöbäcken. 

System för skötsel och felavhjälpning vid doserarkalkning  

Tillsynen av kalkdoserare skiljer sig betydligt åt mellan kommunerna. I några kom-

muner har man avtal med lokala tillsynsmän som bor i närområdet. Andra kom-

muner har valt att sköta tillsynen själv. Oftast är det då personal inom VA-sidan 

som är inblandade i arbetet. I ytterligare andra kommuner låter man en konsult 

sköta tillsynen.  

De flesta kalkdoserna är anslutna till det webbaserade övervakningssystemet 

Movab-Magna. I Markaryd har man valt att istället ansluta doserarna till VA-en-

hetens övervakningssystem genom sms till jouren. Denne åtgärdar om möjligt 

problemet enligt samma rutiner som övrig verksamhet inom VA-sidan.  
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Av de sju doserare som kalkar målvattendrag är sex anslutna till Movab-Magna 

och en till Markaryds VA-system. När det gäller doserare som enbart kalkar sjöar 

saknar fem av nitton elektronisk styrning. Behovet av platstillsyn är naturligtvis 

större på de sistnämnda. Samtidigt är konsekvensen av en driftstörning normalt 

betydligt mindre kritiskt för en sjö än för ett vattendrag. Platsbesök sker normalt 

mellan ett par gånger per vecka till en gång varannan vecka. Vid vissa av doserarna 

sker tillsyn så gott som dagligen under högflödesperioder. Tätast är platstillsynen 

på de icke web-anslutna doserarna. Vid dessa kontrolleras driftstatus och behov 

av justering av kalkdosen, samt behov av kalkpåfyllnad. Även övriga åtgärder som 

beskrivs nedan görs vid dessa doserare. Tillsynen dokumenteras i journal efter 

modell från Länsstyrelsen.  

För doserare med webbaserad övervakning sker en stor del av tillsynen, och även 

eventuell justering av kalkdosen, från kontoret. Även dessa doserare behöver 

emellertid regelbunden tillsyn i fält för att undvika driftstörningar. I denna ingår 

normalt besiktning av slurryberedare, styrutrustning, pump, flödesvakt samt ren-

göring av flödesvakt. Rengöring av slurryberedare sker vid behov, liksom smörj-

ning av slägga och skruvpaket. Överfyllnadsskydd och dammfilter kontrolleras 

med något glesare intervall än det som nämnts ovan. En av doserarna i länet är 

solcellsdriven. För denna ingår även kontroll och eventuell laddning av batterierna 

i tillsynen. Vattenprovtagning/pH-mätning upp- och nedströms doserare görs 

också i vissa fall. Alla driftsstörningar liksom tillsyn och vidtagna åtgärder doku-

menteras.  

När det gäller större fel som kommunerna inte själv kan avhjälpa kontaktas ser-

viceföretag, i regel Movab. Tiden för avhjälpning beror på felets art och om re-

servdelar finns i lager. Ingen maximal stilleståndstid för doserarna har specifice-

rats. De ska emellertid vara i drift så fort det bara är möjligt. Mest bråttom är det 

naturligtvis för doserare som kalkar målvattendrag, särskilt om doseraren är enda 

kalkmetoden. Hur snabbt ett stillestånd blir kritiskt beror framförallt på flödessi-

tuationen. Ju högre flöde desto kortare är tiden innan situationen blir kritisk för 

biologin i vattendraget.   

Nedtrappning 

Kalkmängderna har minskats i många kalkobjekt under den senaste 10-årsperioden. 

Nedtrappningen av kalkningen i länet kan ses som en lång process där en del kalkob-

jekt är i början och en del i slutet. Kalkningen i vissa sjöar har t.o.m. hunnit avslutas 

samtidigt som nedtrappning inte ens inletts i andra. Inom ramen för arbetet med åt-

gärdsplanen (2010 till 2015) granskades målsjöarna avseende behovet av fortsatt kalk-

ning. Resultatet blev att kalkningen avslutades i ett 10-tal sjöar på försök (vilande). 

Sedan dess har ytterligare ca 20 målsjöar lagts vilande. För närvarande är kalkningen 

vilande i 42 av 224 målsjöar och i 3 av 38 målvattendrag. Tänkbart är dock för sjö-

arna att oförbrukad kalk som deponerats på bottnarna under många års kalkning hjäl-

per till att hålla uppe kemin i sjöarna. Vad som händer när denna kalk förbrukats är 
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osäkert. Ett scenario är att pH-dippar börjar uppträda och att kalkning måste 

ökas/återupptas i många sjöar. I rapporten ”Kalkning i Kronobergs län – Utvärde-

ring av vilande kalkning i sjöar” från 2019 (https://www.lansstyrelsen.se/kronberg) 

beskrivs hur kalkning och vattenkemi utvecklats i 34 sjöar, med vilande kalkning, från 

start och fram till idag. För varje sjö har en bedömning gjorts avseende dess förmåga 

att upprätthålla en framtida god kemi även utan kalkning (tabell nedan). Bedöm-

ningen har baserats på att pH-målet inte får underskridas.  

 

Av de 34 undersökta sjöarna bedöms 21st (62%) klara sig utan kalkning. För 

knappt åtta av sjöarna (23%) bedöms kalkning däremot, förr eller senare, behöva 

återupptas. Detta för att inte riskera uppnådda natur- och nyttjandevärden i dessa 

sjöar. För resterande fem sjöar (15%) är den framtida utvecklingen mer svårbe-

dömd. Inklusive de sistnämnda kan således, i sämsta fall, närmare 40% av sjöarna 

med vilande kalkning behöva kalkas på nytt.  

Effektuppföljning  

Effektuppföljningen syftar till att skapa underlag för: 

• Kontroll av kalkningens kemiska och biologiska måluppfyllelse 

• Uppföljning av biologiska återställningsåtgärder  

• Optimering av kalkningen i länet 

• Bevakning av försurningens utveckling i länet 
 

Inom ramen för effektuppföljningen utförs nätprovfiske i sjöar och elprovfiske i 

vattendrag. Vidare görs bottenfaunaundersökningar i vattendrag samt i några få 

sjöar. Dessutom tas vattenprover för analys av pH, alkalinitet, färg, ledningsför-

måga, Ca och Mg. Analys av oorganiskt aluminium införs på ett antal strategiska 

punkter från och med hösten 2010. 

Att pricka högflöden vid vattenkemisk uppföljning 

Länsstyrelsens målsättning är att ta prov vid alla betydande högflöden för att fånga 

de suraste värdena under året. Vissa praktiska svårigheter föreligger dock. Högflö-

dena kan variera i tiden mellan olika delar av länet och en flödestopp varar i regel 

bara någon eller några dagar.  

SMHI:s verktyg ”Vattenwebb-Hydrologiskt nuläge” ger oftast en användbar prognos 

för högflöden i någorlunda stora vattendrag. En annan hjälp för flödesbevakning är 

data från de doserare som är anslutna till Movabs övervakningssystem ”Magna”. En 

fördel med systemet är att dagsaktuella flöden, och i vissa fall även nederbörd, kan 

https://www.lansstyrelsen.se/kronberg
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erhållas direkt via webben för olika delar av länet. För närvarande är 19 doserare ut-

rustade med systemet. 

I det fall ett högflöde inträffar lördag-söndag eller under långhelger, missas provtag-

ning som regel på grund av provtagningspersonalens arbetstider. I praktiken blir där-

för en del av proverna tagna när flödet är på upp- eller nedgående, i stället för under 

den största toppen. Provtagning i slutet på veckan medför att tiden mellan provtag-

ning och analys ökar. I vissa fall kan det ändå vara motiverat att göra provtagning t ex 

en fredag, trots nackdelarna med försenad analys. Kalklab i Jämtland, vilket är det la-

boratorium som utför Kronobergs läns kalkanalyser, har undersökt betydelsen av 

fördröjda analystider. Detta har visat på att det har en mycket liten betydelse med av-

seende på pH, om proverna förvaras i kyla under väntetiden. De andra förekom-

mande parametrarna mindre känsliga. 

Målvattendrag följs upp i drygt ett 60-tal målpunkter plus ett antal punkter upp-

ströms doserare. En och samma person utför de allra flesta provtagningarna sedan 

lång tid tillbaka. Därigenom uppnås en kvalitetssäkring av provtagningen, eftersom 

flödesbedömning, provtagningens utförande, platsen för provtagning mm blir så lika 

som möjligt från gång till gång. Samtidigt innebär detta en begränsning av antalet 

prover som kan tas per dag. Men eftersom flödestopparna är svåra att pricka med ex-

akthet är det osäkert hur stor betydelse detta har för utfallet? 

Sammanfattning av planerade kvalitetshöjande åtgärder som länsstyrelsen av-

ser genomföra  

Kalkningen ska förbättras för ett antal målsjöar och -vattendrag. Bland annat sker 

detta genom bättre intrimning av doserarkalkningen, t ex vid Kölabodasjöns dose-

rare. På några ställen måste kalkmängderna ökas för att måluppfyllelse ska kunna 

uppnås. Vid Sörsjön ersätts en gammal omodern kalkdoserare med båtkalkning. 

Krokåns kalkdoserare i Vrå är utsliten efter många års dosering och behöver bytas 

ut mot en ny dito, inom något eller några år. Underlag för detta tas fram i samråd 

med huvudmannen under 2020. Vidare finns det behov av att utreda huruvida do-

serarkalkningen i Forsaån och Badebodaån, båda i Alsteråns avrinningsområde, 

behöver återupptas. Samtal angående detta kommer därför att föras med huvud-

mannen. För övrigt behöver också iordningställande av isättningsplatser för kalk-

båten göras på flera platser. 

Vidare minskas kalkningen genom att kalkningsuppehåll införs i flera sjöar. För 

tre sjöar ändras kalkstatusen från vilande till avslutad 2020. Det har även genom 

kalkningsuppehåll visat sig att Agnasjön sannolikt klarar sig utan framtida kalk-

ning. Doseraren skrotas därför. Beträffande effektuppföljningen behöver högflö-

desprovtagningen förbättras i bl a Kårestadån. Dessutom införs nya, mer repre-

sentativa provpunkter, t ex i Nedre Krampen.  
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När det gäller biologisk återställning provfiskas två sjöar (Hedasjön och Hul-

tasjön) under 2020 inför eventuell återinplantering av mört. Även utplantering av 

öring planeras i flera målvattendrag under kommande år. Slutligen finns det ett 

stort behov av biotopvårdande åtgärder, framförallt i målvattendragen. Åtgärderna 

rör sig om allt från att skapa lek- och ståndplatser med sten och grus, bygga 

varndringsvägar för fisk till att riva ut hela dammar. 

BESKRIVNING AV NYKALKNINGSBEHOVET 

Kalkningen i länet är sedan många år tillbaka väl utbyggd. I princip alla sjöar 

större än 20 ha med kalkbehov har åtgärdats där detta varit tekniskt möjligt med 

rimlig kostnad i förhållande till nyttan, samt där det funnits en villig huvudman. 

Undantag utgör länets 14 referenssjöar där kalkning ej tillåtits. Därutöver kalkas 

även ett antal målsjöar som är mindre än 20 ha. Även de flesta vattendrag, av en 

viss storlek, är föremål för kalkning.  

Inför arbetet med föreliggande åtgärdsplan har Länsstyrelsen sonderat behovet av 

nykalkning med kommunerna (kalkträff i Älmhult den 7 maj 2019). Inget behov 

av nykalkning har emellertid framkommit från huvudmännens sida.  

Inom ramen för arbetet med vattenförvaltningen (EU:s vattendirektiv) har status-

klassning avseende försurning gjorts för 175 av totalt 342 ytvattenförekomster. 

För övriga 167 vattenförekomster saknas dataunderlag för att kunna göra en be-

dömning. Av de 175 statusklassade vattenförekomsterna har 43 sämre status än 

god. Av dessa 43 vattenförekomster är 19 stycken redan med i kalkningsprogram-

met och 3 stycken är okalkade referenser. Resterande 21 vattenförekomster, med 

status sämre än god, bedöms inte kunna åtgärdas med kalkning till rimlig kostnad i 

förhållande till nyttan. Även Länsstyrelsen bedömer således att det för närvarande 

inte finns något behov av nykalkning i länet. 

 

METODIK 
Nedan beskrivs bland annat hur utvärderingen av respektive åtgärdsområde gjorts, 

vilka undersökningar och data som använts samt vilka överväganden som gjorts. 

Vidare behandlas använda förkortningar, förklaringar etc. Allt detta har sorterats 

in under respektive rubrik i samma struktur som används i delrapporterna för re-

spektive åtgärdsområde. 

BESKRIVNING AV MÅLOMRÅDET 

Åtgärdsområdet, dess målobjekt och aktuell effektuppföljning beskrivs med en 

kartbild, samt med en tabell enligt exempel nedan.  
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Allmänt 

Här görs en övergripande beskrivning av det som utmärker åtgärdsområdet i form 

av t ex storlek och antal målvattendrag och målsjöar. Vidare beskrivs översiktligt 

resultat från gjorda karteringar av vattendrag såsom vandringshinder och rens-

ningar, men också vilka åtgärder som hittills genomförts i syfte att främja öring 

och andra vattendragslevande arter. Åtgärderna i rinnande vatten avser framförallt 

utrivning av vandringshinder och biotopvård. 

Försurningssituationen före kalkning 

Här beskrivs försurningsläget före kalkning, t ex uppmätta pH-värden i sjöar och 

vattendrag, och/eller resultat från provfisken. Även resultat före kalkning från 

Länsstyrelsens sjöinventeringar (sjöar >20 ha) 1971, 1977, 1982, 1987 samt 1993 

kommenteras. 

Kalkningens utveckling över tiden 

Rapporten beskriver hur kalkningen utvecklats i respektive målobjekt från start 

och fram till idag. I Kronoberg påbörjades kalkningen i några sjöar redan 1977 

med dåvarande Fiskeristyrelsen som ansvarig. Under de följande åren kalkades 

även en rad andra sjöar. Dessvärre saknar Länsstyrelsen i stor utsträckning uppgif-

ter om kalkmängder etc. från den s.k. försöksperioden 1976 till 1981. Beskrivning 

av kalkningens utveckling är därför nästan helt begränsad till tiden efter 1981. 

Uppgifter om kalkobjekt och kalkmängder har hämtats ur Nationella kalkdataba-

sen.  

För många av målvattendragen beskrivs som i tabellen nedan årliga kalkmängder 

och beräknade doser för respektive målvattendrag under perioden 2000 till 2015. 

Uppgifterna är hämtade från Länsstyrelsens rapport ”Utvärdering av kalkningens 

effekter i målvattendrag och Kronobergs län” (Meddelande 2017:03). Volymdosen 

är beräknad som arealdosen (kg/ha/år) delad med avrinningstalet (l/s/km²) * 

0,315. I tabellen anges även Medel-Q som är årsmedelflödet framtaget med 

SMHI:s beräkningsmodell S-hype. Genom att utgå från S-hype-flödet och den år-

liga kalkmängden kan en ”Verklig volymdos” beräknas. ”Verklig volymdos” 

(g/m³)=Kalkmängd (ton)*(1000*1000)/Medel-Q (m³/s)*(60*60*24*365). Volym-

dosen är således ”verklig” på så sätt att den bygger på det årliga (modellberäk-

nade) medelflödet istället för avrinningstalet som är ett medelvärde för en  

 

Åtgärdsområde: La Torpaån Status: Aktuellt

Åtgärdsområde ID: 07LA13 Area (km²): 124,1

Huvudflodområde: Lagan Kommun: Ljungby

Huvudflodområde ID: 98 Bidrag (%): 80
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30-årsperiod (SMHI:s normalperiod). Variationerna i volymdos mellan åren blir på 

så sätt synlig. 

 

 

MÅL OCH MÅLOMRÅDEN 

Motiv 

Det övergripande motivet för kalkning är de natur- och nyttjandevärden som ho-

tas av försurningen. Såväl arter som påverkas direkt och sådana som påverkas in-

direkt kan utgöra motiv för kalkning. Öring bedöms historiskt ha funnits i de 

flesta av länets rinnande vatten och mört har i princip funnits i alla sjöar. Nyttjan-

demotivet innebär att vattendraget ingår i ett fiskevårdsområde där fisket är upplå-

tet till allmänheten.  

pH-mål 

Här beskrivs vilka mål som ska vara uppfyllda för att kalkningen ska betraktas 

som lyckad. pH-målen anpassades under 2011 schablonmässigt till 5,6 i rinnande 

vatten och 6,0 i sjöar samt i vattendrag med förekomst av flodkräfta. I vattendrag 

med mal och färna höjdes pH-målet 2012 till 6,0. pH-målen reviderades ytterligare 

under våren 2014. Denna gång med fokus på risken för att förhöjda halter av oor-

ganiskt aluminium (Ali) skulle kunna uppträda.  

Oorganiskt aluminium (Ali) innebär en stress för många vattenlevande organ-

ismer. Halter över 50µg/l anses vara kritiska för fisk och känsliga bottendjur. Ana-

lyser 2010 till 2015 visade att i 75% av proverna från målvattendrag kunde inget 

Ali alls uppmätas. Endast i 3% var halterna >50 µg/l (figurer nedan).  

   
Oorganiskt aluminium (Ali) i  målvattendrag t i l l  vänster (n=1546) och okalkade refe-

renser t i l l  höger (n=416). Proverna är rangordnade från lägsta t i l l  högsta halt Al i . 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kalkmängd (ton) 44,6 72,5 84,9 111,9 63,5 108,0 156,8 175,3 96,4 21,5 3,0 3,0 5,0 100,0 99,7 100,3

Arealdos (kg/ha/år) 6,5 10,5 12,3 16,2 9,2 15,6 22,7 25,3 13,9 3,1 0,4 0,4 0,7 14,5 14,4 14,5

Volymdos (g/m³) 2,2 3,5 4,1 5,4 3,1 5,2 7,6 8,5 4,7 1,0 0,1 0,1 0,2 4,8 4,8 4,8

Medel-Q , S-hype (m³/s) 0,69 0,72 0,70 0,50 0,85 0,46 0,74 0,86 0,82 0,49 0,84 0,71 0,72 0,56 0,61 0,53

"Verklig" volymdos (g/m³) 2,1 3,2 3,9 7,1 2,4 7,4 6,7 6,4 3,7 1,4 0,1 0,1 0,2 5,7 5,2 6,0
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I de okalkade referenserna var Ali-halterna betydligt högre och hela 31% av pro-

verna uppvisade halter >50 µg/l.  Med ledning av uppmätta Ali-halter i målvatten-

dragen gjordes en bedömning av risken för att skadliga halter skulle uppträda vid 

pH-värden ner till 5,6. I målvattendrag med sådan risk höjdes pH-målet till 6,0. 

Analys av Ali i målvattendragen utförs av ITM - Stockholms Universitet. Detekt-

ionsgränsen är 10 µg/l. Provtagningarna påbörjades vid halvårsskiftet 2010 och 

pågår fortfarande. 

 

FÖRSURNINGSBEDÖMNING 

Underlag till bedömning av försurningspåverkan har tagits fram av SLU. Okalkad 

kemi i detta sammanhang avser vilka lägsta värden pH skulle hamna på om kalk-

ningen upphörde idag och kemin fick stabilisera sig utan kalkpåverkan. Beräk-

ningar av okalkad kemi respektive bedömning av försurning har baserats på vat-

tenprovtagning och kemisk analys inom ramen för ”Nationell kalkeffektuppfölj-

ning” och ”Uppföljning av målsjöar i omdrev”. Uppgifterna har hämtats från 

SLU:s hemsida: http://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/miljoanalys/sjoar-och-vatten-

drag/kalkeffektuppfoljning-keu/ 

 

KALKNING 

Kalkningsplanering 

Här redovisas i tabellform spridda kalkmängder 2014 till 2018, samt planerade 

kalkmängder för åren 2019 till 2020.  

Doserarbeskrivning  

Här beskrivs i förekommande fall typ av doserare (våt/torr), var den står, hur den 

drivs, styrs och övervakas. 

 

EFFEKTUPPFÖLJNING 

Var/när/hur/hur ofta 

Här beskrivs i tabellform i vilken utsträckning effektuppföljning görs i åtgärdsom-

rådet. Provpunkter för såväl kemi som elfiske och bottenfauna anges med stat-

ionsbeteckning. Dessa kan identifieras på första sidans karta. Även provtagnings-

frekvensen framgår i tabellen. Underlagsdata har till övervägande del genererats 

inom ramen för Länsstyrelsens kalkeffektuppföljning, i vilken såväl kemiska som 
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biologiska undersökningar ingår. Vattenkemin undersöks årligen, vår och höst för 

sjöar samt vid flödestoppar för vattendrag. Nätprovfisken i sjöarna görs ungefär 

vart 10:e år. Även bottenfauna har undersökts i ett mindre antal sjöar där prov-

fiske inte visat på måluppfyllelse. Målvattendragen elfiskas som regel årligen och i 

de flesta av dem undersöks också bottenfauna. 

Resultat 

Så gott som all vattenkemisk provtagning har genomförts av Länsstyrelsens perso-

nal. Analyserna gjordes från början på Länsstyrelsens eget laboratorium. Detta la-

des dock ned 2001. Analyserna övergick därefter först till ALcontrol och senare 

till Eurofins. Från och med 2010 skickas proverna till Länsstyrelsen i Jämtland 

(Kalklab) för analys. 

I princip alla provfisken inom ramen för kalkeffektuppföljning i länet har utförts 

av Länsstyrelsens personal. Nätprovfisket följer Havs- och vattenmyndighetens 

standardiserade undersökningstyp ”Provfiske i sjöar” (Version 1:3, 2013-04-11). 

En sammanvägd bedömning görs av hur påverkade fiskbestånden är av försur-

ning. Detta sker utifrån förekomsten av försurningskänsliga arter eller stadier av 

fisk och de indikatorer i EQR8 som pekar på försurning. Måluppfyllelse innebär i 

detta sammanhang att försurningskänsliga fiskarter kan fortplanta sig i respektive 

sjö. 

Fiskfaunan i vattendrag undersöks med elprovfiske. Provlokalerna har i möjligaste 

mån valts ut med hänsyn till lämplighet för uppväxande öring, men även före-

komst av andra försurningskänsliga arter såsom t ex elritsa, flod- och signalkräfta 

har beaktats. De flesta lokaler har undersökts i många år, en del ända sedan början 

av 1980-talet. Fångsten tolkas både utifrån förekomst av indikatorer på försurning 

och utifrån förekomst av specifika arter. Exempelvis är signalkräftan ingen mo-

tivart för kalkning. Förekomst av yngel indikerar emellertid att vattenkvalitén är 

god nog för att naturliga arter ska kunna leva och fortplanta sig i vattendraget. 

Öringen är däremot både en motiv-art och samtidigt en indikator-art. När yngel 

(0+) av öring fångas indikerar detta att försurningskänsliga arter kan leva och fort-

planta sig i vattendraget.  

Länsstyrelsen har använt följande tillvägagångssätt för att bedöma utfallet av ge-

nomförda elfisken.  

• Öring 0+ (årsyngel) 

• Elritsa (< 40 mm) 

• Mört (< 100 mm) 

• Yngel av flod- eller signalkräfta 

• Färna (förekomst) 

• Sandkrypare (förekomst) 

• Mal (förekomst) 
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Metoden bygger på fynd av känsliga arter. Om en eller flera av nedan uppräknade 

försurningskänsliga arter/stadier noteras vid elfiskeundersökning bedöms vatten-

draget/lokalen som ej försurningspåverkat. Biologisk måluppfyllelse avseende fiskfau-

nan anses därmed vara uppnådd. 

De biologiska målen är kopplade antingen till indikatorer på god vattenkvalitet el-

ler till specifika arter som utgör motiv för kalkningen. Bottenfaunan undersöks 

med avseende på försurningskänsliga arter och indikerar på så sätt försurningspå-

verkan i respektive vattendrag. Undersökning av bottenfauna har genom alla år 

gjorts på konsultbasis. Två konsultföretag har genom åren varit inblandade i 

undersökningarna, Ekologgruppen AB och Medins biologi AB. Bedömning av 

försurningspåverkan görs utefter en fyrgradig skala. Vi har i föreliggande utvärde-

ring ansett att kalkningens biologiska mål, avseende bottenfauna, är uppfyllt när 

försurningspåverkan hamnar i klass 1 eller 2. Provtagning har genomgående skett 

på våren, och med den standardiserade sparkmetoden SS-EN 27828 (SIS 1994). 

Försurningspåverkan har bedömts enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 med ef-

terföljande expertbedömning, respektive Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

(Naturvårdsverket 2007) i kombination med ett antal andra index och expertbe-

dömning. 

Målsjöar 

Här beskrivs i text och diagram hur vattenkemin utvecklats för åren 2014 till 2018. 

Även resultat från nätprovfisken, och i förekommande fall bottenfauna, behandlas 

under denna rubrik. 

Målvattendrag 

Här beskrivs inledningsvis i text och diagram hur vattenkemin utvecklats för åren 

2014 till 2018.  

Därefter redovisas för alla provpunkter diagram som visar beräknad okalkad al-

kalinitet, samt beräknad alkalinitet som tillförts via kalkningen. Beräkningarna görs 

enligt följande: 

 

En osäkerhet i beräkningen är hur väl referensvärdet för Ca/Mg-kvoten speglar 

de sanna förhållandena för respektive målobjekt. I de allra flesta har SLU:s 

[Ca]okalk = [Mg]uppmätt * [Ca]ref/[Mg]ref (SLU:s framräknade).  

Alkalinitet tillförd = [Ca]uppmätt – [Ca]okalk 

Alkalinitet okalkad = [Alk]uppmätt – Alkalinitet tillförd. 
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framräknade kvot baserat på målsjöinventeringen använts (http://www.slu.se/in-

stitutioner/vatten-miljo/miljoanalys/sjoar-och-vattendrag/kalkeffektuppfoljning-keu/). 

För målobjekten kommenteras använd (verklig) kalkdos i förhållande till den i 

Kalkhandboken rekommenderade kalkdosen. I kommentarer redovisas kemiska 

och hydrologiska situationer som orsakat särskilt låga nivåer på okalkad respektive 

tillförd alkalinitet. Vidare gjordes en jämförelse mellan beräknad kalkeffekt i re-

spektive målobjekt och ett generellt förhållande mellan kalkeffekt och kalkdos be-

räknat ur data från målvattendragsundersökningen. Kalkeffekten, uttryckt i ekv/g, 

beräknades som lägsta alkalinitetstillskott (mekv/l) per använd medeldos kalk 

(g/m³) för åren 2014-2018.  

Diagram med dygnsflöden och provtillfällen redovisas för samtliga målpunkter i 

vattendrag för perioden 2014 – 2018 (exempel i figur till t v nedan). Flödena häm-

tas från SMHI:s modellerade flöden i vattenwebb. Eventuella provtillfällen med 

pH < pH-mål redovisas med röda markeringar. Högflödessituationer av betydelse 

som inte provtagits kommenteras samtidigt som eventuella orsaker förs fram. 

  

Även diagram som visar flödesförändring från föregående dygn samt provtillfällen 

redovisas för samtliga målpunkter i målvattendragen för perioden 2014 – 2018 

(exempel i figur ovan t h). flödesökningar av betydelse som inte provtagits, och 

eventuella orsaker, kommenteras. 

Slutligen redovisas och kommenteras det årliga utfallet, per målvattendrag, avse-

ende undersökningar av vattenkemi samt fiskfauna och bottenfauna för åren 

2000-2018. Tabellen nedan visar exempel på nämnda redovisning. 

Måluppfyl lelse 2000 t i l l  2018. Si ffrorna i  boxarna avser för vattenkemi: lägsta upp-

mätta pH, och för Bottenfauna: bedömningsklass 1-4.  

 

 

Bedömning

Måluppfyllelse 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt

Vattenkemi 6,1 5,9 5,4 5,9 6,0 5,8 5,4 6,0 6,5 6,5 6,3 5,7 6,2 6,3 5,6 6,2 5,9 5,3 5,6

Fiskfauna  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Bottenfauna  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 3 2 3 3 2 2 2 2
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SLUTSATSER 

Här ges de viktigaste slutsatserna som framkommit vid utvärderingen av kalk-

ningen i respektive åtgärdsområde. Exempelvis kommenteras hur Länsstyrelsen 

bedömer kalkbehovet i målsjöar och målvattendrag, samt om målet med kalkning 

har uppnåtts eller ej (måluppfyllelsen). Vidare sammanfattas eventuellt behov av 

åtgärder för att nå upp till kalkningens mål under rubriken ”Planerade förbätt-

ringar och åtgärder”. 

Kalkbehov 

Här kommenteras kalkbehovet för respektive målobjekt. Bedömningen grundar 

sig på uppmätt vattenkemi i förhållande till kalkdos, men även på beräknade vär-

den för lägsta pHokalk.  

I rapporten ”Kalkning i Kronobergs län – utvärdering av vilande kalkning i sjöar” 

har Länsstyrelsen sammanställt hur vattenkemin utvecklats t o m 2018 i sjöar med 

vilande kalkning. För dessa sjöar ges under denna rubrik en kort sammanfattning 

av de viktigaste resultaten. Bland annat diskuteras hur Ca/Mg-kvoten utvecklats i 

 

förhållande till ”referensnivån” för den tid som kalkningen varit vilande. Perioden 

utan kalkning sätts också i relation till den teoretiska vattenomsättningstiden för 

att ge en uppfattning om eventuell kvarvarande ”kalkverkan” från senaste kalk-

ningen i, eller uppströms, respektive sjö. Ju närmare kurvan för Ca/Mg-kvoten 

kommit referensnivån desto mindre troligt att den kommer att sjunka så mycket 

mer. I sådant fall är det heller inte troligt att pH och alkalinitet kommer att för-

sämras så mycket mer. Om kurvan däremot ligger betydligt högre än ”referensni-

vån” och all ”kalkverkan”, enligt ovan, bedöms vara borta kan det finnas depåer 

av oförbrukad kalk på sjöns botten som bidrar till att hålla Ca/Mg-kvoten uppe. 

Om denna deponerade kalk förbrukas, eller inaktiveras, kan pH och alkalinitet 

tänkas försämras motsvarande. Slutligen görs en bedömning huruvida sjön behö-

ver kalkas någon mer gång eller inte. 
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Måluppfyllelse 

För varje målvattendrag har en bedömning gjorts avseende hur kalkningen lyckats 

i förhållande till uppsatta mål. För de flesta av lokalerna finns långa tidsserier för 

respektive typ av undersökning. Mest vikt vid bedömningarna har dock lagts på 

resultaten från de senaste fem åren, 2014 till 2018. Måluppfyllelse har dels be-

dömts var för sig för vattenkemi, bottenfauna och fiskfauna, men också som en 

samlad bedömning per vattendrag. För en del åtgärdsområden har helhetsbedöm-

ningen varit självklar. För andra har den varit betydligt svårare eftersom underla-

gen pekat åt helt olika håll. Bedömningar av denna typ blir därför naturligtvis alltid 

mer eller mindre subjektiva.  

Planerade förbättringar och åtgärder 

Här anges om planer finns på att förändra kalkningen och/eller genomföra restau-

rering/återställning.  

Behov av ytterligare åtgärder 

Här diskuteras i förekommande fall behov av åtgärder för att förbättra kalkning-

ens kemiska måluppfyllelse, men även andra åtgärder som t ex restaurering av ren-

sade åsträckor, utrivning av vandringshinder och byggande av vandringsvägar.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


