
Övre Svartsjön 

  
Övre Svartsjön tillhör Pauliströmsåns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 18 km VSV om Hultsfred på en höjd av 
ca 148 m.ö.h. Sjön är mesotrof men var troligen en näringsfattig sjö från 
början. Den är 0,11 km2 stor med ett största djup på 7,0 m och ett 
medeldjup på 2,7 m.  
 
Tillrinningsområdet är 212 km2 och domineras av barrskog i ett 
sprickdalslandskap. Utloppet sker till Nedre Svartsjön via ett vackert fall 
över en bergtröskel. Berggrunden i närområdet utgörs av granit medan 
dominerande jordart är morän. 
  
Vattenvegetationen består av bl.a. gul och vit näckros, hårslinga, 
igelknopp och gäddnate. Vid stränderna glest med bladvass och sjösäv. På 
flera ställen kantas sjön av gungflyn med starr och vitmossor som följs av 
skvattramtallmosse. Här utgörs stranden av organogent material, i övrigt 
är stranden blockig med ganska många hällar. Omgivningen domineras av 
barrskog, några hyggen finns.  
 
Övre Svartsjön är en, ytligt sett, ostörd, naturlig sjö men väldigt påverkad 
av de utsläpp som skett under åren. Det är främst de fibermassor som 
släppts ut från Pauliströms pappersbruk som förorenat sjön. Övre 
Svartsjön har fungerat som sedimenteringsbassäng. Utsläpp av 
kvicksilverkontaminerade fibermassor skedde 1941-1968 och en stor del 
av fibrerna har transporterats bort eller brutits ner. En förundersökning 
som gäller sanering av Övre Svartsjön och Nedre Svartsjön har påbörjats 
under 1995. Som en följd av kvicksilverutsläppen har fisken i Svartsjöarna 
höga halter av kvicksilver. Fisken i Svartsjöarna och nedströms till Emåns 
mynning är svartlistad. Utsläpp sker också från avloppsreningsverket i 
Pauliström med bl.a. förhöjda fosforhalter som följd.  
 
Den biologiska funktionen är måttlig och höga raritetsvärden saknas. 
Storlom besöker dock sjön. Ett par trollsländearter som, enligt vad som 
idag är känt, är mindre vanliga har påträffats vid sjön. Det är viktigt att 
sjöns vattenkvalitet hålls hög med tanke på de höga naturvärdena 
nedströms i Pauliströmsån.  
 
Den biologiska mångformigheten måste anses vara ringa pga ett fåtal 
fiskarter, ett fåtal sjöberoende fågelarter och en föga varierande 
omgivning.  
 
Övre Svartsjön har inte varit föremål för vare sig forskning eller 
undervisning men sjön är ett presumtivt forskningsobjekt i och med den 
planerade saneringen. Sjön är inte något framstående exempel på någon 
sjötyp. 



Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 10 Pauliströmsån  
Koordinater (enligt SMHI): 636930-148442  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 3g (6536)  
Höjd över havet: 148 m  
Sjöns volym: 2,970 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 424,29 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,007 år  
Totalt avrinningsområde: 212 km2  
Näravrinningsområde: 6,87 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Nej 
Antal fastigheter: 0  
Antal fritidsbåtar: 1  
Konstgjort utlopp: Nej  
Dikningar: Obetydligt  
Utsläpp: Under ett antal år (ca 1941-68) släpptes kvicksilverhaltiga fibrer 
ut i samband med pappersproduktion vid Pauliströms bruk. En stor del av 
dessa sedimenterade i Övre Svartsjön. Utsläpp från reningsverket i 
Pauliström har medfört förhöjda fosforhalter. 
Försvunna arter: Flodkräfta fanns för ca 50 år sedan (möjligen även 
senare).  
Hg i fisk: Har undersökts 1971, 1975, 1980, 1981 och 1990. 1990 var 
det aritmetiska medelvärdet 1,14 mg Hg/kg fisk och det riktade 
medelvärdet där hänsyn tas till fiskens vikt 1,49 mg Hg/kg.  
Kalkning: Den uppströms belägna sjön Ramsen (Vetlanda kommun) har 
kalkats.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum  pH alkanitet färgtal kond tot-N  tot-P 

   (mmol / l) (mg pt/ l) (mS/m) (mg/l) (mg/l) 

830505 6,0   8,2 0,560 0,024 

9102-- 6,7 0,28 30 10,7   

 
Bedömning: Stor påverkan vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 
 
 
 



Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Storlom - den svenska populationen har betydelse 
för arten i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: Trollsländearten Leucorrhinia albifrons - betydelse 
för arten i landet  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Viss biologisk funktion, det ger dock 0 poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Rariteter saknas så vitt känt är. Detta ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 4 st: gädda, abborre, mört, braxen  
Kärlväxter: Bl.a. vita näckrosor, gula näckrosor, bladvass, sjösäv, 
gäddnate, hårslinga, igelknopp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Utter iakttogs vid sjön nära inloppet ca 1980. Trollsländor: 
Leucorrhinia caudalis och den sällsynta Leucorrhinia albifrons. Minst 3 
sjöberoende fågelarter: storlom, kanadagås, gräsand.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,11 km2  
Sjödjup:   max: 7 m   medel: 2,7 m  
Flikighetstal: 1,25  
Utlopp: Grenad fors över hällar med sel nedanför bredd: forsen 10-15 m  
Risk för torrläggning: Troligen inte  
Antal tillopp: 1  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Troligen inte.  
 



Grundbottenmaterial 

   
(täckning i % av den totala bottenytan på 0-5 m:s djup)  
 
Bottenmaterial  mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Dy / Gyttja x  x 

Grus / Sten x   

Block    

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 80 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

   
(i % av strandlängden)  
 
Biotop  mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Mosse   x 

Kärr x   

Blandskog x   

Barrskog   x 

Block/Berg x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Mesotrof sjö omgiven av 
barrskog och skvattram-tallmossar. Berghällar finns på östra och södra 
stränderna, i övrigt är det moränmarker.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, ett par starrkärr finns i 
sjökanten.  
 

Strand- och vattenvegetation 

   
(täckning i %  av strandlängden)  
 
Typ av växtlighet   mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Vattenöverståndare  x  

Flytbladsväxter  x  

Långskottsväxter x   

Kortskottsväxter x   



Beskrivning av stranden: Varierande med hällstrand, mosse, starrmad 
och stenstrand. Ofta kantas sjön av pors.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Presumtivt forskningsobjekt i samband 
med den planerade saneringen.  
Framstående exempel på sjötyp: Mesotrof skogssjö.  
 
Bedömning: Kan få stor betydelse för forskningen. Detta ger 1+ poäng. 
(0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion  0  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  1+ 

                                                  Summa:  0 

 

Bedömning 

Naturvärdesklass III, Skyddsvärde i övrigt. 
 
Bedömningshjälp  
Klass I Särskilt högt naturvärde = 5+, 4+, 3+  
Klass II Högt naturvärde = 3+, 2+, 1+  
Klass III Skyddsvärde i övrigt = 1+, 0  
 


