
Blågöl 

  
Blågöl är en källsjö tillhörande Marströmmens vattensystem. Sjön är 
belägen ca 11 km NO om Hultsfred och 4,5 km N om Vena på en höjd av 
129 möh. Den sänktes 0,6 m (vid lågvatten) ca 1915. Sjön är 0,06 km2 
stor och dess största djup är 2-2,5 m. Blågöls vatten är betydligt till starkt 
färgat. Buffertkapaciteten har varit svag till god. Berggrunden i området 
utgörs av granit och granodiorit. Dominerande jordart runt sjön är morän.  
 
Tillrinningsområdet är 1,13 km2 stort och karakteriseras av barrskog och 
betesmark/åker. Utloppet som är grävt och kanaliserat sker till Flaten.  
 
Vattenvegetationen består av bla gäddnate, svalting, gula och vita 
näckrosor, sjösäv, sjöfräken och bladvass. Vass, fräken och säv ofta i täta 
bestånd. Längs en del av stränderna finns gungflyn med vitmossa, starr 
och kaveldun. Strandvegetationen utgörs av pors, viden och björk. På 
södra stranden finns relativt många döda björkar. Grundbotten består 
uteslutande av organogent material.  
Den östra delen av sjön som är grundast har tät vegetation medan den 
västra delen har en stor öppen vattenyta. Söder om sjön är marken 
blockig och här finns flera gryt. Här växer gran liksom väster om sjön där 
det finns ett hygge. Norr och nordväst om sjön finns en äldre 
granplantering och ett stort dike från Börslemossen. Runt utloppet har 
skogen nyligen huggits ner.  

 
Blågöl är påverkad av dikningar och hyggen. Sjön har en viss biologisk 
funktion med häckande trana och revirhävdande sångsvan. Sjön är 
betydelsefull för åkergroda och padda. I länsstyrelsens 
våtmarksinventering har Blågöl bedömts som klass-II-objekt, ur 
naturvårdssynpunkt värdefullt. Raritetsvärdet är lågt. Den biologiska 
mångformigheten anses ringa, beroende på bl.a. ett fåtal fiskarter, lågt 
flikighetstal, föga varierande stränder, grundbotten och omgivningar.  
 
Sjön kan inte anses ha betydelse för forskning, undervisning eller vara ett 
framstående exempel på någon sjötyp. 
 
Avrinningsområde: 72, Marströmmen  
Koordinater (enligt SMHI): 638186-151112  
Topografisk karta: 6 G Vimmerby NV  
Ekonomisk karta: 6 G 6c (6662)  
Höjd över havet: 129 m  
Sjöns volym: okänd  
Beräknad avrinning/år: 0,214 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: okänd  
Totala avrinningsområdets storlek: 1,13 km2  
Näravrinningsområde: 1,13 km2  



Påverkan 
 
Sänkning: Blågöl sänktes ca 1915  
Antal fastigheter: 0 (2 st fastigheter finns ca 200 m från sjön).  
Antal fritidsbåtar: 1  
Utlopp: Utloppet är grävt och kanaliserat  
Dikningar: Ett par stora diken finns norr om Blågöl  
Utdöda arter: Mört, abborre, ål och flodkräftor har försvunnit  
Hyggen vid stranden: Ca 30 % av strandlängden berörs av hyggen.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat   

datum  pH alkanitet färgtal kond Ca + Mg  Siktdjup 

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

 840731 6,7 0,17 80       

 840824 6,0 0,13 100 7,2   2,3 

 850211 5,6 0,11 400 15,2 0,51   

 951031 6,4 0,10 150 10,0     

   
Bedömning: Blågöls vatten är tidvis kraftigt påverkat av skogsbruk och 
dikningar. Detta ger 1- poäng. (-, 0)  
   

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Trana (häckande), sångsvan (ej häckande men 
revirhävdande) - betydelse för arterna i regionen.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: I länsstyrelsens våtmarksinventering har Blågöl bedömts som 
klass-II-objekt  
Genbank: -  
 
Bedömning: Viss biologisk funktion, främst som våtmark. Detta ger 1+ 
poäng. (0, 1+, 2+)  
   

Raritet 

Biotisk: Ingen raritet känd.  
Abiotisk: Ingen raritet känd.  
 
Bedömning: Ingen förekomst av raritet. Detta ger 0 poäng. (0, 1+)  



Biologisk mångformighet 
 
Biotiska delkriterier:  
Fiskar: 2 arter, gädda, sutare  
Kärlväxter: Bl.a. bred kaveldun, starr, sjöfräken, gula näckrosor, vita 
näckrosor.  
Övrigt: Gott om åkergrodor och paddor, minst 7 sjöberoende fågelarter: 
trana, sångsvan, kanadagås, gräsand, kricka, knipa, skogssnäppa.  
 
Abiotiska delkriterier:  
Sjöstorlek: 0,06 km2  
Sjödjup: max: 2,5 m medel: okänt  
Flikighetstal: 1,6  
Utlopp: lugnflytande bredd: ca 0,5 m risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 0  
Antal öar: 1  
   

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 

Block x   

Grus / Sten x   

   
Grundbottens utbredning: Ca 100 % av den totala sjöytan  

   

Strandnära områden  

 (i % av strandlängden)  
   

Biotop mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Äng / Hage x   

Mosse  x  

Lövskog x   

Barrskog  x  

Hygge  x  

   
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Västra delen av sjön är 
djupast, största djup ca 2,5 m och här är vattenytan öppen medan östra 
delen är grundare och täckt av vattenväxter sommar-tid. Längs sjöns 



västra och sydöstra sida finns gungflyn med vitmossa, starr och kaveldun. 
I övrigt kantas sjön av bladvass, sjöfräken och på stranden björk och 
videbuskage. Det finns många döda björkar. Söder om sjön finns 
blåbärsgranskog, delvis planterad. Väster och norr om sjön finns hyggen 
och en 40-årig planterad granskog. Norr om sjön finns också betesmark. 
Runt utloppet är skogen avverkad och norr därom fanns en äldre granskog 
som avverkats hösten 1995.  
Förekomst av översvämningsmark: Vet ej  
   

Strand- och vattenvegetation 

(täckning i %  av strandlängden)  
   

Typ av växtlighet mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Vattenöverståndare  x  

Flytbladsväxter  x  

   
Beskrivning av stranden: Stranden är mer eller mindre blockig, 
bevuxen med videbuskage och björk.  
 
Bedömning: Den biologiska mångformigheten är låg vilket ger 0 poäng. 
(0, 1+)  
   

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Blågöl är inte föremål för varken forskning 
eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp:  
 
Bedömning: Ingen betydelse för forskning eller undervisning. Detta ger 0 
poäng. (0, 1+)  
   

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan   -- 

Biologisk funktion  1+   

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  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 
 


