
Filingen 

  
Filingen ingår i Viråns vattensystem och är belägen ca 10 km NO om 
Hultsfred på en höjd av 118 m.ö.h. Det är en välbuffrad brunvattensjö, ca 
0,16 km2 stor och våtmarkerna i anslutning till sjön täcker en yta på ca 
0,20 km2. Största djupet är ca 3 m och medeldjupet ca 1,2 m.  
 
Berggrunden består av granit och porfyr. En sprickzon går genom sjön i 
NNO-SSV-lig riktning. Jordarterna i tillrinningsområdet är kalt berg, morän 
och torv. Det totala avrinningsområdet till Filingen är 3,50 km2 stort och 
karakteriseras av barrskog, en del lövskog och torvmarker.  
 
Utloppet, som sprängdes och grävdes vid den senaste sänkningen 1951, 
rinner via Ålsjön ner till Verån strax innan Versjön. Sjön som efter 
sänkningen 1951 delades i tre mindre sjöytor kantas av täta bälten av 
bladvass och sjösäv. Vidare förekommer starr, sjöfräken och 
bredkaveldun. I vattnet växer gula och vita näckrosor, gäddnate och den i 
regionen sällsynta trubbnate.  
 
I länsstyrelsens våtmarksinventering har Filingen bedömts tillhöra klass II, 
ett ur naturvårdssynpunkt värdefullt objekt. Filingen har påverkats av 
sänkningen och dikningarna men dess nuvarande tillstånd är stabilt och 
andra slag av påverkan är minimala. Tankar på att höja sjöns vattenyta 
finns.  
 
Den biologiska funktionen är hög, främst som relativt ostörd våtmark och 
fågelsjö. Raritetsvärdet är lågt så vitt känt är. Den biologiska 
mångformigheten är måttlig med ett lågt antal fiskarter och ett måttligt 
antal sjöberoende fågelarter. De abiotiska faktorerna indikerar en något 
större mångformighet med bl.a. en relativt varierande omgivning.  
 
Någon betydelse för forskning och undervisning har inte Filingen haft och 
den är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. 
 
Avrinningsområde: 73, Virån  
Koordinater (enligt SMHI): 638018-151193  
Topografisk karta: 6G Vimmerby NV  
Ekonomisk karta: 6G 6c (6662)  
Höjd över havet: 118 m  
Sjöns volym: 0,190 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 0,662 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,29 år  
Totalt avrinningsområde: 3,50 km2  
Näravrinningsområde: 3,50 km2  
 
Bedömning: Naturvärdesklass III, Skyddsvärd i övrigt 



Påverkan 

Sänkning: Filingen är sänkt flera gånger, på 1800-talet och senast 1951 
då den sänktes ca 1 m.  
Antal fastigheter: 2 st inom 200 m från sjön, 1 fiskestuga vid sjön  
Antal fritdsbåtar: 2  
Dikningar: Ett drygt 5 km långt dike grävdes genom mossmarkerna norr 
om sjön vid sänkningen.  
Utlopp: Grävt och sprängt.  
Hyggen: Ca 5 % av strandlängden berörs av hyggen  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum  pH alk färg  kond Ca + Mg 

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

7904-- 5,9 0,24 150 9,6 -- 

8307-- 6,4 0,35 70 -- -- 

840824 6,7 0,44 50 10,4 0,42 

850226 6,2 0,60 150 16,4 0,53 

951031 7,0 0,30 100 9,0 -- 

 
1984-0824 var siktdjupet 2,3 m  

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

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Trana (häckande), sångsvan (häckande) - 
betydelse för arterna i regionen, fiskgjuse (fiskande) - betydelse för arten 
i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: I länsstyrelsens våtmarksinventering har Filingen bedömts som 
klass-II-objekt. Förekomst av trubbnate - betydelse för arten i regionen.  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+,2+)  
 
 
 
 
 
 



Raritet 

Biotisk: Ingen raritet känd  
Abiotisk: Ingen raritet känd  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas så vitt känt är. Detta ger 0 poäng. (0, 
1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Endast gädda finns kvar. Abborren försvann för 5-10 år sedan 
kanske p.g.a. syrebrist, mörten försvann på 1950-talet, ålen på 1940-
talet.  
Kärlväxter: Bl.a. trubbnate, gäddnate, bladvass, säv.  
Övrigt: Minst 5 sjöberoende fågelarter häckar: trana, gräsand, knipa, 
sothöna, svarthake-dopping. Ormvråk häckar vid sjön och lärkfalk har 
också häckat.  
 
Abiotiska delkriterier  
Sjöstorlek: 0,021 km2  
Sjödjup max: ca 3 m medel: ca 1 m  
Flikighetstal: 2,4  
Utlopp: grävt, sprängd bredd: ca 1,0 m , risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 2, diken från mossmarker som skulle skogplanteras.  
Antal öar: 3 öar omgivna av våtmark.  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, det ringa djupet i sjön 
medger ingen skiktning.  
 

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   

Häll x   

  
Grundbottens utbredning: Ca 100 % av den totala sjöytan  
 
 
 



Strandnära områden  

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

Kärr  x  

Lövskog x   

Blandskog  x  

Barrskog   x 

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Filingen är en sänkt sjö. 
Genom sänkningen har sjön delats i 3 st mindre sjöar med mellanliggande 
våtmarker. Den södra delen är djupast och har störst öppen vattenyta. 
Mellan sjöarna finns ett par områden fast mark men dominerar gör 
lösbottnar bevuxna med bl.a. starr, bladvass och bredkaveldun. I sjöarna 
dominerar sjösäv och näckrosor. I den södra sjön växer den för regionen 
ovanliga trubbnate. I mitten finns Storö som är bevuxen med blandskog 
och här finns en hel del lågor och döda lövträd. Östra stranden domineras 
av barrskog med inblandning av asp, ek och björk. På västra sidan är 
lövinblandningen större. I tillrinningsområdet finns en del åker/vall som 
dikats och avvattnas till Filingen.  
Förekomst av översvämningsmark: Alla lösbottnar.  
 

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: Strandzonerna har överallt ett mer eller 
mindre brett bälte av bladvass eller sjösäv. På stranden som ofta är 
blockig växer björk, videbuskage och klibbal.  

 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 
 
 



Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisnig: Filingen är inte föremål för vare sig 
forskning eller undervisning  
Framstående exempel på sjötyp:  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan   0 

Biologisk funktion  1+   

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  1+ 

 

Bedömning 

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


