
Gösjön 

  
Gösjön tillhör Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 20 km S om 
Hultsfred på en höjd av 105,7 m.ö.h. Avrinningen sker via en rensad och 
uträtad bäck till Emån strax NV om Ryningsnäs. Det är en näringsfattig 
klarvattensjö, 0,41 km2 stor med ett största djup på ca 16 meter.  
Tillrinningsområdet är 3,12 km2 stort och domineras av barrskog. Utlopp 
sker via bäck ner till Mörlundaslätten, sedan mot sydost till Emån vid 
Ryningsnäs.  
 
Berggrunden i området utgörs av äldre granit men nästan lika stor yta 
täcks av basiska bergarter. Jordarterna domineras av morän men här 
finns även kalt berg och lite torv.  
 
Vattenvegetationen är för det mesta gles och består av bl.a. bladvass, 
sjösäv, hårslinga, gäddnate, ålnate och näckrosor. Stränderna är till stor 
del blockiga och kantas av starr, pors, björk och klibbal.  
Gösjön är inte särskilt påverkad men sjön är sänkt.  
 
Sjöns biologiska funktion är hög med bl.a. förekomsten av Pallasea 
quadrispinosa - betydelse för arten i landet, och häckande storlom - 
betydelse för arten i Europa.  
 
Raritetsvärden finns i förekomsten av Pallasea quadrispinosa.  
Den biologiska mångformigheten är så vitt känt måttlig med ett fåtal 
fiskarter och ett fåtal sjöberoende fågelarter. Omgivningar och stränder är 
relativt varierande och flikighetstalet är måttligt.  
Gösjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning.  
 
Avrinningsområde: 74 Emån  
Koordinater (enligt SMHI): 635368-149924  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO, 6G Vimmerby SV  
Ekonomisk karta: 6F 0j (6509), 6G 0a (6600)  
Höjd över havet: 105,7 m  
Sjöns volym: Okänd  
Beräknad avrinning/år: 0,640 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: Okänd  
Totalt avrinningsområde: 3,12 km2  
Näravrinningsområde: 2,36 km2  
 
 
 
 
 
 



Påverkan 

Sänkning: Ja  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 3 st med strandtomt  
Antal fritidsbåtar: 5-6 st  
Konstgjort utlopp: Ja, utloppet är grävt och uträtat  
Dikningar: Obetydligt  
Hyggen vid stranden: Väster om norra delen av sjön, sammanlagt 
mindre än 10 % av strandlängden.  
Kemisk/fysikaliska mätresultat: - 

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

 

Biologisk funktion  
 
Sjöberoende fåglar: Storlom - den svenska populationen är av stor 
betydelse för arten i Europa  
Fisk: -  
Andra organismer: 1 art av glacialrelikta kräftdjur, Pallasea 
quadrispinosa, påträffades 1986 (ett fåtal på 9 m:s djup, på 16 m:s djup 
hittades inga) - betydelse för arten i landet.  
Övrigt: -  
Genbank: Pallasea quadrispinosa - Gösjön är en av sex sjöar i Emåns 
vattensystem där denna art finns och förekomsten har betydelse för arten 
i vattensystemet.  

Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  

 

Raritet  
 
Biotisk: Förekomst av Pallasea quadrispinosa - sällsynt i landet.  
Abiotisk: Tidvis ovanligt lågt färgtal.  

Bedömning: Förekomst av raritet vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  

 
 
 
 



Biologisk mångformighet  
 
Biotiska delkriterier 
Fiskarter: Minst 3 arter: gädda, abborre, mört.  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, hårslinga, ålnate, topplösa, bredkaveldun, 
kärrbräsma, vit näckros, gul näckros, bladvass, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 3 sjöberoende fågelarter, storlom, drillsnäppa, fiskmås.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,41 km2  
Sjödjup: max: 17,0 m, medel: okänt  
Flikighetstal: 2,6  
Utlopp: Lugnflytande, Bredd: ca 1,5 m, Risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 3  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning från djupkarta  
 
 

Strandnära områden 
 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig sjö med klart 
vatten och gles vegetation. Omgivningarna domineras av barrskog med en 
del lövinslag. Stränderna är för det mesta flacka.  
Förekomst av översvämningsmark: Nej  
Beskrivning av stranden: För det mesta block- eller hällstrand med gles 
vattenvegetation. På stranden pors och starr, björk och klibbal.  
 
Bedömning: Föga mångformig sjö vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 
 

Betydelse för forskning och undervisning  
 
Forskning och undervisning: Gösjön har inte haft någon betydelse för 
forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Näringsfattig klarvattensjö.  
   
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 
 



Sammanvägning av kriterier 

Sammanvägning av kriterier 
Påverkan     0  
Biologisk funktion    1+  
Raritet     1+  
Biologisk mångformighet   0  
Betydelse för forskning och undervisning  0  
Summa:     2+  

 

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 
 


