
Gnötteln 

  

 
  

Gnötteln tillhör Silveråns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. 
Sjön är belägen ca 3 km NO om Hultsfred på en höjd av 102,2 m.ö.h. Det 
är en näringsfattig klarvatten-sjö, 1,71 km2 stor, med ett största djup på 
ca 5 m och ett medeldjup på ca 1,7 m.  
 
Tillrinningsområdet är 8,46 km2 stort och karakteriseras av en blandning 
av barrskog, lövskog, åker- och betesmarker. Utlopp sker via en liten bäck 
till Silverån och Hulingen vidare till Emån.  
 
Berggrunden i området består av Smålandsporfyr med en granitkulle NV 
om sjön, norr om badet. Dominerande jordart är morän, i söder kalt berg 
och nordväst om sjön når Hultsfredsdeltats östligaste del fram med sitt 
isälvsmaterial. På västra stranden finns tydliga strandvallar efter tidigare 
vattenstånd.  
 
Vattenvegetationen, som längs västra stranden är tät men längs östra 
stranden gles, är artrik med bl.a. en kransalg och minst 6 olika natearter. 
Strandvegetationen består av på den västra och norra sidan videbuskage, 
vass, klibbal och björk. På den östra sidan finns mycket lövskog och i 
söder barrskog.  
 
Gnötteln måste anses vara en påverkad sjö, främst för de upprepade 
sänkningsföretagen. Troligen förekommer också ett visst näringsläckage 
från omgivande jordbruksmarker. Dessa båda faktorer har tillsammans 
orsakat att vassen har brett ut sig ytterligare. De många fritidshusen runt 
sjön utgör också en påverkansfaktor, speciellt för fågellivet.  
 
Sjöns biologiska funktion är hög med bl.a. häckande storlom vars svenska 
population är av stor betydelse för arten i Europa. Sjöns flora innehåller 
bl.a. krusnate, trubbnate och en kransalgart - alla tre är sällsynta i 
regionen. Vissa raritetsvärden finns i form av en sällsynt kransalg och ett 
ovanligt klart vatten.  



Den biologiska mångformigheten är stor med ett högt antal sjöberoende 
fågelarter och en artrik flora. Gnöttelns stränder är varierande liksom dess 
omgivningar.  
 
Gnötteln har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. 
Sjön är näringsfattig med avseende på fosforhalt men har höga halter 
kalcium och magnesium. Det är en klarvattenssjö. 
 
Koordinater (enligt SMHI): 637521-150480  
Topografisk karta: 6G Vimmerby SV, 6G Vimmerby NV  
Ekonomisk karta: 6G 4b (6641), 6G 5a (6650), 6G 5b (6651)  
Höjd över havet: 102,2 m  
Sjöns volym: 3,049 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 1,601 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 1,9 år  
Totalt avrinningsområde: 8,46 km2  
Näravrinningsområde: 8,46 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Gnötteln sänktes första gången 1927, sedan har justeringar av 
utloppsnivån skett 8 ggr, senast 1982 då vattenytan sjönk med ca 55 cm.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: Ca 40 fritidshus och 1 permanentbostad  
Antal fritidsbåtar: Ca 40, varav hälften med motor.  
Konstgjort utlopp: Grävt, uträtat  
Dikningar: Obetydligt  
Utsläpp: Obetydliga från hushåll, näringsläckage från jordbruket.  
Utdöda arter: Lake?  
Hg i fisk: Undersökning 1990, aritmetriskt medelvärde 0,18 mg Hg/kg, 
riktat medelvärde 0,29 mg Hg/kg.  
Vägar och järnvägar: Längs nordvästra stranden löper den smalspåriga 
järnvägen Hultsfred - Västervik.  
Badplats: Finns i norra delen av sjön.  

 

 

 

 

 



Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum  pH alkanitet färgtal kond Ca + Mg tot-P   tot-N 

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

720618 6,6 0,41 12   0,005 0,410 

8306-- 7,3 0,50      

 850206 7,0 0,64 10 17,5 1,10   

890228  0,50    0,010  

1972-06-18 var siktdjupet större än 5,5 m.  
 
Gnötteln har en mycket god buffertkapacitet mot försurning.  
 
Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Ca 30 sjöberoende fågelarter häckar, rastar eller 
näringssöker i sjön.En av dem är storlom - den svenska populationen är 
av stor betydelse för arten i Europa. Fiskgjuse och häger har tidigare 
häckat vid sjön.  
Fisk: -  
Andra organismer: Padda och åkergroda är ganska vanliga, 
långbensgroda har funnits.  
Övrigt: Artrik sjö i botaniskt avseende: en chara-art(kransalg), krusnate, 
trubbnate vilka alla är sällsynta i regionen.  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Visst raritetsvärde vad gäller floran: krusnate, trubbnate - 
sällsynta i regionen.  
Abiotisk: Klarvattensjö i jordbrukslandskap - sällsynt i regionen.  
 
Bedömning: Visst raritetsvärde vilket dock ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 5 arter: gädda, abborre, mört, sutare, ål. Lake har 
funnits (provfiske 1963). Osäkert om den finns kvar.  



Kärlväxter: Bl.a. notblomster, gäddnate, ålnate, gräsnate, krusnate, 
trubbnate, gropnate, vit näckros, kransalg sp. gul näckros, bladvass, 
sjösäv, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 30 fågelarter som häckar, rastar eller näringssöker: 
gräsand, kanadagås, drillsnäppa, skäggdopping, storlom, skrattmås, 
storskrake, häger, fiskmås, gråtrut, fisktärna, knipa, sothöna, 
enkelbeckasin, kungsfiskare, knölsvan, sångsvan, kricka, brun kärrhök, 
fiskgjuse, vattenrall, småfläckig sumphöna, tofsvipa, rödbena, 
skogssnäppa, rörsångare, sävsparv m.fl.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 1,77 km2 Sjödjup: max: 5 m medel: 1,7m  
Flikighetstal: 1,6  
Utlopp: Grävt, lugnflytande bredd: ca 0,5 m risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 0 Antal öar: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Vet ej.  
 

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 

Sand x   

Block  x  

Häll x   

Grus / Sten x   

 
Grundbottens utbredning: 100 % (av den totala sjöytan)  
 

 

 

 

 



Strandnära områden  

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

Äng / Hage x   

Kärr x   

Åker x   

Barrskog  x  

Blandskog x   

Lövskog  x  

Grus/Sand x   

Block/Berg x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig klarvattensjö 
med längs västra stranden tät bladvass och i övrigt gles vegetation. 
Varierande bottensubstrat, häll, block, sten, grus, sand och organogent 
material. Längs östra sidan, norra delen en ganska brant moränsluttning 
med lövskog. Norra och västra stranden flack, i norr morän med åker- och 
betesmark, i väster kärr med stora vide- och klibbalbestånd. Runt den 
södra viken berghällar med barrskog. Den stora ön mitt i Gnötteln är 
bevuxen med blandskog med både löv- och barrträd.  
Förekomst av översvämningsmark: På västra sidan finns kärrartade 
marker som översvämmas vid höga vattenstånd.  
 

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: Runt norra delen av sjön är stranden mer 
eller mindre sandig. Södra delen kantas av hällar och moränmark 
däremellan. På östra sidan förekommer bete i skogen och ner på 
stranden.  
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 



Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Gnötteln 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 

Påverkan   -- 

Biologisk funktion  1+   

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa: 1+ 

 
 

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 
 


