
Hällemaren 

  
Hällemaren tillhör Törnerumsbäckens delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 20 km S om Hultsfred på en höjd av 
101 m.ö.h. Det är en långsmal sjö med delvis mycket branta stränder, 
0,29 km2 stor med ett största djup på 24,5 meter och ett medeldjup på 
8,7 meter.  
 
Tillrinningsområdet är 25,46 km2 stort och karakteriseras av barrskog 
men myrmarker och en liten del uppodlad mark finns också. Utlopp sker 
via Mellanmaren och Maren till Törnerums-bäcken och vidare till Emån vid 
Ryngen.  
 
Berggrunden i området utgörs av äldre granit men en stor del basiska 
bergarter finns också. Dominerande jordart vid sjön är kalt berg, men här 
finns även morän.  
 
Vattenvegetationen som är mycket gles, mycket beroende på de branta 
stränderna, utgörs av starr och näckrosor. På stranden ofta pors. Mycket 
skog har avverkats på båda sidor om sjön, dock inte helt strandnära.  
Vid Helvetestrappor, ett mycket brant strandparti på sydvästra sidan, 
finns fortfarande gammal skog kvar. Här häckade förr både pilgrimsfalk 
och berguv. På östra sidan finns fina hällmarker med vresiga tallar. Här är 
dock skogen bakom avverkad. På norra stranden finns strandskog och 
igenväxande hagmark med bl.a. grov asp med bohål.  
 
Hällemaren är en påverkad sjö främst pga det under senare år utbredda 
skogsbruket (den ekonomiska kartan visar att skogen i närheten av sjön 
var i det närmaste orörd år 1978).  
 
Den biologiska funktionen är mycket hög med häckande fiskgjuse och tre 
arter glacialrelikta kräftdjur, bl.a. Limnocalanus macrurus, där Hällemaren 
är den enda sjön i hela Emåns vattensystem med denna art.  
 
Raritetsvärdet består i de tre glacialrelikta kräftdjursarterna vilka är 
sällsynta i landet. Den biologiska mångformigheten är måttlig med ett litet 
antal fisk- och fågelarter samt föga varierande botten, stränder och 
omgivningar.  
 
Hällemaren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning.  
 
 
 
 
 
 



Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 5 Törnerumsbäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 635303-149823  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 0j (6509)  
Höjd över havet: 101 m  
Sjöns volym: 2,539 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 5,219 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,49 år  
Totalt avrinningsområde: 25,46 km2  
Näravrinningsområde: 2,35 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Ja, för länge sedan rensades och fördjupades utloppet. Detta 
inverkar inte på sjöns nuvarande tillstånd.  
Reglering: Nej.  
Antal fastigheter: 1  
Antal fritidsbåtar: 2-3  
Konstgjort utlopp: Rensat  
Dikningar: Obetydligt  
Hyggen vid stranden: Ca 5 % av strandlängden berörs av hyggen. En 
större del av omgivningen berörs dock av kalhyggen.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond tot-N tot-P 

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

720601 6,4 0,17 80  0,890 0,013 

8407-- 7,1 0,21 50 9,3   

951102 6,7 0,0,21 50 10,0   

 
1972-06-01 uppmättes ett siktdjup på 2,1 m, 1984-07 uppmättes 3,2 m.  
 
Bedömning: Något påverkad av kalhyggesbruk. Detta ger 1-poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Häckande fiskgjuse och storlom - de svenska 
populationerna av de båda arterna är av stor betydelse för arterna i 
Europa. Tidigare har pilgrimsfalk och berguv häckat vid sjön.  
Fisk: -  



Andra organismer: 3 arter glacialrelikta kräftdjur har påträffats i sjön: 
Pallasea quadrispinosa, Mysis relicta och Limnocalanus macrurus - 
betydelse för arterna i landet  
Övrigt: -  
Genbank: Hällemaren är den enda sjön i Emåns vattensystem där 
Limnocalanus macrurus påträffats - betydelse för arten i vattensystemet  
 
Bedömning: Mycket hög biologisk funktion. Detta ger 2+poäng. (0, 1+, 
2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Pallasea quadrispinosa, Mysis relicta, Limnocalanus macrurus - 
arterna är  
sällsynta i landet.  
Abiotisk: För regionens sjöar ovanligt stort medeldjup (8,7 m).  
 
Bedömning: Högt raritetsvärde vilket ger 1+poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 3 arter: gädda, abborre, mört  
Kärlväxter: Mycket glesa bestånd av starr sp. och näckrosor  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 2 sjöberoende fågelarter, fiskgjuse och storlom  
 
Abiotiska delkriterier  
Sjöstorlek: 0,29 km2  
Sjödjup:    max: 24,5 m   medel: 8,7 m  
Flikighetstal: 2,3  
Utlopp: Lugnflytande/strömmande bredd: ca 1 meter  
Risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 2  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning från djupkarta  
 

 

 

 



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  

Grus / Sten  x  

Block  x  

Häll  x  

 
Grundbottens utbredning: Ca 20% (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

   
(i % an strandlängden)  

 

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

Äng/Hage x   

Kärr x   

Lövskog x   

Blandskog x   

Barrskog   x 

Block/Berg  x  

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Hällemaren är en långsmal, 
relativt djup sjö med branta höga stränder. Vegetationen är mycket gles 
och finns egentligen endast intill stränderna. Sjön omges till största delen 
av hällar och moränbranter. På västra sidan vid inloppet från Trehörningen 
finns ett klibbalkärr. Vid huset norr om sjön finns igenväxande hagmark. 
Barrskog dominerar omgivningarna.  
Förekomst av översvämningsmark: Nej  
 

 

 

 



Strand- och vattenvegetation 

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

Vattenöverståndare  x  

Flytbladsväxter x   

Långskottsväxter x   

 
Beskrivning av stranden: Branta häll- och moränstränder. På 
moränstranden kantas sjön av pors och glesa starrbestånd.  
 
Bedömning: Låg mångformighet vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Hällemaren har inte haft någon betydelse 
för forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Mesotrof, djup sprickdalssjö  
 
Bedömning: Ringa betydelse. Detta ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion  2+ 

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 
 


