
Hesjön 

  

 
  

Hesjön tillhör Hesjöbäckens delavrinningsområde i Emåns vattensystem. 
Sjön är belägen ca 10 km S om Hultsfred på en höjd av ca 106 m.ö.h. Det 
är en näringsfattig klarvattensjö, 0,35 km2 stor, med ett största djup på 
7,0 m (i Kinstens "Inventering av glacialrelikta kräftdjur" 1986 uppges ett 
maxdjup på 11,0 m) och ett medeldjup på 3,2 m.  
 
Tillrinningsområdet som är relativt litet, 4,71 km2, karakteriseras av 
barrskog med inslag av mossar. Sjön korsas av den smalspåriga 
järnvägen Hultsfred-Växjö och de olika delarna av sjön sammanbinds av 
en grund kanal under järnvägen. Utlopp sker via liten bäck, efter ca 50 m 
går bäcken under järnvägsbro i ett stenvalv. Ca 2 km nedströms ansluter 
bäcken till Emån.  
 
Berggrunden i området består av granit av Växjötyp, dvs grovkornig. 
Dominerande jordart är blockig morän med betydande inslag av kalt berg 
söder och öster om sjön. Torvområden finns norr om sjön.  
 
Vattenvegetationen är mycket gles och utgörs av bl.a. notblomster, 
braxengräs, strandpryl, starr, vattenklöver, näckrosor, gäddnate och 
trådnate. Strandvegetationen utgörs av pors och starr. Dominerande 
trädslag är tall, närmast stranden björk. På mossarna vid sjön växer 
vitmossor, pors, tall och skvattram.  
 

Björk  

 
Betula verrucosa  



Grundbotten är ofta minerogen med block, häll, sten, grus och ibland 
sand. Vid mossarna och på litet större djup är botten organogen. Vid den 
branta västra stranden finns en skidbacke, vid östra stranden en 
kommunal badplats.  
 
Hesjön ingår i ett område av Riksintresse för friluftslivet: Stora 
Hammarsjöområdet. Sjön tillhör också Stora Hammarsjön med flera sjöars 
fiskevårdsområde. Vid västra stranden finns ett skogsområde som föreslås 
bli kommunalt naturreservat.  
 
Hesjön är en försurningspåverkad sjö som kalkas för att motverka 
försurningens negativa effekter på sjöns ekologiska system. 
Järnvägsbanken som korsar sjön påverkar också sjön genom att dela upp 
densamma i två delar. Vattenutbytet mellan sjödelarna är inte stort.  
 
Den biologiska funktionen får anses hög, speciellt om det glacialrelikta 
kräftdjuret Mysis relicta kan behållas i sjöns fauna. Flodkräfta finns i sjön i 
ett av mycket få i regionen kvarvarande naturliga flodkräftebestånd. Höga 
raritetsvärden finns i sjön: beståndet av den alltmer sällsynt naturligt 
förekommande flodkräftan och förekomsten av Mysis relicta.  
 
Den biologiska mångformigheten är ringa eftersom sjön har få fiskarter, få 
sjöberoende fågelarter och de abiotiska kriterierna visar inte heller på 
något som kan förändra den bilden.  
 
Någon betydelse för forskning och undervisning har inte sjön haft. 
Ursprungligen var sjön en näringsfattig, mycket försurningskänslig 
skogssjö.  
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflödet Hesjöbäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 636330-149874  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 2j (6529)  
Höjd över havet: 106 m  
Sjöns volym: 1,15 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 0,965 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 1,19 år  
Totalt avrinningsområde: 4,71 km2  
Näravrinningsområde: 3,27 km2  
 

 

 

 



Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 1  
Antal fritidsbåtar: 3 st  
Konstgjort utlopp: Nej  
Försurning: Hesjön har länge varit påverkad av försurning. pH har 
uppmätts som lägst till 4,9 och alkaliniteten uppmättes till 0.00.  
Kalkning: Hesjön kalkades första gången 1984 och kalkas sedan 
regelbundet.  
Främmande arter: Vet ej  
Badplats: Finns vid östra stranden.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

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

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

720527 6,2 0,04 22     0,310  0,006 

7904-- 5,6 0,02 45 4,7      

8404-- 4,9 0,00        

8408--  6,8 0,16  10       

950412 6,9 0,19 45 8,6   0,46     

 
Bedömning: Påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Storlom - den svenska populationen är av stor 
betydelse för arten i Europa  
Fisk: -  
Andra organismer: Mysis relicta, det glacialrelikta kräftdjuret 
påträffades 1986 i ett glest bestånd - betydelse för arten i landet. 
Flodkräfta finns kvar i Hesjön som ett av väldigt få bestånd i regionen - 
betydelse för arten i regionen.  
Övrigt: -  
Genbank: Mysis relicta, flodkräfta  
 
Bedömning: Mycket hög biologisk funktion vilket ger 2+ poäng. (0, 1+, 
2+)  
 

 



Raritet 

Biotisk: Flodkräfta - sällsynt i regionen, Mysis relicta - sällsynt i landet.  
Abiotisk: -  
 
Bedömning: Förekomst av rariteter vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Gädda, abborre, mört, lake och ål fanns 1946, numera finns 
åtminstone gädda, abborre och mört.  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, strandpryl, trådstarr, bladvass, vit 
näckros, gul näckros, gäddnate, trådnate, styvt braxengräs, topplösa, 
vattenklöver.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Häckande storlom och fiskmås, fiskgjuse näringssöker 
regelbundet. Flodkräfta finns. Mysis relicta har en gles förekomst.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,35 km2  
Sjödjup:   max: 7,0 m (11,0)   medel: 3,2 m  
Flikighetstal: 1,9  
Utlopp: Lugnflytande bredd: ca 1m risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 3 st, 2 från gölar, 1 från myrmarker Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning från djupkarta  
 

Grundbottenmaterial 

Beskrivning av sjön och dess omgivning: Hesjön är en mycket 
näringsfattig klarvattensjö med mycket gles vattenvegetation. 
Omgivningen domineras av barrskog på mager moränmark eller hällmark. 
I anslutning till sjön finns i norr även torvmark.  
Förekomst av översvämningsmark: Tre st mossar eller kärr i norra 
delen av sjön  
 

 

 



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: Södra och östra stranden är hällmarker med 
stora block. Norra stranden är flack morän med torvpartier emellan, 
västra stranden en brant moränsluttning. För det mesta kantas sjön av 
pors och björk med tall ovanför.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Hesjön 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 1- 

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 


