
Igelsjön 

  
Igelsjön tillhör Sällevadsåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. 
Sjön är belägen ca 12 km V om Hultsfred på en höjd av 190 m.ö.h. Det är 
en näringsfattig brunvattensjö, 0,34 km2 stor, med ett maxdjup på 3,0 m 
och ett medeldjup på 1,4 m.  
 
Tillrinningsområdet är 2,26 km2 och karakteriseras av barrskog och 
mossar men en del åker- och betesmark finns också. Utloppet sker via en 
liten bäck genom skogs- och myrmark till Sällevadsån. Berggrunden i 
området utgörs av en grovkornig granit och dominerande jordart är morän 
med inslag av torv. Vattenvegetationen utgörs av bl.a. näckrosor, 
gäddnate, vattenklöver och vattenbläddra.  
 
I övrigt finns längs en stor del av stranden bälten av starr, sjöfräken, 
sjösäv och bladvass. På stranden växer sedan pors och björk, ibland 
videbuskage. Runt sjön finns sedan barrskog. Grundbotten består av 
uteslutande organogent material. Igelsjön är påverkad främst av 
försurning. Det är mycket viktigt att försurningen i Igelsjön motverkas 
genom kalkning, främst för att skydda de höga naturvärdena i 
Sällevadsån.  
 
Sjöns biologiska funktion bedöms vara låg då inga viktiga arter eller 
företeelser är kända. Raritetsvärden saknas så vitt känt är. Den biologiska 
mångformigheten är måttlig med ett lågt antal fiskarter och ett lågt antal 
sjöberoende fågelarter och föga varierande botten, stränder och 
omgivningar.  
 
Igelsjön kan vara ett presumtivt forskningsobjekt som del i Sällevadsån 
som utgör Riksintresse för naturvården.  
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 9 Sällevadsån  
Koordinater (enligt SMHI): 637078-149070  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 3i (6538), 6F 4i (6548)  
Höjd över havet: 190 m  
Sjöns volym: 0,512 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 0,463 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 1,11 år  
Totalt avrinningsområde: 2,26 km2  
Näravrinningsområde: 2,26 km2  
 
 
 
 



Påverkan 

Sänkning: Ja  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 1  
Antal fritidsbåtar: 3-4  
Konstgjort utlopp: Ja, utloppet är grävt och i viss mån kanaliserat  
Försurning: Igelsjön har länge varit påverkad av försurning. 1984 
uppmättes pH till 5,4 och alkaliniteten till 0,00.  
Kalkning: Igelsjön kalkades första gången i februari 1987 och sedan dess 
regelbundet.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat: 

datum  pH alkanitet färgtal kond tot-N  tot-P 

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

720626 5,6 0,01 171   0,550  0,011 

8306-- 5,5 0,02      

8407-- 5,4 0,00 35      

8603--  5,7 0,06  100      

8905-- 6,2 0,17 35 10,9     

 
1988 och 1989 var halten labilt aluminium 0,07 resp. 0,08 mg/l.  
Siktdjupet var 1972 mer än 1,2 m.  
 
Bedömning: Försurningspåverkad. Detta ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: -  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Låg biologisk funktion. Detta ger 0 poäng. (0, 1+, 2+)  
 

 

 



Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas så vitt känt är. Det ger 0 poäng. (0, 
1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 3: gädda, abborre, mört  
Kärlväxter: Bl.a. vattenbläddra, gäddnate, vattenklöver, gul näckros, vit 
näckros, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 3 sjöberoende fågelarter: häckande gräsand, fiskmås, 
häger.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,34 km2  
Sjödjup:   max: 3 m   medel: 1,4 m  
Flikighetstal: 2,1  
Utlopp: Lugnflytande, grävt bredd: 1 m risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 0  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, det ringa djupet ger inga 
förutsättningar för skiktning av vattenmassan.  
 

Grundbottenmaterial:   

(täckning i % av den totala bottenytan på 0-5 m:s djup)  
 

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

Dy / Gyttja    x 

Grus / Sten x      

Block x   

 
Grundbottens utbredning: 100 % (av den totala sjöytan)  

 



Strandnära områden  

   
(i % av strandlängden)  

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

Kärr    x   

Blandskog  x   

Barrskog  x      

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig, mycket 
försurningskänslig sjö omgiven av barrskog och myrmarker.  
Förekomst av översvämningsmark: Starrmader i sjöns norra ände.  
 

Strand- och vattenvegetation:  

   
(täckning i %  av strandlängden)  

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

Vattenöverståndare      x 

Flytbladsväxter      x  

 
Beskrivning av stranden: Stränderna är blockiga, ofta låglänta. På 
stranden växer ofta pors och björk.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Igelsjön tillhör Sällevadsåns vattensystem 
som utgör ett Riksintresse för naturvården, därmed är sjön ett potentiellt 
forskningsobjekt  
Framstående exempel på sjötyp: Näringsfattig, humös sjö.  
 
Bedömning: Kan komma att få betydelse för forskningen. Det ger 1+ 
poäng. (0, 1+)  
 

 

 



Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 1- 

Biologisk funktion  0  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

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  
 


