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Järnsjön tillhör Emåns vattensystem och är belägen i huvudfåran ca 17 
km SV om Hultsfred på en höjd av 99 m.ö.h. Sjön är bildad vid en 
bergtröskel i Emåns huvudfåra, 0,25 km2 stor, med ett största djup på ca 
5 m och ett medeldjup på 2 m.  
 
Tillrinningsområdet som är mycket stort, 1710 km2, karakteriseras av 
barrskog och mossar men ett betydande inslag av åker/slåttermark finns, 
ofta i själva dalgången. Utloppet sker naturligt i sjöns nordöstra del. 
Bildningen av sjön just här beror på att en bergtröskel går tvärs över 
Emådalen här. Fallet över bergtröskeln utnyttjas också av kraftverket i 
Järnforsen.  
 
Berggrunden i området är granit av Växjötyp, dvs grovkornig.  
Dominerande jordarter är isälvsavlagringar och flodavlagringar 
(svämsediment). En del av isälvsavlagringarna är mycket värdefulla ur 
geologisk naturvårdssynpunkt och har fått klass I, högsta värde, i 
Grusinventering i Kalmar län del IV. Järnsjön tillhör också område H17, 
Emån med Kvillen, i Riksintressen för naturvården, där de riksintressanta 
objekten är faunan, de lösa avlagringarna, odlingsbygderna, strandzonen 
och själva vattendraget.  
 
Vattenvegetationen består av gula och vita näckrosor, gäddnate, långnate 
och braxengräs. Vid stränderna finns bälten av sjöfräken, sjösäv och 
bladvass. Grundbotten består av dels en blandning av gyttja, fibrer och 
sand/silt som transporterats med Emån , dels minerogent material i 
sand/grusstorlek.  

 

 

 

 

 

 

 



Braxengräs  

 
Isoetes lacustris  

 
Innan saneringen av Järnsjön fanns mycket fibersediment på botten, mest 
i djuphålan i sjöns sydöstra del. Vid saneringen togs en stor del av detta 
bottenmaterial upp ur sjön.  
 
Den närmaste omgivningen utgörs av starräng med bl.a. vasstarr och 
hundstarr, även stora videbuskage, och bortom dessa jordbruksmark.  
Maderna och översvämnings-markerna söder och sydost om Järnsjön är 
av väldigt stort värde för fågellivet. Öster och norr om sjön finns åskullar, 
området vid Järeda kyrka är en sådan.  
 
Järnsjön tillhör Järnforsens fiskevårdsområde. Järnsjön är påverkad främst 
av de utsläpp av olika slag som sker och har skett uppströms. Det rör sig 
numera främst om närsalter från jordbruk och reningsverk men tidigare 
släpptes också tungmetaller och andra miljögifter som PCB och kvicksilver 
ut i Emån i samband med industriell produktion. Järnsjön är också 
påverkad av reglering.  
 
Den biologiska funktionen är hög främst som rast- och häckningslokal för 
fågel och då är den betade starrmaden söder om sjön viktig, speciellt de 
vårar då översvämning inträffar. Rariteter saknas så vitt känt är.  
 
Den biologiska mångformigheten är tämligen stor med ett högt antal 
sjöberoende fågelarter och i alla fall tidigare ett relativt högt antal 
fiskarter. Järnsjön har stor betydelse för forskningen i samband med 
saneringen av sjön.  
 
 


