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Lilla Åkebosjön 

  
Lilla Åkebosjön tillhör delavrinningsområdet Stensjöbäcken i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 6,5 km V om Hultsfred på en höjd av 
165 m.ö.h. Det är en näringsfattig sjö med måttligt färgat vatten, 0,11 
km2 stor, ett maxdjup på 5,5 m och ett medeldjup på 2,9 m.  
Tillrinningsområdet är 7,96 km2 och karakteriseras av barrskog men en 
liten del åker- och betesmark finns. Utloppet sker genom vägtrumma till 
Stora Åkebosjön.  
 
Berggrunden i området består av s.k. Växjögranit, dvs. en grovkornig typ. 
Jordarterna domineras av morän, men här finns mycket kalt berg och lite 
torv respektive isälvsmaterial (NO Örsjön).  
 
Vattenvegetationen består av täta bälten med bladvass, starr, sjöfräken 
och sjösäv längs stränderna samt näckrosor och gäddnate på grunda 
områden. Vid södra stranden växer notblomster. I strandskogen på norra 
stranden växer björk, klibbal och ek. I övrigt björk och tall. I strandzonen 
finns också pors och videbuskage. Grundbotten består till största delen av 
organogent material, men här finns även hällbotten och stenig/blockig 
botten.  
 
Lilla Åkebosjön ingår i ett område som är av Riksintresse för friluftslivet: 

Stora Hammarsjöområdet. Sjön tillhör även Stora 
Hammarsjön med flera sjöars fiskevårdsområde.  
Lilla Åkebosjön har påverkats av försurning. Den 
biologiska funktionen är hög med ett 
förhållandevis stort antal sjöberoende fågelarter. 
Några rariteter finns inte efter vad som är känt.  
 
Sjöns biologiska mångformighet är måttlig med ett 
normalt antal fiskarter, ett relativt stort antal 
fågelarter, tämligen varierande omgivningar men 
föga varierande botten och en låg flikighet.  

Ek, Quercus robur L. 
 
Lilla Åkebosjön har inte haft någon betydelse för forskning eller 
undervisning men är ett bra exempel på en näringsfattig brunvattensjö.  
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 8 Stensjöbäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 637271-149555  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 4j (6549)  
Höjd över havet: 165 m  
Sjöns volym: 0,328 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 1,632 milj m3  
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Teoretisk omsättningstid: 0,20 år  
Totalt avrinningsområde: 7,96 km2  
Näravrinningsområde: 0,75 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Ja, på gamla kartor (ca 1880) är Lilla och Stora Åkebosjön en 
sammanhängande sjö och vid näset mellan dagens sjöar fanns en ö.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 6 st inom 200 m från sjön  
Antal fritidsbåtar: Ca 5  
Konstgjort utlopp: Vägtrumma  
Försurning:1977 var pH så lågt som 4,6. Alkaliniteten var samtidigt nere 
på 0.  
Kalkning: Första gången sommaren 1979, sedan 1984 finns en 
kalkdoserare uppströms inloppet från Örsjön. Sjöns buffringsförmåga hålls 
därmed på en godtagbar nivå.  
Främmande arter: Ruda inplanterad  
 

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) 

720616 6,4 0,03 41     0,420  0,007 

7703-- 4,6 0,00           

8005-- 6,4 0,32           

8210-- 6,0  0,02           

880216 6,4 0,14 100 5,6   10     

 
Siktdjupet 1972 var större än 5,0 m.  
 
Bedömning: Lilla Åkebosjön är påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Trana (vissa år) - betydelse för arten i regionen.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: Många fågelarter i förhållande till sjöns storlek - betydelse för 
dessa arter i regionen.  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
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Raritet 
 
Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas så vitt känt är, dvs 0 poäng. (0, 1+)  

 
Biologisk mångformighet 
 
Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 4: gädda, abborre, mört, ruda  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, gäddnate, sjöfräken, vit näckros, gul 
näckros, sjösäv, bladvass, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 9 sjöberoende fågelarter: trana (vissa år), knipa, 
kanadagås, gräsand, enkelbeckasin, storlom, häger, skäggdopping, 
sothöna.  
   

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,11 km2  
Sjödjup: max: 5,5 m medel: 2,9 m  
Flikighetstal: 1,3  
Utlopp: Genom vägtrumma bredd: Vet ej risk för torrläggning: Ja  
Antal tillopp: 1  
Antal öar: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Troligen inte, p.g.a. litet 
vattendjup.  
   

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 90 % (av den totala sjöytan)  
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Strandnära områden  
  

(i % av strandlängden) 
   

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

Åker x     

Kärr x     

Lövskog x      

Barrskog     x  

Block/Berg  x       

   
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Lilla Åkebosjön är en 
näringsfattig, försurnings-känslig sjö. Den omges främst av mager 
tallskog. Bladvassbälten finns längs norra stranden och vid inloppet. Norr 
om sjön finns åker- och betesmarker med mycket lövträd. Öster och söder 
om sjön finns hällar.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, starrkärr längs södra stranden.  
   

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: Ca 50 % organogen strand och lika mycket 
minerogen i formav sten, block och häll. Strandvegetationen utgörs av 
pors, skvattram, björk, tall.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
   

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Lilla Åkebosjön har inte haft någon 
betydelse för forskning  
eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Näringsfattig brunvattensjö.  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
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Sammanvägning av kriterier 
   

Påverkan -- 

Biologisk funktion  1+ 

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  0 

   

Bedömning  

Naturvärdesklass III, Skyddsvärd 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  
 


