
Lilla Hammarsjön 

  
Lilla Hammarsjön tillhör Silveråns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 3,5 km V om Hultsfred på en höjd av 
166 möh. Det är en mycket grund, näringsfattig, försurningskänslig sjö, 
0,99 km2 stor med ett maxdjup på ca 4 m och ett medeldjup på ca 0,6m. 
 
Tillrinningsområdet är 7,61 km2 stort och domineras av barrskog och 
myrmarker. Utlopp sker via Hagadalsbäcken till Hulingen och vidare 
genom Silverån till Emån. Berggrunden i området är grovkornig av 
Växjötyp. Dominerande jordarter är morän och kalt berg. Söder om Lilla 
Hammarsjön finns utbredda torvmarker.  
 
Vattenvegetationen är ibland tät och då är det i första hand starr men 
oftast är vegetationen gles. Ute i sjön kan man ibland se ruggar av sjösäv 
och glesa näckros-bestånd. Vattenbläddra finns också längs stränderna. 
På några ställen finns även vitmossegungflyn med starr och tranbär. Sjön 
kantas ofta av pors, björk och klibbal,sedan följer barrskog, ofta med gran 
som dominant.  

Pors  

 
Myrica Gale  

 
Stränderna är överallt flacka utom på östra sidan söder om utloppet där 
sluttningen är brantare. Vid norra änden av sjön, vid utloppet och några 
ställen på västra sidan finns starrmader och gungflyn i anslutning till sjön. 
På flera ställen runt sjön kan man se en gammal strandvall som markerar 
sjöytans läge innan sänkningen.  
 
Runt Lilla Hammarsjön pågår ett intensivt skogsbruk och stora ytor är 
kalavverkade. Ett undantag från detta är den orörda skogen nordväst om 
och i anslutning till sjön. Här finns mycket död ved, liggande och stående. 
Gran dominerar, i övrigt björk och grova aspar. Lilla Hammarsjön tillhör 
Lilla Hammarsjöns fiskevårdsområde.  

 
Stormossen söder om sjön bedöms i Våtmarksinventeringen för Kalmar 
läns fastland som klass 4-objekt. Delar av samma område är 
naturreservat i Domänverkets regi.  
 



Påverkan på Lilla Hammarsjön måste anses vara stor. Sjön sänktes för 
ungefär 100 år sedan med 1-1,5 meter och därefter har utloppet rensats 
med jämna mellanrum, senast för några år sedan. På 1970-talet 
gödslades skogarna runt sjön. Försurningen av sjön hade gått långt innan 
kalkningsinsatser gjordes, första gången i juli 1978. Efter 1984 har 
kalkning skett regelbundet och sjöns motståndskraft mot försurning har 
hållits uppe.  
 
Den biologiska funktionen är hög med bl. a. häckande fiskgjuse och 
storlom samt förekomst av ett av de i regionen mycket fåtaliga 
flodkräftebestånden. Raritetsvärde finns i förekomsten av flodkräfta. Det 
ringa djupet i förhållande till sjöns storlek är en abiotisk raritet.  
 
Den biologiska mångformigheten är måttlig med ett lågt antal fiskarter, 
ett måttligt antal sjöberoende fågelarter, föga varierande stränder, botten 
och omgivningar.  
 
Lilla Hammarsjön har inte haft någon betydelse för forskning eller 
undervisning.  
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 7 Silverån  
Koordinater (enligt SMHI): 637257-149908  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 4j (6549)  
Höjd över havet: 166 m  
Sjöns volym: 0,567 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 1,438 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,39 år  
Totalt avrinningsområde: 7,61 km2  
Näravrinningsområde: 7,11 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Lilla Hammarsjön sänktes någon gång under andra hälften av 
1800-talet. Utloppet rensas med jämna mellanrum. Sänkningen uppgick 
till 1-2 m (indikeras av gamla strandvallar).  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 4-5 fritidshus  
Antal fritidsbåtar: Ca 20 varav 3 med motor  
Konstgjort utlopp: Grävt  
Dikningar: Skogsdikningar förekommer  
Utdöda arter: Ål  
Försurning: Mycket försurningskänslig sjö. Alkaliniteten har flera gånger 
uppmätts till 0,01 mekv/l och pH uppmättes 1977 till 5,0. Numera ligger 
februari-aprilvärdena på pH ca 5,8 och alkaliniteten i regel på 0,05-0,08.  
Kalkning: Kalkad första gången 1978, sedan 1984 regelbundet  



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 6,3 0,03 46   0,650 0,011 

7806-- 5,8 0,01      

7807-- 6,3 0,25      

8304-- 5,4 0,01 50 5,6 0,16*   

8409-- 7,1 0,31 15     

930312 6,0 0,26 50 9,7    

950412 5,8 0,05 160 5,5 0,28   

951031 5,9 0,18 180 6,8 0,38   

*= mmol/l  
 
1972-0616 var siktdjupet större än 2,3 m.  
 
Bedömning: Stark påverkan ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Fiskgjuse och storlom häckar - de svenska 
populationerna är av stor betydelse för arterna i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: Flodkräfta finns - av betydelse för arten i regionen.  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Flodkräfta - sällsynt i regionen.  
Abiotisk: Sjöns ringa djup i förhållande till sjöns areal.  
 
Bedömning: Måttliga raritetsvärden. Detta ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 4, gädda, abborre, mört, lake  
Kärlväxter: Bl.a. vattenbläddra, bladvass, vattenklöver, sjösäv, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  



Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 9 fågelarter, häckande: fiskgjuse, storlom, trana, knipa, 
häger, gräsand, fiskmås; kanadagås och större sångsvan rastar och 
näringssöker.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,99 km2  
Sjödjup: max: ca 4 m medel: 0,6 m  
Flikighetstal: 2,3  
Utlopp: Lugnflytande, strömmande bredd: 0,5-1,0 m risk för 
torrläggning: ja  
Antal tillopp: 3 st från myrmarker  
Antal öar: Ca 10 mindre, en större  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, bedömning från 
maxdjup, lodkarta  
 

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 

Sand x   

Grus / Sten  x  

Block  x  

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: 100 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

 (i % an strandlängden) 
 
Biotop  mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Mosse x     

Kärr x     

Blandskog x      

Barrskog    x  

Block/Berg x      



Beskrivning av sjön och dess omgivning: Mycket grund, näringsfattig, 
försurningskänslig sjö med gles vegetation. Omgivningarna domineras av 
barrskog, ofta i form av hyggen i olika åldrar. Även mossar vilka ofta är 
dikade, finns. Strax nordväst om och i anslutning till sjön finns en orörd 
skog med mycket död ved, liggande och stående. Här växer gran, björk 
och grova aspar.  
Förekomst av översvämningsmark: Starrmaderna i norr och vid 
utloppet.  
 

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: Stränderna är ofta flacka. Blockig strand 
överväger men här finns även häll, sten och organogen strand. Ofta växer 
pors och björk i strandkanten.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Lilla Hammarsjön har inte haft någon 
betydelse för forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Näringsfattig, humös skogssjö  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 1+ 

Biologisk funktion  0  

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 
 


