
Maren 

  
Maren tillhör Törnerumsbäckens delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 22 km S om Hultsfred på en höjd av 
92,3 m.ö.h. Det är en näringsfattig till måttligt näringsrik, något humös 
sjö med i alla fall förr stort siktdjup (1972 6,4 meter). Sjöns yta är 1,93 
km2, det största djupet 22,5 meter och medeldjupet 6,7 meter.  
 
Tillrinningsområdet är 62,30 km2 och karakteriseras av barrskog men här 
finns också uppodlade marker, lövskog och myrmarker. Utlopp sker via 
Törnerumsbäcken eller, som den också kallas, Marenån till Emån vid 
Ryngen.  
 
Berggrunden i området består av äldre granit med betydliga inslag av 
basiska bergarter. Jordarter runt sjön är morän och kalt berg.  
 
Vattenvegetationen är i den västra halvan av sjön gles och utgörs av bl.a. 
sjösäv, starr och enstaka näckrosor. I den östra halvan som är betydligt 
grundare växer bl.a. sjösäv, bladvass, gäddnate, hårslinga, sköldmöja och 
näckrosor. Speciellt vid tilloppet från Bastegöl och viken väster därom är 
vegetationen tät. Stränderna är ofta blockiga och kantas av barrskog med 
inslag av björk och asp.  
 
Maren påverkas främst av den stora regleringsamplituden som åtminstone 
delvis utnyttjas. I sjöns mitt har också en vägbank byggts som delar sjön i 
två delar. De är förbundna med en grävd kanal.  
 
Sjöns biologiska funktion är mycket hög med förekomsten av 4 st olika 
glacialmarina reliktarter, bl.a. den mycket ovanliga Saduria (Mesidothea) 
entomon. Arten påträffades 1959 men osäkerhet råder huruvida den finns 
kvar i sjön. Den är funnen i endast 10 st insjöar i hela Sverige. Vidare 
finns minst 8 st fiskarter och sjön är en viktig födosöks-, rast- och 
häckningslokal för sjöberoende fågelarter.  
 
Raritetsvärdet är högt med den i insjöar mycket sällsynta Saduria 
entomon.  
 
Sjöns biologiska mångformighet är tämligen hög främst vad det gäller de 
abiotiska faktorerna. Botten, stränder och omgivningar är tämligen 
varierande. Förekomsten av fyra olika glacialrelikta kräftdjursarter och 
minst 8 fiskarter gör också att mångformigheten är stor.  
 
Maren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön 
är inte något framstående exempel på någon sjötyp.  
 
 



Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 5 Törnerumsbäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 635091-150305  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO, 6G Vimmerby SV  
Ekonomisk karta: 6F 0j (6509), 6G 0a (6600)  
Höjd över havet: 92,3 m  
Sjöns volym: 12,919 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 12,771 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 1,01 år  
Totalt avrinningsområde: 62,30 km2  
Näravrinningsområde: 6,87 km2 

Påverkan 

Sänkning: - 
Reglering: Ja, Maren reglerades 1919. Vattendomen från 1920 medger 
en regleringsamplitud på 2,8 m. Detta betyder naturligtvis stor påverkan 
på sjön, särskilt den östra, grundare halvan.  
Antal fastigheter: Ca 10 st  
Antal fritidsbåtar: Ca 10 st  
Konstgjort utlopp: Utloppet är sänkt och kanaliserat, ca 8 m brett fram 
till regleringsluckan vid vägen, därefter ca 3-4 m brett och i början 
forsande.  
Dikningar: Obetydligt  
Hyggen: Söder om sjöns östra halva finns ett hygge  
Övriga ingrepp: I mitten av sjön fanns förr ett par öar med broar 
emellan. Broarna har numera ersatts av en fast förbindelse genom att 
sunden mellan öarna fyllts igen och en väg byggts. För 
vattengenomströmningen har en kanal grävts.  
Badplats: Finns vid vägen som korsar sjön  
 

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) 

720621 6,3 0,13 42     0,570  0,009 

7904-- 6,2 0,10 40 8,5      

8407-- 6,9 0,20 10       

900215  6,9 0,18  20 8,7   0,30*     

950222 6,6 0,17 60 10,2 0,62     

951101 7,0 0,21 45 10,3  0,66    0,450   0,005 

*=mmol/l  
 
1972-06-21 uppmättes ett siktdjup på 6,4 m  
 
Bedömning: Maren är en påverkad sjö. Detta ger 1- poäng. (-, 0)  



Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Fiskgjuse näringssöker, storlom häckar - de båda 
arternas svenska populationer är av stor betydelse för arterna i Europa.  
Fisk: Id, nors - betydelse för arterna i regionen  
Andra organismer: 4 arter glacialrelikta kräftdjur har påträffats i 
Maren(1959-1962): Pallasea quadrispinosa, Pontoporeia affinis, Mysis 
relicta och Saduria (Mesidothea) entomon - betydelse för arterna i landet.  
Genbank: Saduria entomon har påträffats i endast ca 10 sjöar i hela 
landet. Pontoporeia affinis har i Emåns vattensystem påträffats i endast 2 
sjöar, Maren och Älgsjön (2 km N om Berga i Högsby kommun).  
 
Bedömning: Mycket hög biologisk funktion vilket ger 2+poäng. (0, 1+, 
2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Saduria entomon - mycket sällsynt i landet (insjöar), Pallasea 
quadrispinosa, Pontoporeia affinis, Mysis relicta - sällsynta i landet.  
Abiotisk: För regionens sjöar ovanligt stort siktdjup (6,4 meter 1972).  
 
Bedömning: Raritetsvärdet är högt. Detta ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 8: gädda, abborre, mört, braxen, id, siklöja, nors, 
lake(fångade vid provfiske 1995).  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, hårslinga, gäddnate, sköldmöja, vit 
näckros, gul näckros, sjösäv, bladvass, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 5 sjöberoende fågelarter, storlom, drillsnäppa, fiskgjuse, 
sädgås, grågås. Storlom och drillsnäppa häckar, fiskgjusen häckar i den 
närbelägna sjön Bastegöl och näringssöker i Maren, sädgås och grågås 
rastar i stora flockar i slutet av augusti på de blottade bottnarna. I den 
fuktiga skogen i mitten av sjön finns gott om grodor.  
 

 

 



Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 1,93 km2  
Sjödjup:   max: 22,5 m   medel: 6,7 m  
Flikighetstal: 2,4  
Utlopp: Lugnflytande, efter regleringsluckan forsande bredd: ca 8 meter  
risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 2    
Antal öar: 5 större, några mindre  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning från djupkarta  
 

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           

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Oligotrof sjö med två delar: 
den västra delen är djup, ofta branta stränder med gles vegetation. 
Omgivningen domineras av barrskog med betydliga inslag av björk och 
asp. Den östra delen är grundare, särskilt söder om öarna. En del av 
botten torrläggs här sommartid pga den stora tillåtna 
regleringsamplituden.  
Vegetationen står här relativt tät, i övrigt är vegetationen gles. Stränderna 
är blockiga, runt utloppet finns berghällar. Omgivningen domineras här 
också av barrskog med betydliga inslag av björk och asp. På södra sidan 
finns ett hygge. Vid nordvästra stranden i denna sjöhalva finns en 
hagmark..  
Förekomst av översvämningsmark: - 
 

 

 

 

 



Strandnära områden  

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

Äng/Hage x     

Kärr x     

Lövskog   x   

Blandskog x      

Barrskog    x  

Block/Berg  x      

 

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: Stränderna är ofta steniga med inslag av 
hällar.  
 
Bedömning: Tämligen mångformig sjö. Detta ger 1+poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Maren har inte haft någon betydelse för 
forskning eller undervisning  
Framstående exempel på sjötyp: Oligotrof klarvattensjö.  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

 

 



Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion  2+  

Raritet 1+ 

Biologisk mångformighet 1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa: 3+ 

 
  

Bedömning:  

Naturvärdesklass II, Högt skyddsvärde. 
 
Bedömningshjälp  
Klass I Särskilt högt naturvärde = 5+, 4+, 3+  
Klass II Högt naturvärde = 3+, 2+, 1+  
Klass III Skyddsvärde i övrigt = 1+, 0 
 


