
Melsjön 

  
Melsjön, som förr hette Medelsjön, tillhör Virserums-Gårdvedaåns 
delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 15 km SV 
om Hultsfred på en höjd av 95,5 m.ö.h. Det är en grund sjö med 
karaktären av vassomgärdad slättsjö. Storleken är 0,30 km2, största 
djupet 3,0 meter och medeldjupet är 1,6 meter.  
 
Tillrinningsområdet är ca 618 km2 stort och karakteriseras av barrskog 
men här finns också odlingsmarker, myrmarker och lövskogar. Utlopp sker 
svagt meandrande genom ett område med svämsediment och torv till 
Bysjön. Berggrunden i området består av yngre granit. Jordarter runt sjön 
är svämsediment och torv samt morän.  
 
Vattenvegetationen som bitvis är tät utgörs av bladvass och sjösäv. Vid 
fastmarken på östra sidan är det sandbotten, vegetationen är glesare och 
här finns strandranunkel och spikblad vid stranden. På södra sidan finns 
en ö med blockig till stenig botten utanför och här växer bl.a. notblomster. 
På ön pors och tall. Vid östra stranden och vid Udden dominerar barrskog. 
I övrigt finns ofta videbuskage och i söder även lövskog.  
 
Melsjön tillhör Flatensjöarnas fiskevårdsområde. Sjön tillhör även den 
livligt frekventerade kanotleden Gårdvedaån. Melsjön är troligen främst 
påverkad av att många kanotister passerar sjön. Vissa fågelarter kan 
störas. En viss påverkan har nog järnvägen norr om sjön också haft. Den 
är, liksom landsvägen, framdragen mitt i våtmarken i sjöns norra ände.  
 
Sjöns biologiska funktion är hög främst pga våtmarkerna och de 
ornitologiska värdena. Raritetsvärden saknas men en del ovanliga 
fågelarter förekommer. Den biologiska mångformigheten är måttlig främst 
pga det stora antalet sjöberoende fågelarter.  
 
Melsjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och 
är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.  
 
Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 6 Virserums-Gårdvedaån  
Koordinater (enligt SMHI): 636089-149465  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 2i (6528)  
Höjd över havet: 95,5 m  
Sjöns volym: 0,464 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 131,171 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,004 år  
Totalt avrinningsområde: ca 618,35 km2  
Näravrinningsområde: 2,26 km2  



Påverkan 

Sänkning: Vet ej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 6-7 st  
Antal fritidsbåtar: 6-7 st  
Främmande arter: Signalkräfta  
Kalkning: Kalkdoserare vid Virserum och flera sjöar uppströms kalkas 
regelbundet.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum  pH alkanitet färgtal kond 

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

8206-- 7,6 0,16    

8407-- 6,7 0,15 35  

900228 7,0 0,34  9,8 

 
Bedömning: Tämligen opåverkad sjö vilket ger 0 poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Häckande fiskgjuse och storlom - de svenska 
populationerna har stor betydelse för arterna i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: Minst 20 st sjöberoende fågelarter - viktig häck- och rastplats av 
betydelse för arterna i regionen.  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ 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 6: gädda, abborre, mört, braxen, sarv, benlöja  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, gäddnate, vit näckros, gul näckros, 
bladvass, sjösäv, spikblad, strandranunkel.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Ett flertal arter sjöberoende fågel, fiskgjuse, storlom, häger, 
gräsand, skäggdopping, brun kärrhök, lärkfalk, vattenrall, sothöna, trana, 
tofsvipa, enkelbeckasin, skogssnäppa, drillsnäppa, mindre hackspett. Av 
dessa häckar åtminstone skäggdopping och trana. Häger har häckat med 
flera par.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,30 km2  
Sjödjup: max: 3,0 m medel: 1,6 m  
Flikighetstal: 1,5  
Utlopp: Lugnflytande bredd: Ca 3 meter risk för torrläggning: Nej  
Antal tillopp: 1  
Antal öar: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, 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  

Sand  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 

Lövskog  x  

Barrskog  x  

Grus/Sand x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Grund sjö som kan 
betraktas som en utvidgning av Gårdvedaån. Omgivningarna domineras av 
mer eller mindre täta vassar, stora videbuskage, starrmader och på 
fastmark barrskog. Ett par fritidshus finns, dels på sjöns östra sida, dels 
vid inloppet från Flaten. En allmän badplats finns också på östra sidan.  
Förekomst av översvämningsmark: Stora delar av omgivningarna 
översvämmas vid högt vatten.  
 

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: På östra sidan är stranden sandig och här 
växer mest tall. På södra sidan finns en mindre ö och här är stranden 
blockig med pors och tall. I övrigt finns breda bälten av vass och säv samt 
starr. Här växer stora videbuskage.  
Bedömning: Låg mångformighet dock många fågelarter. Detta ger 0 
poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

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



Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 0 

Biologisk funktion  1+  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  1+ 

 

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  
 


