
Nedre Svartsjön 

  
Nedre Svartsjön tillhör Pauliströmsåns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 17 km VSV om Hultsfred på en höjd av 
147 m.ö.h. Ursprungligen är det en näringsfattig sjö. Storleken är 0,25 
km2 , maxdjupet ca 12 m och medeldjupet 3,2 m.  
 
Tillrinningsområdet är ca 214 km2 stort och domineras av barrskog i ett 
sprickdals-landskap. Utloppet sker genom sank mark till Pauliströmsån 
och vidare till Emån.  
 
Vattenvegetationen utgörs av bl.a. näckrosor, vattenklöver, sjöfräken, 
starr och veketåg. På stränderna växer ofta pors och björk. Ibland växer 
barrskogen ända ner till sjön. Grundbotten är blockig men består till 
största delen av dy och gyttja uppblandat med fibrer från Pauliströms 
bruk.  
 
Berggrunden i området utgörs av Smålandsgranit och dominerande 
jordart är morän. Söder om sjön finns ett par torvområden.  
Den enda byggnaden vid sjön är en fiskebod vid stranden strax norr om 
utloppet. Denna sida av sjön utgörs av en relativt brant moränsluttning. 
Byn Lida som ligger ca 800 m från sjön är belägen 88 m högre upp. 
Området söder om sjön är mer låglänt och här finns en mosse. Väster om 
sjön är terrängen delvis låglänt med skvattram och tall men här finns 
också hällar. Näset som finns strax söder om inloppet från Övre Svartsjön 
utgörs av en skyddsvärd ogallrad skog med gran och björk. Nedströms 
Nedre Svartsjön finns i Pauliströmsån flodpärlmussla och stationär öring 
m.m.  
 
Nedre Svartsjön är påverkad av de utsläpp som har skett, dels från 
Pauliströms bruk, dels från avloppsreningsverket i Pauliström. 
Kvicksilverhalten i gädda har varit mycket hög och en del av bottenfaunan 
har uppvisat missbildningar som kan misstänkas bero på dessa utsläpp.  
 
Den biologiska funktionen är låg men storlom finns här. Raritetsvärden 
saknas så vitt känt är. Den biologiska mångformigheten är måttlig med ett 
lågt antal fiskarter, ett lågt antal sjöberoende fågelarter samt låg flikighet, 
föga varierande botten, stränder och omgivningar 
 
Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 10 Pauliströmsån  
Koordinater (enligt SMHI): 636894-148513  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 3g (6536)  
Höjd över havet: 147 m  
Sjöns volym: Okänd  
Beräknad avrinning/år: ca 43,835 milj m3  



Teoretisk omsättningstid: (7,1 dygn)  
Totalt avrinningsområde: ca 214 km2  
Näravrinningsområde: 1,78 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 0  
Antal fritidsbåtar: 2  
Konstgjort utlopp: Nej  
Dikningar: Obetydligt  
Utsläpp: Under ett antal år (ca 1941-1968) släpptes kvicksilverhaltiga 
fibermassor ut i samband med pappersmasseproduktion vid det 
uppströms belägna Pauliströms bruk.  
Hg i fisk: Undersökningar har gjorts 1971, 1975, 1976 och 1980. 1980 
var det aritmetiska medelvärdet 1,85 mg Hg/kg fisk.  
Övrigt: Vid bottenfaunaundersökning 1993 påträffades tre nattsländor 
med ett eller flera förkrympta ben, en dagslända hade missbildad 
huvuddel.  
 

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) 

720531 6,1 0,23 74   0,370 0,013 

830505 6,2   8,1  0,022 0,022 

920429 7,0 0,24 40 9,6 13,0 0,021 0,021 

921028 7,1 0,32 17 10,6 14,4 0,010 0,010 

931021 6,9 0,33 50 11,0 13,3 0,011 0,011 

 
1972 var siktdjupet 2,5 m. 1992 varierade det under april-oktober 2,0-4,5 
m. Högst var det i juli och lägst i april.  
Under juni-september 1992 var syremättnaden vid 12 m:s djup mycket 
låg, 0,7-2 % (0,2-0,4 mg/l). Under juni-september 1993 var 
förhållandena likadana med en syremättnad på 1-3% (0,1-0,4 mg/l) Tot-
N-halten i bottenvattnet på 12 m:s djup var höga juli-september 1992 
(0,920-1,100 mg/l) och i september 1993 (0,947-1,300 mg/l).  
 
Bedömning: Kraftig påverkan vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

 



Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Storlom - den svenska populationen har stor 
betydelse för arten i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: Nedströms finns flodpärlmussla - betydelse för arten i regionen  
Genbank: -  
 
Bedömning: Viss biologisk funktion vilket ger 0 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 4: gädda, abborre, mört, braxen (muntliga uppgifter). På 
1960-talet fanns gädda, abborre, mört, sarv, sutare, braxen, benlöja, lake 
och ål (muntliga uppgifter).  
Kärlväxter: Bl.a. vattenklöver, veketåg, vit näckros, bladvass, starr sp., 
sjöfräken.  
Bottenfauna: Emåns vattendragsförbund, bottenfaunaundersökningar i 
Emån 1993: Djupbottenfaunan i Nedre Svartsjön är mycket artfattig (4 
taxa). Strandfaunan är mindre artfattig (29 taxa på skyddad +exponerad 
strand).  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 4 fågelarter, knipa, kanadagås, gräsand, storlom.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,25 km2  
Sjödjup: max: 12 m medel: 3,2 m  
Flikighetstal: 1,5  
Utlopp: Strömmande bredd: Ca 2 m risk för torrläggning: Nej  
Antal tillopp: 1  
Antal öar: 0  



Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, temperaturmätning i 
samband med övrig vattenprovtagning 1992 visar att temperaturen på 12 
m:s djup når upp till som högst 6,2 grader medan vattnet på 0,5 m:s djup 
når upp till 20,8 grader.  
 

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 

Block x   

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 75 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Kärr x   

Barrskog   x 

Block/Berg x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Mesotrof skogssjö omgiven 
av barrskog. På några ställen går berghällar ner till sjön. 
Vattenvegetationen är gles och längs stränderna växer ofta pors.  
Förekomst av översvämningsmark: Nej  
 

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: Stenig strand med pors, ljung, skvattram. På 
några ställen hällstrand. Vid inlopp och utlopp sankmarker med mest 
starrväxter.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Nedre Svartsjön har inte haft någon 
betydelse för forskning eller undervisning men kan tänkas bli objekt för 
forskning vid förestående sanering av sjön.  
Framstående exempel på sjötyp: Måttligt näringsrik till näringsfattig 
skogssjö.  
 
Bedömning: Får troligen betydelse för forskning. Detta ger 1+ poäng. (0, 
1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 1- 

Biologisk funktion  0  

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 
 


