
Skinnsjön 

  
Skinnsjön tillhör Viråns vattensystem och är belägen ca 20 km OSO om 
Hultsfred på en höjd av 79 möh. Det är en sänkt brunvattensjö, 0,015 
km2 stor. Tillrinningsområdet är 2,64 km2 och domineras av barrskog. En 
liten åker har funnits men den är numera planterad med gran.Utloppet 
sker via Mosjön till Hägern och Virån. Berggrunden i området är 
Smålandsgranit och dominerande jordart morän.  
 
Vattenvegetationen utgörs främst av näckrosor medan det längs 
stränderna finns gungflyn med vitmossor. Ovanför detta växer 
videbuskage och björk i en kärrartad zon med ibland skogssäv, ibland 
fräken, kabbeleka, starr sp. Grundbotten som täcker hela sjön består 
uteslutande av organogent material, dvs. dy och gyttja.  
 
Öster om sjön finns ett brant hällparti ner mot sjön, väster om sjön lite 
flackare moränbrant. Norr om sjön finns en tät ca 40-årig planterad 
granskog. Söder om sjön fortsätter svackan ner mot den andra Skinnsjön. 
Här växer videbuskage och andra lövträd i ett starrkärr.  
 
Påverkan har skett framför allt genom sänkningen av sjön. Förr fanns 
gädda, abborre och sutare i sjön. Troligen finns ingen fisk kvar. Sjön 
påverkas numera endast tidvis och då av skogsavverkningar i 
tillrinningsområdet.  
 
Den biologiska funktionen är låg men sjön är viktig för tranor som häckar 
här. Svarthake-dopping häckade 1989. Här finns gott om åkergroda och 
padda. Raritetsvärden är okända. Den biologiska mångformigheten är låg 
med få arter överhuvud taget och föga varierande abiotiska faktorer.  
 
Skinnsjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning 
och är inte heller något framstående exempel på sjötyp. 
 
Avrinningsområde: 73, Virån  
Koordinater (enligt SMHI): 637056-152231  
Topografisk karta: 6G Vimmerby SV  
Ekonomisk karta: 6G 4c (6644)  
Höjd över havet: 79 m.  
Sjöns volym: 0,015 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 0,500 milj m3  
Teoretisk omsättningstid:0,03 år  
Totalt avrinningsområde: 2,64 km2  
Näravrinningsområde: 2,50 km2  
 
 



Påverkan 

Sänkning: Skinnsjön sänktes någon gång under andra hälften av 1800-
talet eller i början av 1900-talet för att vinna åkermark. Spår av en 
gammal strandvall tyder på att sjön sänktes med 1-2 m. På några ytor av 
den f.d. sjöbotten har gran planterats för 40-50 år sedan.  
Hyggen: Nordost om sjön har ett hygge tagits upp.  
Utdöda arter: Förr fanns gädda, abborre och sutare i sjön.  

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond 

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

951031 6,7 0,31 150 10 

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

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Trana häckar, sångsvan rastar - betydelse för 
arterna i regionen.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Låg biologisk funktion vilket ger 0 poäng. (0, 1+,2+)  

Raritet 

Biotisk: Ingen känd förekomst.  
Abiotisk: Ingen känd förekomst.  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas så vitt känt är. Detta ger 0 poäng. (0, 
1+)  

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Troligen 0  
Kärlväxter: Bla näckrosor, fräken, starr sp.  
Övrigt: Minst 4 sjöberoende fågelarter: trana, svarthakedopping (1989), 
sångsvan och gräsand  
 



Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,015 km2  
Sjödjup:  max: okänt   medel: Ca 1 m  
Flikighetstal: 1,0  
Utlopp: Lugnflytande bredd: Ca 1m Risk för torrläggning: Ja, utloppet 
torrt varje år sommartid  
Antal tillopp: 1  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, det ringa djupet medger 
inte detta  
 

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 

 
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  

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Skinnsjön är en sänkt 
brunvattensjö närmast omgiven av gungflyn och starrkärr. Omgivningen 
domineras av barrskog. På östra sidan finns ett brant bergsparti. Nedlagda 
åker- och ängsmarker har planterats med gran.  
Förekomst av översvämningsmark: Runt sjön finns kärrmarker som 
översvämmas vid högvatten.  
 
 
 
 
 



Strand- och vattenvegetation 

 (täckning i %  av strandlängden)  
 
Typ av växtlighet mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Vattenöverståndare   x 

Flytbladsväxter x   

 
Beskrivning av stranden: Stränderna är runt om hela sjön sanka. Här 
växer starr, videbuskage, klibbal och björk. Kärr har bildats där det växer 
bl.a. skogssäv, kabbeleka och fräken. På fast mark är stranden stenig till 
blockig och barrväxter dominerar.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Skinnsjön är inte föremål för vare sig 
forskning eller undervisning  
Framstående exempel på sjötyp:  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 0 

Biologisk funktion  0  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa: 0 

 

Bedömning 

Naturvärdesklass III, Skyddsvärde 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 


