
Vensjön 

  

 
  

Vensjön tillhör Sällevadsåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. 
Sjön är belägen ca 15 km VSV om Hultsfred på en höjd av 117 m.ö.h. Det 
är en näringsfattig sjö med måttligt färgat vatten. Sjön har en yta på 1,05 
km2, ett största djup på 17,0 m och ett medeldjup på 6,3 m.  
Tillrinningsområdet är 98,7 km2 och domineras av barrskogar men inslag 
av myr- och odlings-mark finns. Utlopp sker via Sällevadsån till Emån vid 
Järnforsen.  
 
Berggrunden i området består av granit men mindre massiv av basiska 
bergarter finns dels nordväst om sjön, dels vid utloppet ett massiv som 
sträcker sig ned till Västra Årena. Diabasgångar finns bl.a. längs 
Sällevadsån norr om Vensjön. Dominerande jordart är morän men här 
finns en hel del kalt berg.  
 
Vattenvegetationen består av glesa vass- och sjösävbestånd samt rikligt 
med braxengräs. Glesa näckrosbestånd finns i en del grunda vikar. 
Strandvegetationen utgörs främst av pors och blåtåtel. Grundbotten är till 
stor del minerogen i alla storlekar från sand till häll men här finns också 
stora inslag av dy- och gyttjebotten.  
 
Nordväst om sjön märks inverkan av basisk bergart tydligt med mycket 
lövträd, bl.a. ek, och lundvegetation som vårärt, trolldruva och underviol. 
Här finns också en alskog längs en mindre bäck. I dessa områden trivs 
bl.a. den mindre hackspetten. Här finns också artrika torrängar och 
fuktängar. I övrigt domineras omgivningen av barrskog. Den nordvästra 
stranden är mest sandig, den östra stenig till grusig och i söder blockig 
med inslag av hällar.  
 
Vensjön tillhör område H 15 Sällevadsån, i Områden av Riksintresse för 
naturvården. I Länsstyrelsens "Länsplan för biologisk återställning i 
kalkade sjöar och vattendrag" är ett av projekten under budgetåret 
1995/96 att återinplantera ruda, lake och bäcköring i Vensjön.  



Vensjön är påverkad, främst genom höga kvicksilverhalter i fisk, men 
även genom kalkning. Sjön är också sänkt med 0,5-1 m genom att 
utloppströskeln sänkts.  
 
Den biologiska funktionen är mycket hög och består främst i att både 
öring och flodpärlmussla finns såväl upp- som nedströms i Sällevadsån.  
Raritetsvärdet är högt med förekomsten av flodpärlmussla. Den biologiska 
mångformigheten är relativt hög. Tidigare (1955) fanns 11 fiskarter och 
minst 7 sjöberoende fågelarter finns vid sjön. Grundbotten, stränderna 
och omgivningen är tämligen varierande.  
 
Betydelse för forskning och undervisning kan Vensjön komma att få som 
en del i området Sällevadsån som är av riksintresse för naturvården. 

Påverkan  

Sänkning: Ja 0,5-1 m  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 5  
Antal fritidsbåtar: Ca 5  
Konstgjort utlopp: Ja, utloppströskeln har sprängts och på så sätt 
sänkts.  
Dikningar: Obetydliga i närområdet, i övrigt måttliga.  
Utsläpp: Obetydliga från spridd bebyggelse. Tidigare släpptes kvicksilver 
ut från Flenshults kvarn ca 7 km uppströms i Sällevadsån.  
Utdöda arter: Siklöja, sarv, ål, ruda, flodkräfta.  
Hg i fisk: Undersökningar gjorda 1973, 1978, 1981, 1983, 1986 och 
1990. Det aritmetiska medelvärdet var 1990 0,92 mg Hg/kg fisk. Värdet 
har legat runt 1,00 hela tiden med maxvärde för en enskild gädda på 
2,59, minvärdet 0,42 mg Hg/kg fisk.  
Kalkning: Vensjön m.fl. sjöar i vattensystemet kalkas. Vensjön kalkades 
första gången 1987.  

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alk färg 
   (mmol/l) (mg Pt/l) 
1972-06-26 6,3 0,08 50 
1979-04--- 6,3 0,07 60 
1983-04--- 6,6 0,08 40 
1989-02---    
1992-02--- 6,8 0,12 45 
1995-02--- 6,4 0,1 90 

1972 var siktdjupet 4,6 m. 
 
Bedömning: Något påverkad, främst vad det gäller höga Hg-halter i fisk. 
Detta ger 1- poäng. (-, 0)  



Biologisk funktion  

Sjöberoende fåglar: Storlom - den svenska populationen är av stor 
betydelse för arten i Europa.  
Fisk: Bäcköring finns både upp- och nedströms i Sällevadsån - av 
betydelse för arten i vattensystemet. Enstaka exemplar av insjööring - av 
betydelse för arten i regionen  
Andra organismer: Flodpärlmussla förekommer både upp- och 
nedströms i Sällevadsån - av betydelse för arten i landet. Flotagräs (1955) 
- av betydelse för arten i regionen  
Övrigt: -  
Genbank: Vensjön har ett genbanksvärde för flodpärlmusslan.  
 
Bedömning: Mycket hög biologisk funktion vilket ger 2+ poäng. (0, 1+, 
2+)  

Raritet  

Biotisk: Flodpärlmussla - sällsynt i landet.  
Abiotisk: -  
 
Bedömning: Högt raritetsvärde vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 6: gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, siklöja 
(provfiske 1992). Vid provfiske 1990 fångades sik men ingen siklöja. 1955 
fanns 11 arter i sjön: gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, sarv, ruda, 
siklöja, lake, ål och bäcköring. Siklöjan var i utdöende, det fanns enbart 
ett fåtal större individer kvar. Gäddbeståndet var också svagt och 1956-
65 sattes gäddor ut i sjön.  
Kärlväxter: Bl.a. flotagräs (1955), vattenpest, styvt braxengräs, 
bladvass, sjöfräken, sjösäv, gäddnate, nålsäv, notblomster, ältranunkel, 
näckrosor.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 7 sjöberoende fågelarter: storlom, storskrake, drillsnäppa, 
fiskmås, knipa m.fl.  

Abiotiska delkriterier  

Sjöstorlek: 1,06 km2  
Sjödjup: max: 17,0 m medel: 6,3 m  
Flikighetstal: 1,7  
Utlopp: Över häll bredd: Ca 3 m risk för torrläggning: Nej  



Antal tillopp: 3 Antal öar: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, enligt bedömning från 
djupkarta.  
Grundbottens utbredning: Ca 48 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden 
 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Svagt humös, näringsfattig 
sjö med gles vattenvegetation. Varierande omgivningar med lövskog, 
betesmark, åkermark och barrskog. Grundbotten består av både 
minerogent material i form av sand, grus, sten, block och häll, samt dy 
och gyttja som dominerar.  
Förekomst av översvämningsmark: På östra sidan mellan 
Sällevadsåns inlopp och utlopp finns lite sanka marker som svämmas över 
vid högt vatten.  
 

Strand- och vattenvegetation 
 
Beskrivning av stranden: Stranden är oftast minerogen men organogen 
strand finns också. Ofta växer pors och björk i strandkanten. Vid 
nordvästra stranden betas vass och starr av nötkreatur. Vid södra och 
sydvästra stranden stupar branta berg ner i vattnet.  
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 
 
Forskning och undervisning: Vensjön har en presumtiv betydelse för 
forskning som en del i området av "Riksintresse för naturvården": 
Sällevadsån.  
Framstående exempel på sjötyp: Näringsfattig, svagt humös sjö.  
 
Bedömning: Betydelse för forskning vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanvägning av kriterier  
 
Sammanvägning av kriterier 
Påverkan     -  
Biologisk funktion    2+  
Raritet     1+  
Biologisk mångformighet    1+  
Betydelse för forskning och undervisning  1+  
Summa     4+  

 

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


