
Björnån 

  
Björnån avvattnar Stora 
Granesjön m.fl. sjöar och rinner 
till Hjortesjön och 
Virserumssjön. Härifrån rinner 
sedan Virserumsån som via 
Gårdvedaån mynnar i Emån 
söder om Målilla.  
 
Åns längd inklusive Björnasjön 
från St. Granesjön till Hjortesjön 
är ca 2,3 km. Fallhöjden är 
sammanlagt knappt 28 meter och ån är strömmande till forsande mesta 
delen.  
 
Från St. Granesjöns utlopp och ner till Björnasjön strömmar ån genom 
barrskog. Ån har här rensats på block och sten. Efter Björnasjön rinner ån 
genom ett blockrikt parti ner till Björneströms övre damm där fallet på 6 
meter nyttjas av en fabrik. Därefter följer Björneströms nedre damm. 
Detta fall nyttjas inte för närvarande. Nedanför dammen forsar ån och 
efter ca 200 m följer kärrmarker. Ån omges här av ask och klibbal med 
lönn och björk. Sedan följer dammen till Mörtefors kraftverk. En stor del 
av vattnet rinner sedan genom kraftverkstuben och släpps ut nedom 
kraftverket.  
 
Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre 
graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns 
också.  
 
Björnån är påverkad främst genom dammbyggnaderna som var och en 
utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Ån har också påverkats av 
försurning men så länge kalkning uppströms pågår regelbundet är detta 
hot litet.  
 
Åns biologiska funktion är måttlig med övervintrande strömstare och en 
bottenfauna med högt naturvärde. Mellan dammarna finns ett 
öringbestånd. Ett visst raritetsvärde finns i form av en rödlistad 
(hotkategori 4) skalbaggsart, Stenelmis canaliculata.  
 
Den biologiska mångformigheten är måttlig med minst 4 fiskarter, 
däribland stationär öring, minst 1 vattendragsberoende fågelart 
(strömstare) men ett högt artantal vad gäller bottenfauna. Omgivningarna 
är varierande och en sjö ligger i åns lopp.  
 
Ån har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. 



Koordinater (enligt SMHI): 635315-148150 
Huvudavrinningsområde: 74, Emån  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6 F 0g (6506)  
Totalt avrinningsområde: ca 175 km2  
Delsträcka: från Stora Granesjöns utlopp till Björnåns mynning i 
Hjortesjön  
Längd: hela vattendraget: ? km delsträcka: 2,3 km  
Vattendragets bredd: Mer än 5-6 m: ca 2 km Mindre än 5-6 m: ca 
0,3 km  
Höjd över havet: max: 158 meter min: 130,4 meter  
Sammanlagd fallhöjd: ca 28 m  
Medelvattenföring: ca 1,20 m3/s  
 

Påverkan 

Reglering: Björneströms övre damm är reglerad för ett minikraftverk. 
Nedre dammen används inte längre. Från Mörteforsdammen tas allt 
vatten till kraftverket.  
Dammar: Vid Björneström finns 2 dammar, vid Mörtefors finns 1. 
Sammanlagd fallhöjd drygt 20 meter.  
Kanalisering: Nej.  
Rensning: Övre delen av ån, (uppströms Björnasjön) är rensad, block 
och stenar har plockats upp. Detta har skett för bortåt 100 år sedan(med 
ledning av åldern på träden som växer på den uppkastade vallen).  
Dikning: Nej  
Utsläpp: Troligen inga.  
Åkrar: Vid åns lopp mellan Björnasjön och Björneströms övre damm finns 
på östra sidan åkermark ca 50 meter från ån.  
Strandnära hyggen: Inte helt strandnära.  
Kalkning: Kalkdoserare finns uppströms vid Korparyd.  
Försurning: Björnån är belägen i en försurningskänslig del av Emåns 
avrinningsområde men risken för försurning är avvärjd så länge kalkning 
av vattensystemet pågår regelbundet.  
Främmande arter: Vet ej.  
Utdöda arter: Vet ej.  
Vägar, järnvägar: Vid Björneström passerar vägen mot Stenberga, 
mellan dammarna. En mindre väg passerar vid Mörteforsdammen.  
Övriga ingrepp: -  
 

 

 



Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alk färg kond tot-P 

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

851015 6,5 0,13 70  0,034 

880418 6,6 0,07 120 6,3  

940302 6,9 0,18 100 8,6  

 
Bedömning: Kraftig påverkan vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Vattendragsberoende däggdjur och fåglar: Övervintrande strömstare 
- betydelse för arten i regionen.  
Fiskar: Stationär öring finns mellan dammen i Björneström och dammen 
vid Mörtefors - betydelse för arten i vattensystemet.  
Bottenfauna: Vid en undersökning 1992 bedöms bottenfaunan ha ett 
högt naturvärde. Förekomst av en rödlistad (hotkategori 4) skalbaggsart 
(Stenelmis canaliculata), förekomst av en ovanlig nattsländeart samt ett 
högt artantal och en hög diversitet ligger främst till grund för denna 
bedömning.  
Insekter: -  
Kärlväxter: -  
Övrigt: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

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

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskbestånd: Elprovfiske mellan dammarna 1986: öring, lake, gädda, 
mört.  
Vattendragsberoende däggdjur: -  
Vattendragsberoende fåglar: Strömstare  
Bottenfauna: 54 taxa (1992)  



Kärlväxter: Bl.a. starr sp., kabbeleka, sumpmåra  
Övrigt: Nedom Björnasjön finns på vissa ställen rik vegetation nära 
stränderna: t.ex. smörbollar, ask, lönn och oxel.  

Abiotiska delkriterier 

Strandnära områden (inom 100 m från strand) 
 

  Biotop Mindre än 10 % 10 - 50 % Mer än 50 % 

 Barrskog   x 

 Lövskog  x  

 Åker x   

 Betesmark x   

 Våtmark  x  

 
Förekomst av översvämningsmark: Ja, flera kärr intill ån  
 
Åfårans förlopp 
Lugnflytande: ca 1,6 km  läge: 1) övre loppet till strax nedströms 

Björnasjön 2) från ca 200 m nedströms 
kvarndammen i Björneström till 
kraftverksdammen i Mörtefors.  

Strömmar: ca 0,7 km  läge: 1) från Björnasjön till övre dammen 
i Björneström 2) från kvarndammen och 
ca 200 m nedströms  

Fall: 3 st    läge: utloppet från dammarna  
Rakt lopp: åns övre lopp är  
uträtat även om ån rundar en  
moränkulle  
Ringlande: ca 1,6 km  läge: hela loppet mellan sjöar och 

dammar  
Grenat: ca 100 m  läge: strax nedströms och strax 

uppströms Björnasjön som också har två 
utlopp.  

 
Åbottens geologi 
Svallsediment: -  läge: vid Björnasjön  
Morän: - läge: hela loppet mellan sjöar och 

dammar  
Berg: -   läge: - 
 
Vinteröppna avsnitt: läge: ?  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  



Betydelse för forskning och undervisning 

Betydelse för forskning och undervisning: Nej  
Framstående exempel på åtyp: Näringsfattig skogså.  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Sammanvägning av kriterier   

Påverkan  1+ 

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 
 


