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Borgegöl 

 
Borgegöl tillhör Emåns vattensystem. Den nästan helt igenväxta sjön är 
belägen ca 20 km S om Hultsfred på en höjd av 92 m.ö.h. Avrinningen 
sker via Våmmesjö och Lillesjö genom Mörlundabäcken till Emån. Det är 
en sänkt sjö belägen vid sidan av en rullstensås. Sjön är ca 0,056 km2 
stor och troligen mycket grund. Endast en liten öppen vattenyta finns kvar 
i sjöns västra del.  
 
Tillrinningsområdet är 17,86 km2 stort och domineras av barrskog men 
här finns en hel del odlingsmarker också. Utlopp sker till Våmmesjö och 
Lillesjö och vidaregenom Mörlundabäcken till Emån. Berggrunden i 
området består av yngre granit (s.k. Smålandsgranit) men vid källflödet 
finns basiska bergarter. Jordarterna domineras av morän och kalt berg 
men sydväst om Borgegöl och även nordöst om sjön finns isälvsmaterial. 
Inom tillrinningsområdet finns även torv.  
 
Den mycket täta vattenvegetationen består av bl.a. bladvass, sjösäv, 
sjöfräken, bredkaveldun, kabbeleka och starr. Videbuskage finns runt hela 
sjön. Öster om Borgegöl växer de forna åker- och slåttermarkerna igen. 
Runt de två tilloppen är marken sank och här finns klibbalkärr. Marken 
strax norr om sjön utgörs av sanka slåtterängar och norr om dessa finns 
uppodlade kullar med uppstickande hällar emellan. Vegetationen 
domineras här av ek och hassel.  
 

Kabbeleka 

 
Vatha Palustris 

          
Borgegöl är något påverkad av viss närsaltstillförsel från åkermark. När 
igenväxningsprocessen har kommit så pass långt som i Borgegöl tenderar 
igenväxningen att accelerera varför åtgärder troligen måste vidtas om en 
öppen vattenyta ska bibehållas.  
 
Sjön har en viss funktion som häckningslokal för sångsvan och eventuellt 
även svarthakedopping. Borgegöl har också betydelse för åkergroda och 
padda.  
 
Raritetsvärden saknas så vitt känt är.  
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Den biologiska mångformigheten i själva sjön är låg medan 
omgivningarna antyder en betydligt större mångformighet.  
Borgegöl har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning 
och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.  
 
Avrinningsområde: 72, Marströmmen  
Koordinater (enligt SMHI): 638186-151112  
Topografisk karta: 6 G Vimmerby NV  
Ekonomisk karta: 6 G 6c (6662)  
Höjd över havet: 129 m  
Sjöns volym: okänd  
Beräknad avrinning/år: 0,214 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: okänd  
Totala avrinningsområdets storlek: 1,13 km2  
Näravrinningsområde: 1,13 km2  
 
 

Påverkan 

Sänkning: Borgegöl sänktes tillsammans med Våmmesjö och Lillesjö 
första gången 1884-85.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 2 varav 1 bebodd  
Antal fritidsbåtar: 0  
Konstgjort utlopp: Grävt  
Dikningar: Åkerdike mynnar i sjöns södra del.  
Utdöda arter: Okänt, troligen några fiskarter  
Främmande arter: Okänt  
Kemisk/fysikaliska mätresultat: Saknas  
 
Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Häckande sångsvan  
Fisk: -  
Andra organismer: Mycket gott om padda och åkergroda  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Viss biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
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Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Troligen inga  
Kärlväxter: Bl.a. bredkaveldun, kabbeleka, starr sp., bladvass. I 
omgivningen bl.a. tvåblad och borsttistel vilka är signalarter för 
nyckelbiotop. På kullarna norr om sjön bl.a. ormbär, gullviva, hassel och 
ek.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Sjöberoende fågelarter: sångsvan och troligen svarthakedopping 
m.fl. Mycket gott om padda och åkergroda.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,06 km2  
Sjödjup: max: okänt, medel: okänt  
Flikighetstal: 0,9  
Utlopp: Lugnflytande  Bredd: ca 2 meter  Risk för torrläggning: Vet ej.  
Antal tillopp: 2               Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej  
 
 

Grundbottenmaterial  
(täckning i % av den totala bottenytan på 0-5 m:s djup)  

 

Grundbottenmaterial  Mindre än 10 %  10 - 50 %  Mer än 50 % 

 Dy / Gyttja         x 

 
Grundbottens utbredning: 100 % (av den totala sjöytan)  
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Strandnära områden 

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

 Åker x           

 Äng / Hage     x     

 Kärr     x     

 Lövskog x       

 Blandskog x         

 Barrskog x         

 
 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Borgegöl är en sänkt och 
därefter nästan helt igenvuxen sjö. Väster om sjön finns en rullstensås 
bevuxen med barrskog. Väster och norr om sjön finns sanka 
slåttermarker. Vid gården Borg finns hällmarker och igenväxande 
åkermark. De två inloppen omges av klibbalkärr.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, sankängarna väster om sjön.  
 

Strand- och vattenvegetation 

 Strand- och vattenvegetation  Mindre än 10 %  10 - 50 %  Mer än 50 % 

 Vattenöverståndare        x 

 Flytbladsväxter x         

 
Beskrivning av stranden: Runt hela sjön finns videbuskage och björk. 
Själva stranden utgörs av torv och gyttja. På östra och södra sidan är 
stranden delvis blockig.  
 
Bedömning: Något mångformig pga de abiotiska faktorerna. Det ger 0 
poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

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



 5 

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  
 


