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Försjön 

  

 

Försjön, södra delen 

Försjön tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 16 km SV om Hultsfred på en höjd av 
107 m.ö.h. Det är en näringsfattig klarvattensjö med god buffertförmåga, 
0,58 km2 stor, med ett största djup på 19,0 m och ett medeldjup på 4,7 
m.  
 
Tillrinningsområdet är 5,53 km2 stort och domineras av barrskog. Utlopp 
sker via bäck till Ånglegöl och vidare till Yttre Vrången och Gårdvedaån. 
Berggrunden i området består av yngre granit men längs sjöns nordvästra 
sida finns ett massiv bestående av basiska bergarter. Dominerande jordart 
är morän med inslag av kalt berg och torv.  
 
Vattenvegetationen är gles, trådstarr är vanlig, gles bladvass på en del 
ställen liksom sjöfräken och sjösäv. Gula och vita näckrosor runt hela 
sjön. I övrigt finns bl.a. notblomster och gäddnate. I den södra mellersta 
viken växer missne. Sjön kantas oftast av pors och klibbal och frossörten 
är vanlig.  

Gäddnate 

 
 
Barrskogen dominerar omgivningarna. Oftast moränmarker med granskog 
med inblandning av tall och enstaka björk och asp. Hällmarkerna 
domineras av tall. Vid blötare stränder finns även skvattram. Utloppet 
kantas av våtmark med björk och klibbal.  
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Försjön är påverkad av skogsbruket, ca 15 % av strandlängden berörs av 
hyggen, och den lättstörda fiskgjusen kan vissa år påverkas av allt för 
närgångna fritidsfiskare.  
 
Sjöns biologiska funktion är hög med häckande fiskgjuse och två arter 
glacialrelikta kräftdjur, Pallasea quadrispinosa och Mysis relicta. Denna 
förekomst är vad man vet den enda i denna del av Emåns vattensystem. 
Innan kräftpesten bröt ut 1994 fanns också ett bestånd av flodkräfta i 
sjön. Raritetsvärdet är högt med de glacialrelikta kräftdjuren.  
Den biologiska mångformigheten är måttlig med ett lågt antal fiskarter 
och lågt antal fågelarter samt måttligt varierande stränder, botten och 
omgivningar.  
 
Försjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Den 
är ett framstående exempel på en oligotrof klarvattensjö.  
 

Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 0  
Antal fritidsbåtar: Ca 10  
Konstgjort utlopp: Nej  
Dikningar: Obetydligt  
Hyggen vid stranden: Ca 15 % av strandlängden  
Främmande arter: Vet ej.  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest 1994  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat: 

datum  pH alk färg  kond tot-P tot-N 

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

720531 6,4 0,190 30  0,006 0,470 

7904-- 6,3 0,18 35 7,8     

8408-- 7,0 0,24 20      

951102 6,9 0,21 10 9,0     

 
(1972-05-31 var siktdjupet större än 3,9 m.)  
 
Bedömning: Försjön är endast lite påverkad vilket ger 0 poäng. (-, 0)  
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Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Häckande fiskgjuse - den svenska populationen är 
av stor betydelse för arten i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: 2 arter glacialrelikta kräftdjur har påträffats i 
Försjön: Pallasea quadrispinosa och Mysis relicta - betydelse för arterna i 
landet  
Övrigt: Utter iakttogs senast 1957.  
Genbank: Pallasea quadrispinosa och Mysis relicta - Försjön är den enda 
sjön i Virserums-Gårdvedaån där Glacialrelikta kräftdjur förekommer - 
betydelse för arterna i avrinningsområdet.  
 
Bedömning: Försjön har en hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. 
(0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Högt värde pga de glacialrelikta kräftdjuren - sällsynta i landet.  
Abiotisk: Saknas.  
 
Bedömning: Ett högt raritetsvärde vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 4 arter: gädda, abborre, mört och lake. Ål har funnits 
och finns möjligen kvar ännu.  
Kärlväxter: Gles vegetation med bl.a. notblomster, gäddnate, hårslinga, 
vit näckros,gul näckros, sjöfräken, sjösäv, bladvass, trådstarr, missne, 
frossört, igelknopp, ålnate, braxengräs, strandpryl.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 4 arter sjöberoende fågel: fiskgjuse, drillsnäppa, fiskmås, 
storskrake. 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,58 km2  
Sjödjup:   max: 19,0 m   medel: 4,7 m  
Flikighetstal: 2,5  
Utlopp: Lugnflytande, Bredd: ca 1 meter, Risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 2    Antal öar: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning från djupkarta  
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Grundbottenmaterial:  

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

 Biotop  mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Dy/Gyttja x     

Grus/Sten    x    

Block   x   

Häll x     

 
Grundbottens utbredning: Ca 55% av den totala sjöytan  
 

Strandnära områden  

(i % av strandlängden)  
 

 Biotop  mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Barrskog x     

Lövskog     x  

Block/Berg x      
 
 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig klarvattensjö 
med gles vegetation omgiven av barrskog på moränmark. Den norra delen 
av sjön är djupast med max på ca 19 meter. Den södra delen är 
uppsplittrad på tre vikar där den östra och mellersta är relativt grunda 
med djup på max ca 5 meter. Den västra viken är smalare och djupare 
med maxdjup på drygt 10 meter. Flera förkastningszoner finns i närheten 
av sjön, särskilt norr om densamma.  
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     

Kortskottsväxter x      
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Beskrivning av stranden: Stranden är oftast minerogen med 
blockig/stenig/grusig strand.  
Här växer ofta pors eller skvattram.  
 
Bedömning: Relativt låg mångformighet vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

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

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 0 

Biologisk funktion   1+   

Raritet 1+ 

Biologisk mångformighet 0 

Betydelse för forskning och undervisning 0 

                                                  Summa: 2+ 

 
Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 6 Virserums-Gårdvedaån  
Koordinater (enligt SMHI): 636087-149105  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 2i (6528)  
Höjd över havet: 107 m  
Sjöns volym: 2,737 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 1,134 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 2,41 år  
Totalt avrinningsområde: 5,53 km2  
Näravrinningsområde: 5,53 km2  
 

Bedömning 

Naturvärdesklass II, 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 


