
Gåpen 

  
Gåpen tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är 
belägen ca 30 km SSV om Hultsfred på en höjd av 179 m.ö.h. Det är en 
försurningskänslig, näringsfattig sjö, 0,65 km2 stor med ett största djup 
på 26,0 m och ett medeldjup på 7,7 m.  
 
Tillrinningsområdet är 6,87 km2 och karakteriseras av barrskog. Utlopp 
sker via liten bäck till Moren. Berggrunden i området utgörs av sur 
vulkanit. En tektonisk zon löper genom sjöns västra del. Jordarterna 
domineras av morän och kalt berg, torvområden finns också.  
 
Den glesa till mycket glesa vattenvegetationen består av bl.a. sjösäv, 
bladvass, sjöfräken, näckrosor och gäddnate. I den sydvästra viken är 
vegetationen tätare med vattenklöver, starr sp., sjöfräken, gäddnate samt 
näckrosor och i viken vid utloppet finns också tätare vegetation. Längs 
stränderna som kantas av pors växer ofta björk. Grundbotten är oftast 
stenig/blockig med en hel del organogent material.  
Stränderna är oftast blockiga men några hällar finns. På ca 50 % av 
strandlängden är skogen avverkad, ofta helt nära själva stranden. 
Barrskogen är helt dominerande. En fritidsstuga finns vid norra änden av 
sjön. Vid utloppet finns rester av en gammal såg.  
 
Gåpen är påverkad, dels av försurning och kalkning, dels av de 
omfattande strandnära skogsavverkningarna. Annars har sjön ett ostört 
läge och har inte särskilt många besökare.  
 
Sjöns biologiska funktion kan inte anses vara hög med ett fåtal fiskarter 
och ett fåtal arter sjöberoende fågel. Några raritetsvärden är inte kända.  
Den biologiska mångformigheten måste anses vara ringa. 3 st fiskarter är 
kända vilket också verifierades genom provfiske 1995. Arterna är gädda, 
abborre och mört. 3 st sjöberoende fågelarter är kända: häger, drillsnäppa 
och häckande fiskmås. 9 arter vattenväxter och de abiotiska kriterierna 
antyder inte heller något annat, möjligen ett stort maxdjup, ett stort 
medeldjup och lång omsättningstid för vattnet.  
 
Gåpen har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och 
är inte heller något framstående exempel på sjötyp. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avrinningsområde: 74, Emån biflöde nr 6 2 Lillån  
Koordinater (enligt SMHI): 634735-148938  
Topografisk karta: 5F Åseda NO  
Ekonomisk karta: 5F 9h (5597), 5F 9i (5598)  
Höjd över havet: 179 m  
Sjöns volym: 5,11 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 1,517 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 3,36 år  
Totalt avrinningsområde: 6,87 km2  
Näravrinningsområde: 5,19 km2  
Bedömning: Naturvärdesklass 0, Övriga sjöar  
 

Påverkan 

Sänkning: Vet ej.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 1  
Antal fritidsbåtar: 1  
Konstgjort utlopp: Grävt, rensat.  
Dikningar: Obetydligt.  
Hyggen vid stranden: Nästan 50 % av strandlängden har avverkats, ca 
25 % för 20 år sedan, ca 25 % senare.  
Försurning: Gåpen har länge varit påverkad av försurning. pH har 
uppmätts till som lägst 5,5 och alkaliniteten har varit så låg som 0,01 
mmol/l.  
Kalkning: Kalkning sker regelbundet och buffringsförmågan hålls uppe.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond Ca + Mg tot-N tot-P 

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

720724 6,0 0,033 40   0,600 0,009 

8407-- 5,5 0,020 40     

850312 5,8 0,010 180 7,7 019   

890228  0,160     0,015 

951101 6,7 0,370 50 10,0    

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



Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: -  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Ringa biologisk funktion vilket ger 0 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  
Fiskarter: Minst 3 arter: gädda, abborre, mört.  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, hårslinga, gäddnate, vit näckros, gul 
näckros, trådstarr, sjöfräken, knappsäv, vattenklöver.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 3 fågelarter: fiskmås (häckande), drillsnäppa (häckande), 
häger (näringssök).  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,65 km2  
Sjödjup:   max: 26,0 m   medel: 7,7 m  
Flikighetstal: 2,1  
Utlopp: Lugnflytande, efter ca 30 m fors bredd: ca 1 m risk för 
torrläggning: ja  
Antal tillopp: 3  
Antal öar: Ca 5 st, mindre  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning från djupkarta  
 
 
 



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   

Grus / Sten  x     

Block  x  

 Häll x       

.  
Grundbottens utbredning: 30-40 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

   
(i % av strandlängden)  
 
Biotop  mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Blandskog x   

Barrskog   x 

Block/Berg x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig, något humös 
sjö med gles vattenvegetation omgiven av barrskog.  
Förekomst av översvämningsmark: Vet ej.  
 

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   

 
Beskrivning av stranden: Stränderna är för det mesta steniga-blockiga, 
ibland med hällar insprängda. Sjön kantas av pors och björk.  
 
Bedömning: Ringa mångformighet vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  



Betydelse för forskning och undervisning 

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

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 1- 

Biologisk funktion  0  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  1- 

 

Bedömning 

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


