
Hjortesjön 

  
Hjortesjön tillhör Virserum-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 27 km SV om Hultsfred på en höjd av 
130,4 möh Sjön är ursprungligen näringsfattig, försurningskänslig och 
svagt humös. Storleken är 2,56 km2, maxdjupet 18,0 m och medeldjupet 
4,8 m.  
 
Tillrinningsområdet är 270,09 km2 stort och domineras av barrskogar med 
inslag av myrmarker och odlingsmark. Utlopp sker via damm och å till 
Virserumssjön och vidare genom Virserums-Gårdvedaån till Emån.  
Berggrunden runt sjön utgörs av äldre granit med ett stort gabbromassiv 
norr om sjön. Gabbro finns även i mindre massiv söder om sjön. 
Dominerande jordarter är morän och kalt berg.  
 
Vattenvegetationen är mycket gles med bl.a. bladvass, sjösäv, sjöfräken, 
näckrosor, starr och det för regionen ovanliga flotagräset. Sjön omges av 
barrskog men här finns också lövskogar, t.ex. vid östra stranden där 
skogen består av ask, ek, lind, hassel med bl.a. tandrot och lungört i 
fältskiktet. Ett par klibbalkärr finns i anslutning till inloppen från andra 
sjöar.  
 
Hjortesjön är påverkad av försurning och kalkning samt kvarstående 
effekter av fiskodling under 1980-talet. Sjön har en måttlig biologisk 
funktion men strömstare (årligen) och forsärla (1995) häckar vid sjöns 
utlopp i Hjortöström. Strömstaren är ovanlig som häckfågel i regionen och 
forsärlan som i Sverige är en sydlig till västlig art, är mycket ovanlig som 
häckfågel i vår region. Den senast konstaterade häckningen skedde i 
Alsterån 1983 och i Hultsfreds kommun vid Haddarps kvarn 1979. 
Raritetsvärdet är högt i och med forsärlans häckning. Den biologiska 
mångformigheten är måttlig med ett fåtal fiskarter, ett fåtal sjöberoende 
fågelarter men relativt varierande omgivningar.  
 
Hjortesjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning 
och kan inte anses vara något framstående exempel på sjötyp. 
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 6 Virserumsån  
Koordinater (enligt SMHI): 635388-148457  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 0g (6506)  
Höjd över havet: 130,4 m  
Sjöns volym: 12,319 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 59,623 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,21 år  
Totalt avrinningsområde: 270,09 km2  
Näravrinningsområde: 17,55 km2  



Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Ja, damm vid utloppet  
Antal fastigheter: Ca 25  
Antal fritidsbåtar: Ca 20  
Konstgjort utlopp: Gammal damm, uppförd i slutet av 1800-talet 
tillsammans med flera andra, för att kunna jämna ut vattenflödet i Emån. 
Vid fallet har också legat flera fabriker, bl.a. Hjulfabriken 1903-1924.  
Utsläpp: På 1980-talet fanns en fiskodling i sjön som orsakade 
närsaltsutsläpp.  
Utdöda arter: Flodkräfta  
Främmande arter: Signalkräfta inplanterad liksom gös och sik.  
Försurning: Innan kalkningsverksamheten påbörjades uppmättes 1984 
pH till 5,5 och alkaliniteten till 0,02 mekv/l.  
Kalkning: Hjortesjön kalkades första gången i november 1984 och 
därefter regelbundet. Uppströms vid Lilla Granesjöns utlopp finns också en 
kalkdoserare som tillsätter 200 ton kalk per år till vattensystemet.  
Vägar, järnvägar: Järnväg med bro utefter östra stranden.  
Andra ingrepp:  
Hyggen vid stranden: Ca 2 % av strandlängden.  

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) 

720725 6,8 0,09 35   0,550 0,006 

8303-- 6,2 0,04 45 8,7 0,25*   

900215 6,9 0,20 50 9,2 0,32*   

950412 6,9 0,17 90 9,6 0,56   

*=mmol/l  
 
Bedömning: Stark påverkan vilket ger 1-poäng. (-, 0)  

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Häckande strömstare och forsärla - betydelse för 
arterna i regionen.  
Fisk: -  
Andra organismer: Flotagräs (1976) - betydelse för arten i regionen  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Sjön har en hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 
1+, 2+)  



Raritet 

Biotisk: Häckande forsärla - mycket sällsynt i regionen  
Abiotisk: -  
 
Bedömning: Förekomst av raritet vilket ger 1+poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 7 arter: gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, gös och 
blåsik. Sutare och ål kan finnas.  
Kärlväxter: Bl.a. hampflockel, flotagräs, starr sp., bladvass, sjösäv.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 4 sjöberoende fågelarter: storlom, storskrake, strömstare, 
forsärla  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 2,59 km2  
Sjödjup:   max: 18,5 m   medel: 4,8 m  
Flikighetstal: 2,5  
Utlopp: Damm, därefter grenad fors bredd: -  
Risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 4 Antal öar: 3 större + några mindre  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning med hjälp av 
maxdjup, lodkarta, medelvattenföring.  
 

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  

Sand x   

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 50 % (av den totala sjöytan)  



Strandnära områden  

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

Äng/Hage x   

Kärr x   

Lövskog x   

Blandskog x   

Barrskog   x 

Block/Berg x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Hjortesjön är ursprungligen  
en näringsfattig, något humös sjö med gles vegetation. Omgivningarna är 
omväxlande med mest barrskog men också lövskogar, t.ex. på östra 
sidan. På höjderna norr, söder och öster om sjön bedrivs jordbruk. 
Klibbalkärr finns vid inloppen.  
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   

 
Beskrivning av stranden: För det mesta stenig till blockig strand. I 
nordöstra hörnet och längs hela östra sidan, där järnvägen passerar sjön, 
har utfyllnad skett på vissa ställen. I en del grunda vikar kantas sjön av 
vassbälten.  
 
Bedömning: Något mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

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



Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 1- 

Biologisk funktion  1+ 

Raritet  1+ 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa: 1+ 

 
 

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 
 


