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Hulingen 

  

 
  

Hulingen tillhör Silveråns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. 
Sjön ligger öster och söder om Hultsfreds tätort på en höjd av 95,1 m.ö.h. 
Det är en mesotrof, förorenad, grund sjö, 6,83 km2 stor med ett maxdjup 
på 12,4 m och ett medeldjup på 1,7 m. Tillrinningsområdet är 643,28 km2 
stort och domineras av barrskog.  
 
Silverån följer en sprickdal och olika morfologiska typer av isälvsmaterial 
förekommer, t.ex. deltaplanet norr om Hultsfred. Utlopp sker via Silverån 
till Emån Berggrunden i området består av granit och porfyr. Dominerande 
jordarter runt sjön är i norra delen isälvsmaterial i form av sand och på 
östra sidan lera.  
 
Isälvsmaterial återfinns också vid Järnudda och på udden som sticker ut i 
Lönnekullaviken i form av svallade åsar. Åsen vid Järnudda och Silveråns 
delta vid Hultsfreds hembygdsgård har bedömts vara särskilt 
skyddsvärda, klass I, i Grusinventeringen för Kalmar län. I övrigt finns 
morän, lera, torv och kalt berg runt sjön.  
 
Hulingen är sedan länge känd som en sjömalmsrik sjö och malmen till 
Hagelsrums masugn togs ur Hulingen. Att sjömalm fanns innebär att 
Hulingen från början var oligotrof.  
 
Vattenvegetationen är tät längs stränderna och i Lönnekullaviken. Den är 
även artrik med bl.a. smalkaveldun. Strandvegetationen utgörs ofta av 
klibbal och viden. I Lönnekullaviken växer bl.a. korallrot. En stor del av 
stränderna runt Hulingen har bedömts i Våtmarksinventeringen i Kalmar 
län som klass I, "särskilt värdefullt objekt med mycket stora naturvärden". 
Detta p.g.a. stor mångformighet och höga ornitologiska värden.  
På en del av dessa fågelstränder har betet upphört under senare år vilket 
medfört att dess värde reducerats. Särskilt olika vadarfåglar som 
brushane och tofsvipa har missgynnats av detta. Hulingens värde som 
fågelsjö är mycket stort både som häckningsplats och rastplats under vår- 
och höststräck. 
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Grundbotten består i den norra delen ofta av sand och i söder mest dy och 
gyttja. Längs norra och västra stranden löper ett järnvägsspår och på 
andra sidan finns bebyggelse. Ett fågelskyddsområde med förbud mot 
motorbåtstrafik har upprättats i Hulingens södra del. Gränsen utgörs av 
en rak linje från fågeltornet vid Järnudda till utloppet. Hulingen är kraftigt 
påverkad av föroreningar i form av tungmetaller som bly, kvicksilver, 
koppar och krom. Utsläppen har mer eller mindre upphört men 
föroreningar finns kvar i sediment och biota.  
 
Även närsalter tillförs sjön via avloppsrenings-verket och från jordbruket 
förutom det luftburna. Regleringen påverkar också sjön men i stort sett 
fungerar Hulingen som en oreglerad sjö med naturlig magasinering av 
flöden. Den naturliga översvämningen av sjön vissa vårar är viktig för 
livet i sjön. Sjön har en mycket hög biologisk funktion främst för häckande 
och rastande fåglar, men även en mycket hög fiskproduktion med minst 9 
arter.  
 
Dessutom förekommer utter i sjön. Rariteter förekommer, häckande 
rördrom m.fl. sällsynta fågelarter samt den utrotningshotade uttern. Den 
biologiska mångformigheten är hög när det gäller antalet fågelarter. Här 
finns också en mängd olika biotoper i och vid sjön vilket ger en hög 
mångformighet liksom förekomsten av utter.  
 
Någon betydelse för forskning eller undervisning har inte sjön haft och 
sjön är inte heller något framstående exempel på sjötyp 
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 7 Silverån  
Koordinater (enligt SMHI): 636866-150376  
Topografisk karta: 6G Vimmerby SV  
Ekonomisk karta: 6G 3a (6630), 6G 3b (6631), 6G 4a (6640), 6G4b 
(6641)  
Höjd över havet: 95,1 m  
Sjöns volym: 11,611 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 121,719 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,09 år  
Totalt avrinningsområde: 643,28 km2  
Näravrinningsområde: 48,66 km2 
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Påverkan 

Sänkning: Hulingen sänktes 1927  
Reglering: Hulingen regleras vid Hagelsrum ca 3,6 km nedströms 
utloppet.  
Antal fastigheter:  
Antal fritidsbåtar: Inom fågelskyddsområdet som utbreder sig öster om 
en linje mellan fågeltornet på Järnudden och Hulingens utlopp är båttrafik 
förbjuden.  
Konstgjort utlopp: Grävt  
Utfyllnader: Nordvästra stranden består delvis av utfyllnadsmassor.  
Dikningar: Flera dagvattenledningar mynnar i sjöns norra del. Åkerdiken 
finns runt södra delen av sjön och på östra sidan.  
Utsläpp: Närsalter och syretärande organiska föreningar från industrier 
och det kommunala reningsverket. Metaller som bly, koppar och krom 
från industrier. Tidigare transporterades kvicksilver från pappersbruken 
uppströms (Mariannelund och Silverdalen) via Nedsjön till Hulingen. 
Mariannelunds bruk lades ned 1977 och Silverdalens pappersbruk har 
förbättrat sin rening av processvattnet och använder inte längre 
kvicksilver i produktionen. Vid Nedsjön grävdes en ny sträckning av 
Silverån förbi sjön så transporten av kvicksilver har stoppats men det 
finns fortfarande en hel del kvicksilver kvar i Hulingen. Många av 
utsläppen har minimerats eller helt tagits bort men misstag görs ibland 
och vintern 1995 har utsläpp av avfettningsmedel och lösningsmedel skett 
som via dagvattenledningar runnit ut i Hagadalsbäcken och vidare till 
Hulingen. Även om tillförseln av olika tungmetaller nu nästan helt upphört 
så finns en del kvar i Hulingens sediment och även i sjöns biota. Särskilt 
kvicksilver och bly, men även koppar och krom uppvisar förhöjda halter.  
Hg i fisk: Undersökningar har gjorts 1977, 1978, 1980, 1986 och 1990. 
De fyra förstnämnda undersökningarna gav medelvärden på 1,03, 0,98, 
1,27 resp 0,98 mg Hg/kg fisk. 1990 var medelvärdet 0,56 mg Hg/kg fisk, 
vilket indikerar en betydlig förbättring av situationen.  
Övrigt: 2 gamla avfallstippar finns vid Hulingens västra strand. Den ena 
tippen var avsedd för hushållsavfall. Den avslutades 1972 och användes 
sedan som uppställningsplats för maskiner och deponering av grus. 
Grundvattnet rinner mot Hulingen. På den andra tippen deponerades till 
1974 hushålls- och industriavfall, bl.a. miljöfarligt avfall från många olika 
industrier. Yt- och grundvatten rör sig mot en bäck som mynnar i 
Hulingen.  
Flera dagvattenledningar mynnar i Hulingens norra del. Vattnet för med 
sig föroreningar i form av bl.a. tungmetaller som bly och koppar från gator 
och andra ytor.  
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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) 

7206-- 6,1 0,13 201     0,800  0,033 

761130 6,0   28,6   1,500 0,050 

771122 7,2  65 15,4  0,960  0,050  

850212  6,5 0,32 65  13,4      

921027 7,5 0,52 22 18,0   20,6  1,000 0,012  

 
1968-1980 varierade siktdjupet 0,2 m - 1,4 m. pH varierade under 
samma tid 4,9 - 8,0 (efter 1977 stabilt över 6,5). Syremättnaden i ytan 
var någon gång varje år 1968-1977 mindre än 20 %, sedan aldrig mindre 
än 80 %. Under juni-augusti 1992 var syremättnaden på 10 m:s djup 0-4 
% (0- 0,5 mg/l).  
 
Bedömning: Hulingen är starkt påverkad vilket ger 1-poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Ca 110 olika fågelarter har häckat eller häckar vid 
sjön, många av dessa sjöberoende, och många fler rastar eller sträcker 
över sjön - betydelse för många arter i regionen.  
Fisk: -  
Andra organismer: Förekomst av Valvata piscinalis, en rödlistad 
snäckart (hotkategori 4) - betydelse för arten i landet.  
Övrigt: Utter vistas vid sjön med jämna mellanrum. Iakttagelser finns 
från 1989, 1993, 1994 och 1995 - betydelse för arten i landet. (Uttern 
tillhör hotkategori 1 - akut hotade - i Kalmar län). Hög fiskproduktion - 
betydelse för vattensystemet.  
Genbank: Utterobservationen 1995 gäller hona med unge - betydelse för 
arten i landet  
 
Bedömning: Mycket hög biologisk funktion vilket ger 2+ poäng. (0, 1+, 
2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Häckande rördrom - sällsynt i regionen. Utter - arten räknas som 
akut hotad i landet.  
Abiotisk: Saknas.  
 
Bedömning: Högt raritetsvärde vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
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Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
 
Fiskarter: Minst 9 st: gädda, abborre, mört, braxen, sarv, benlöja, 
sutare, lake och ål.Vid provfiske 1995 fångades gädda, abborre, mört, 
braxen, benlöja, sarv och sutare.  
Kärlväxter: Bl.a. smalkaveldun, gäddnate, ålnate, gräsnate, 
vattenbläddra, vattenpilört, vit näckros, gul näckros, bladvass, sjösäv, 
svalting, sjöfräken  
Bottenfauna: 1993, djupbottenfauna 8 taxa, skyddad strandfauna 23 
taxa, bl.a. snäckan Valvata piscinalis, en rödlistad art (hotkategori 4). 
Djupbottenfaunan dominerades av arter som är typiska för näringsrika 
och/eller förorenade miljöer och syrekrävande arter saknades. Provet från 
skyddad strand dominerades av glattmaskar, men försurningskänsliga 
arter noterades, bl.a. 4 arter snäckor. 11-12 mars 1977 gjordes en 
bottenfaunaundersökning i Hulingen av Limnologiska institutionen i 
Uppsala. Prover togs på 10 punkter ute i sjön på djup mellan 0,7 m och 
6,8 m. 11 arter hittades som tillsammans indikerade en förorenad sjö med 
låga syrgashalter. Värst var det i norra delen av sjön. Ju längre söderut, 
desto bättre förhållanden när det gällde syrgashalt och föroreningsmängd.  
Plankton: Jämförelse av växtplanktonbiomassan 10/8 1977 och 4/9 
1980: Den totala biomassan minskade och mycket näringskrävande 
växtplankton försvann och ersattes av mindre näringskrävande.    1977: 
58 arter växtplankton 1980: 47 arter växtplankton  
Övrigt: Utter förekommer. Ca 110 olika fågelarter har häckat vid sjön, 
många av dessa sjöberoende, och många fler rastar eller sträcker över 
sjön. Bland många andra har ovanliga arter som brun kärrhök, vattenrall, 
småfläckig sumphöna, grågås och rödbena häckat vid sjön. På många 
ställen runt Hulingen finns gott om åkergroda och padda.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 6,83 km2 Sjödjup: max: 12,4 m medel: 1,7 m  
Flikighetstal: 2,6  
Utlopp: Lugnflytande, grävt bredd: ca 15 m risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 6-7 st från sjöar och gölar Antal öar: 3  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, enligt temperaturmätning.  
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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 

Lera x      

Sand  x  

 
Grundbottens utbredning: Ca 95 % (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     

Grus/Sand x      

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Hulingen är en grund sjö 
belägen i Silveråns huvudfåra. Större delen av sjön är grundare än 3 
meter och i Lönnekullaviken är vegetationen bitvis tät. Hela södra halvan 
av sjön kantas av relativt breda och täta vassar medan norra delen kantas 
av glesare vassbälten. Lövskogarna dominerar sjöns närmaste 
omgivningar men här finns en del barrskog också. Vid nordvästra och 
norra stranden finns Hultsfreds samhälle och vid Silveråns inlopp finns 
Hembygdsparken och campingen. Mellan samhället och sjön växer en 
strandskog med klibbal som har föreslagits bli skyddat naturvårdsområde.  
Förekomst av översvämningsmark: Låglänta mader och strandängar 
runt sjön.  
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Strand- och vattenvegetation:    

(täckning i %  av strandlängden)  
 

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

Vattenöverståndare     x  

Flytbladsväxter    x   

Långskottsväxter   x   

Kortskottsväxter  x      

 
Beskrivning av stranden: Stränderna är runt hela sjön låga, flacka. På 
vissa ställen sandiga, på andra sanka. På östra sidan underlagras sanden 
av lera. Ofta växer videsnår och björk eller klibbal närmast stranden.  
 
Bedömning: Stor mångformighet vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

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

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion 2+ 

Raritet  1+ 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  3+ 

 
  

Bedömning 
 
Naturvärdesklass I, Särskilt 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 


