
Lillesjö 

  
Lillesjö tillhör Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 17 km S om 
Hultsfred på en höjd av 90,8 m.ö.h. Det är en måttligt näringsrik sjö, 0,29 
km2 stor, med ett största djup på 6,5 meter och ett medeldjup på 3,2 
meter. Tillrinningsområdet är 29,39 km2 stort och karakteriseras av 
barrskog med inslag av odlingsmarker och myrmarker.  
 
Utlopp sker via Mörlundabäcken till Emån. Berggrunden i området består 
av Smålandsgranit men mellan Lillesjö och Våmmesjö finns ett litet 
massiv med basiska bergarter. Jordarter är öster om sjön morän och kalt 
berg, sydväst om finns isälvsmaterial i form av en hårt exploaterad ås. 
Nordväst om sjön finns uppodlade marker på den utsvallade finsanden.  
 
Vattenvegetationen utgörs av gles vass och starr. I den ostligaste viken är 
vassen tät och täcker hela viken. I den sydvästra delen finns starrmader 
och utanför dessa ett vassbälte. Norr om inloppet från Våmmesjö växer 
starr och här finns många uppstickande stenar. Sjön omges mest av 
barrskog, på den exploaterade sydväststranden ganska gles. Vid inloppet 
finns igenväxande odlingsmarker. Nordväst om sjön är marken uppodlad. 
Här finns dock liksom på nordostsidan en gammal strandvall, den antyder 
att sjön har sänkts med 2-3 meter. På platån nedanför vallen är en 
badstrand anlagd. Stränderna är på västra sidan sandiga och på östra 
sidan blockiga/steniga.  
 
Lillesjö är påverkad av övergödning vilket visar sig med låg syrehalt i 
bottenvattnet vissa tider på året. Sjöns biologiska funktion är måttlig till 
låg. Storlom näringssöker i sjön. Raritetsvärdet är så vitt känt lågt.  
 
Den biologiska mångformigheten är måttlig med ett lågt antal fiskarter, 
ett lågt antal sjöberoende fågelarter, ett lågt flikighetstal samt föga 
varierande botten och omgivningar.  
 
Lillesjö har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning men 
sjön ingår i Emåns recipientkontroll. 
 
Avrinningsområde: 74 Emån, biflödet Mörlundabäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 635694-150460  
Topografisk karta: 6G Vimmerby SV  
Ekonomisk karta: 6G 1a (6610), 6G 1b (6611)  
Höjd över havet: 90,8 m  
Sjöns volym: 0,914 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 5,561 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,16 år  
Totalt avrinningsområde: 29,39 km2  
Näravrinningsområde: 2,91 km2  



Påverkan 

Sänkning: Lillesjö sänktes tillsammans med Borgegöl och Våmmesjö 
1884-85  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 5  
Antal fritidsbåtar: 6-7  
Konstgjort utlopp: Grävt, uträtat  
Utsläpp: Närsalter från jordbruk i tillrinningsområdet.  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest 1995  
Badplats: Finns vid sjöns nordvästra strand.  

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) 

720602 6,5 0,17 52   0,710 0,012 

7706-- 6,8 0,21 62 11,0    

870413 6,3 0,18 80 10,2    

940531 7,0 0,23 63 10,0 15,2 0,575 0,030 

 
1972-06-02 var siktdjupet 2,8 m. Vid provtagningar 1992 var siktdjupet 
2,5-3,3 m. Vid provtagningar 1994 var siktdjupet 1,8-2,2 m. På 5 m:s 
djup var syrehalten låg i augusti 1992(0,5 mg/l) och i augusti, maj och 
februari 1994 (0,3 , 2,8 resp 3,4 mg/l).  
 
Bedömning: Påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Storlom - betydelse för arten i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Låg biologisk funktion vilket ger 0 poäng. (0, 1+, 2+)  

Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas så vitt känt är. Det ger 0 poäng. (0, 
1+)  



Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 6 arter, gädda, abborre, mört, braxen, sarv, ruda 
(fångade vid nätprovfiske 1995).  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, bladvass, starr sp.  
Bottenfauna: Emåns recipientkontroll 1993: På 6,5 m:s djup hittades 
inga syrgaskrävande arter, planktonmygglarver dominerade och i övrigt 
fanns sparsamt med föroreningståliga arter. Bland strandproverna 
hittades ett måttligt antal taxa, 33 st.  
Plankton: Okänt  
Övrigt: Minst 3 sjöberoende fågelarter: drillsnäppa, fisktärna, storlom  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,29 km2  
Sjödjup:   max: 6,5 m   medel: 3,2 m  
Flikighetstal: 1,2  
Utlopp: Lugnflytande, grävt, uträtat bredd: ca 2 m risk för 
torrläggning: ja, torrt 1992 i augusti.  
Antal tillopp: 1  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, enligt temperaturkurvor 
får man en skiktning bara vissa år, syrgasskiktning verkar dock uppträda 
varje år.  
 

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 

Sand  x  

Grus / Sten  x  

Block x   

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 80 % (av den totala sjöytan)  
 
 
 



Strandnära områden  

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

Åker x   

Kärr x   

Blandskog x   

Barrskog   x 

Grus/Sand x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Grund sjö med näringsrikt 
till näringsfattigt tillstånd med låga till höga kvävehalter. Omgivningen 
domineras av barrskog men vid inloppet från Våmmesjö finns 
igenväxande slåttermarker och vid utloppet åkermarker.  
Förekomst av översvämningsmark: Starrmaden vid inloppet från 
Våmmesjö.  
 

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: Väster och norr om sjön sandstrand. Östra 
sidan grusig morän och i söder blockig morän och häll. För det mesta är 
vegetationen gles men i söder finns starrmader och i sydost en tätt 
bevuxen vassvik. Längs stranden växer ofta pors.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Lillesjö ingår i 
recipientkontrollprogrammet för Emån.  
Framstående exempel på sjötyp: --  
 
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-  
 


