
Mistersjö 

  
Mistersjö tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön 
är belägen ca 27 km SV om Hultsfred på en höjd av 182 m.ö.h. Det är en 
näringsfattig skogssjö, 0,26 km2 stor med ett största djup av 11,0 m och 
ett medeldjup på 3,3 m.  
 
Tillrinningsområdet är 1,95 km2 stort och domineras av barrskog med en 
hel del hyggen. Åkermark finns nordväst om sjön, i övrigt finns smärre 
åkerlappar som antingen är igenväxande eller planterade med gran. 
Utlopp sker via Misterbäck, som sommartid är uttorkad, till Lillån och 
vidare till Virserums-Gårdvedaån.  
 
Berggrunden i området är äldre granit med inslag av gabbro eller 
kvartsdiorit. Dominerande jordarter är morän och kalt berg. Norr om sjön 
finns ett torvområde.  
 
Vattenvegetationen är gles och består av bl.a. notblomster, flaskstarr, 
trådstarr, gäddnate, vattenklöver och näckrosor. Grundbotten består till 
stora delar av organogent material. Stränderna, som ofta är blockiga, 
kantas av pors, blåtåtel och sedan björk samt barrträd.  
 
Mistersjö måste anses vara en påverkad sjö, främst p.g.a. att ca 25 % av 
strandlängden berörs av kalhyggen. Sjön påverkas också av att relativt 
många människor nyttjar den, främst för fiske. Kalkning av sjön görs 
varannat år. Signalkräfta finns det gott om efter inplantering 1988.  
 
Sjöns biologiska funktion är måttlig med storlom, eventuellt häckande. 
Rariteter är inte kända. Den biologiska mångformigheten är ringa. Sjön 
hyser ett fåtal fiskarter samt ett lågt antal sjöberoende fågelarter. Utter 
sågs vid Misterbäck 1956. Flodkräftan drabbades av pest för ca 10 år 
sedan.  
 
Mistersjö har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning 
och är inte heller något framstående exempel på sjötyp. 
 

 

 

 

 



Påverkan 

Sänkning: Vet ej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 3 st fritidsstugor vid norra änden  
Antal fritidsbåtar: 7-8  
Konstgjort utlopp: Vet ej.  
Dikningar: Åkerdiken till sjöns nordvästra ände.  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest ca 1985. Vid provfiske 1956 fanns rikligt 
med flodkräfta. Lake och ål har också försvunnit sedan 1956.  
Kalkning: Mistersjö kalkades första gången i augusti 1986  
Främmande arter: Signalkräfta planterades in 1988  
Hyggen vid stranden: Ca 25 % av strandlängden  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond tot-N tot-P 

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

720724 6,7 0,093 30  0,460 0,005 

8407-- 6,3 0,100 40    

951101 6,2 0,230 40 12,0   

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

Biologisk funktion  

Sjöberoende fåglar: Storlom - den svenska populationen är av stor 
betydelse för arten i Europa  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Ringa biologisk funktion vilket ger 0 poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet  

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



Biotiska delkriterier  

Fiskarter: Minst 3: gädda, abborre, mört. 1956 fanns även lake och ål.  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, hårslinga, vattenbläddra, gäddnate, 
ålnate, ältranunkel, vit näckros, gul näckros, svalting, vattenklöver, 
bladvass, sjösäv, sjöfräken, topplösa, trådstarr, flaskstarr, kråkklöver.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Gott om grodor. Utter sågs i utloppsbäcken 1956. Minst 5 
sjöberoende fågelarter: gräsand och knipa häckar, häger (näringssök), 
kanadagås rastar, storlom häckar möjligen, åtminstone näringssök.  

Abiotiska delkriterier  

Sjöstorlek: 0,26 km2  
Sjödjup: max: 11,0 m medel: 3,3 m  
Flikighetstal: 2,1  
Utlopp: Lugnflytande bredd: Ca 1 m risk för torrläggning: Ja  
Antal tillopp: 0  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, troligen i de två djuphålorna 
(bedömning från djupkarta och beräknad avrinning).  
   

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: Ca 90 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden 
  
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig något humös 
sjö med gles vegetation omgiven av främst barrskog. Vid östra stranden 
är skogen delvis ogallrad och här finns mycket död ved.  
Förekomst av översvämningsmark: Vet ej  

 



Strand- och vattenvegetation 
 
Beskrivning av stranden: Stränderna är ofta blockiga och här växer 
pors, blåtåtel och björk. Ofta finns ett bälte av övervattensvegetation 
utanför. Innanför växer barrskog. På några ställen finns äldre, relativt 
orörd blandbarrskog med gran och klibbal samt björk. På den sydöstra 
stranden finns en sådan med ett antal döda alar och björkar med hack- 
och fläkmärken efter hackspettar. Hyggen upptar ca 25 % av 
strandlängden.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

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

Sammanvägning av kriterier  
 
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-  
 


