
Pauliströmsån 

  
Pauliströmsån är ett biflöde till Emån och rinner upp nordost om Eksjö i 
Jönköpings län och har sitt utlopp i Emån strax väster om Järnforsen. 
Uppströms finns bl.a. sjöarna Mycklaflon och Bellen.  
 
Den del som ingår i denna naturvärdesbedömning är ca 6 km lång och 
sträcker sig från Nedre Svartsjöns utlopp till åns utlopp i Emån. 
Vattendraget är här omväxlande med blockstenspartier där vattnet forsar 
och lugnare partier. För det mesta omges ån av barrskog med lövträd 
närmast ån men nedre delen rinner genom åkermark och här meandrar 
ån en aning.  
 
Berggrunden utgörs av graniter men vid Åängen finns basiska bergarter i 
ett massiv som tvärar över ån. Dominerande jordart är morän men ån 
rinner igenom ett par torvområden. I nedre delen rinner ån strax öster om 
en isälvsavlagring.  
 
Pauliströmsån är påverkad av utsläpp från Pauliström, dels 
kvicksilverkontaminerade fibrer från Pauliströms bruk, dels vatten från 
avloppsreningsverket i Pauliström. Kvicksilverutsläppen har upphört men 
följderna av dessa finns kvar i sedimenten i Övre och Nedre Svartsjöarna. 
Från sedimenten läcker okända mängder ut i Pauliströmsån och vidare ut i 
Emån. Fisken har varit svartlistad från Pauliström till Emåns mynning i 
Östersjön. En förundersökning om sanering av de kvicksilverbemängda 
sedimenten påbörjas under 1996. Påverkan från skogsbruket är måttligt 
men här föreligger stora hot.  
 
Åns biologiska funktion är mycket hög. Här finns safsa, gotlandsag, 
flodpärlmussla och stationär öring. Bottenfaunan har ett mycket högt 
naturvärde pga ett mycket högt artantal (ett av de högsta i jämförelse 
med 500 andra vattendrag i södra Sverige), en hög diversitet, en rödlistad 
(hotkategori 4) skalbaggsart samt förekomst av flera sällsynta 
nattsländearter och en sällsynt bäcksländeart. Utter har iakttagits 
uppströms i systemet. Höga raritetsvärden finns med flera sällsynta arter 
som flodpärlmussla och gotlandsag.  
 
Den biologiska mångformigheten är stor med relativt många fiskarter, 
många växtarter, ett stort antal bottenfaunaarter och en relativt 
varierande omgivning samt åbotten.  
 
Pauliströmsån har inte haft någon betydelse för forskning eller 
undervisning men kan få det i och med den eventuella saneringen av 
Svartsjöarna. 
 
 



Koordinater (enligt SMHI): 636491-148790  
Huvudavrinningsområde: 74, Emån  
Delavrinningsområde: 74 10 ,Pauliströmsån  
Topografisk karta: 6F SO  
Ekonomisk karta: 6 F 2h (6527), 6 F 3h (6537)  
Totalt avrinningsområde: 219 km2  
Delsträcka: från utloppet ur Nedre Svartsjön till inloppet i Emån.  
Längd: hela vattendraget: ? km delsträcka: ca 6 km  
Vattendragets bredd: större än 5-6 m: ca 4 km mindre än 5-6 m: ca 
2 km  
Höjd över havet: max:147 m min: 99 m  
Sammanlagd fallhöjd: 48 m  
Medelvattenföring: 1,58 m3/s  
 

Påverkan 

Reglering: Nej  
Dammar: Nej  
Kanalisering: Nej  
Rensning: Vet ej  
Dikning: Obetydligt.  
Utsläpp: Ån är recipient för bl.a. ett avloppsreningsverk och ett 
pappersbruk i Pauliström. Åkrar vid stranden: Vid nedre loppet finns 
åkermarker.  
Strandnära hyggen: Flera hyggen finns bl.a. väster om Lövö, söder om 
Åängen och vid Bjurängen. Dessa är relativt små men hotet mot 
kvarvarande skog är stort. Förbud mot strandnära avverkningar är kanske 
en nödvändig åtgärd för att skydda de höga naturvärden som finns här.  
Kalkning: Sjön Ramsen söder om Pauliström och med utlopp till 
Pauliströmsån uppströms Svartsjöarna har kalkats.  
Kvicksilver: Pauliströmsåns fisk har varit svartlistad med avseende på 
kvicksilver.  
Främmande arter: Signalkräfta (inplanterad 1992).  
Utdöda arter: Flodkräfta.  
Vägar, järnvägar: Vid åns utlopp i Emån korsar väg 127 ån.  
Övriga ingrepp:-  
 

 

 

 



Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond tot-N tot -P 

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

820511 * 6,8 0,14 -- -- -- -- 

890612 * 7,1 0,28 -- -- -- -- 

920120 6,7 0,26 30 10,9 0,720 <0.005 

940118 6,7 0,20 43 9,5 0,789 0,012 

940823 7,2 0,43 23 11,0 0,369 0,010 

*= prov taget ovan reningsverket i Pauliström. Övriga vid bron vid riksväg 127.  
 
Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Vattendragsberoende däggdjur och fåglar: Uppströms Övre Svartsjön 
har utterspår iakttagits 1991 - betydelse för arten i landet, strömstare 
övervintrar - betydelse för arten i regionen.  
Fiskar: Öring - betydelse för arten i vattensystemet  
Bottenfauna: Ett fint bestånd med flodpärlmussla finns här - betydelse 
för arten i landet. Vid en bottenfaunaundersökning 1992 gavs 
bottenfaunan ett mycket högt naturvärde.  
Insekter: -  
Kärlväxter: Här finns bestånd av safsa, gotlandsag - betydelse för 
arterna i regionen  
Övrigt: -  
 
Bedömning: Mycket hög biologisk funktion vilket ger 2+ poäng. (0, 1+, 
2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Flodpärlmussla - sällsynt i landet. Safsa - sällsynt i regionen. 
Gotlandsag - sällsynt i regionen.  
Abiotisk: -  
 
Bedömning: Höga raritetsvärden vilka ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

 

 



Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskbestånd: Vid elfiske 1986 fångades öring, elritsa, lake, gädda, 
abborre och mört  
Vattendragsberoende däggdjur: Utterspår uppströms Övre Svartsjön 
1991  
Vattendragsberoende fåglar: Strömstare övervintrar i forsarna  
Bottenfauna: Vid en bottenfaunaundersökning 1992 befanns 
Pauliströmsåns bottenfauna vara av mycket högt naturvärde (klass A) - ej 
eller obetydligt påverkad av näringsämnen/organisk belastning samt ej 
eller obetydligt påverkad av försurning. Det totala antalet arter är mycket 
högt, ett av de högsta som uppmätts jämfört med ca 500 vattendrag i S 
och Mell. Sverige, såväl individtäthet som tillgång på föda för fisk bedöms 
som mycket hög. Antalet arter/taxa var 72 st.  
Kärlväxter: Bl.a. safsa, gotlandsag, ängsnycklar, kransalg sp., hårslinga, 
igelknopp, nate sp.  
Övrigt: -  
 

Abiotiska delkriterier 

Strandnära områden (inom 100 m från strand)  
 
Biotop mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Lövskog   x 

Barrskog x   

Åker x   

Våtmark x   

 
Förekomst av översvämningsmark: Ja, Lövängen och Bjurängen.  
 

Åfårans förlopp 
Lugnflytande: ca 2-2,5 km  läge: Åängen-Stjärneberg, Bjurängen, 

från ca 1 km uppströms utloppet till 
utloppet  

Strömmar: ca 3,5-4 km  läge: Lövö-Åängen, Stjärneberg-
Bjurängen, nedströms Bjurängen ca 0,5 
km, samt vid utloppet.  

Fall: -   läge: - 
Höljor: -   läge: - 
Ringlande: 6 km  läge: hela loppet  
Grenat: 0,3 km  läge: vid Lövö  
Meander: 0,75 km  läge: nedre loppet  
 
 



Åbottens geologi 
Isälvsavlagringar: -         läge: - 
Svallsediment: -  läge: - 
Morän: -   läge: - 
Berg: -   läge: - 
Vinteröppna avsnitt: - läge: - 
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Vissa undersökningar har gjorts rörande 
flodpärlmusslor från Pauliströmsån (Mutvei-Duncan 1992).  
Framstående exempel på åtyp: Ursprungligen näringsfattig skogså.  
 
Bedömning: Presumtiv betydelse som forskningsobjekt, t.ex. rörande 
flodpärlmussla. Detta ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan   -- 

Biologisk funktion 2+  

Raritet 1+ 

Biologisk mångformighet 1+ 

Betydelse för forskning och undervisning 1+ 

                                                  Summa: 4+ 

 

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  
 


