
Ramsebosjön 

  

 
  

Ramsebosjön tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. 
Sjön är belägen ca 26 km SSV om Hultsfred på en höjd av 162,9 m.ö.h. 
Det är en näringsfattig klarvattensjö, 0,83 km2 stor med ett största djup 
på 14,5 m och ett medeldjup på 5,3 m.  
 
Tillrinningsområdet är 5,94 km2 och karakteriseras av barrskog men här 
finns också odlingsmarker och mossar. Utlopp sker via bäck till Lillån och 
vidare till Virserums-Gårdvedaån.  
 
Berggrunden i området består av äldre granit med gångar och 
inneslutningar av amfibolit och metabasiter.  
Jordarterna domineras av morän och kalt berg men norr och öster om 
sjön finns isälvsmaterial, smärre torvområden finns väster om sjön och i 
anslutning till sjöns norra vikar.  
 
Vattenvegetationen utgörs av bl.a. notblomster, braxengräs, bladvass, 
ältranunkel och sjösäv. Sjön kantas ofta av björk, pors, tall och gran.  
Stränderna är oftast flacka moränstränder men ibland stupar berget ner i 
sjön. Den västra och nordvästra stranden utgörs av sandstrand med 
ibland stora bestånd av notblomster. Mot söder och sydost ökar inslaget 
av organogent material och här finns också mer bladvass och sjösäv. 
Isälvsavlagringarna norr och öster om sjön har bedömts som synnerligen 
skyddsvärda, klass I, i grusinventeringen över Hultsfreds kommun. Åsen 
utgör också ett Riksintresse för naturvården. En våtmark i anslutning till 
Ramsebosjöns nordöstra del har bedömts som värdefull ur 
naturvårdssynpunkt, klass II, vid våtmarksinventeringen i Kalmar län. En 
äldre strandvall kan ses på vissa ställen.  
 
Ramsebosjön är föga påverkad. Sänkningen som genomfördes 1924 
påverkar inte sjöns nuvarande status. En mindre torvdikning i sjöns 
närhet utfördes 1986, en mindre fisk-odling fanns i sjön i slutet av 1980-
talet, ett hygge på ca 10 % av strandlängden finns. Dessa åtgärder har 
alla medfört påverkan av sjön, dock i mindre grad.  



Sjöns biologiska funktion är hög med fiskgjuse och storlom samt 
våtmarken i nordost med rikkärrsväxterna gräsull och kärrull samt 
brunag. Direkta raritetsvärden saknas.  
 
Den biologiska mångformigheten måste anses vara ringa med ett fåtal 
fiskarter, ett fåtal sjöberoende fågelarter. De abiotiska kriterierna visar 
inte heller på någon stor mångformighet med lågt flikighetstal, inga 
tillopp, föga varierande grundbotten.  
 
Som före detta kalkreferenssjö har Ramsebosjön haft ett stort värde för 
forskningen, sjön är också ett framstående exempel på näringsfattig 
skogssjö. 
 
Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 6 2 Lillån  
Koordinater (enligt SMHI): 635070-148966  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 0h (6507)  
Höjd över havet: 162,9 m  
Sjöns volym: 4,399 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 1,217 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 3,6 år  
Totalt avrinningsområde: 5,94 km2  
Näravrinningsområde: 5,94 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Ja, 1924, strandvall syns på vissa ställen.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 5-6 st  
Antal fritidsbåtar: 3-4 st  
Konstgjort utlopp: Ja, grävt  
Dikningar: Torvdikning 1986  
Utsläpp: Från tidigare fiskodling  
Hyggen vid stranden: Ca 10 % av strandlängden  
Kalkning: Ramsebosjön kalkas inte. (Har varit kalkreferenssjö)  
 

 

 

 

 



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) 

720613 6,5 0,14 20        0,440  0,009 

7904-- 6,1 0,09 50  8,2        

860227 6,6 0,11   9,0 0,55  0,666 0,007  

910227  5,5 0,04  100 8,0         

930415 6,6 0,31 20 9,1         

 
1972-06-13 var siktdjupet 5,1 m, 1985-11-13 var det 4,4 m.  
 
Bedömning: Mindre påverkad vilket ger 0 poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Storlom, fiskgjuse (möjligen häckning) - de båda 
arternas svenska populationer är av stor betydelse för arterna i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: Vekt braxengräs, flotagräs, kärrull, gräsull - betydelse för arterna 
i regionen  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Kända raritetsvärden saknas. Detta ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 4 arter: gädda, abborre, mört, braxen (provfiske 1995).  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, vekt braxengräs, ältranunkel, frossört, 
topplösa, bladvass, sjösäv, flotagräs(1976).  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  



Övrigt: Våtmark i nordöstra delen av sjön, bedömd som värdefull ur 
naturvårdssynpunkt, klass II, vid våtmarksinventeringen i Kalmar län. Här 
växer bl.a. gräsull, kärrull och brunag samt de tre arterna sileshår.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,83 km2  
Sjödjup:   max: 14,5 m   medel: 5,3 m  
Flikighetstal: 1,7  
Utlopp: Lugnflytande bredd: 0,5 m  
Risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 0  
Antal öar: 3  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, bedömning från djupkarta  
 

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  

Häll x   

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

Strandnära områden 

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

Äng/Hage x   

Kärr x   

Blandskog x   

Barrskog   x 

Block/Berg x   

Grus/Sand x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig klarvattensjö 
som tidvis kan vara försurningskänslig. Gles vattenvegetation. 
Omgivningen domineras av barrskog men öster och norr om sjön finns 



åker- och betesmarker. Mellan Ramsebosjön och sjön Moren utbreder sig 
en isälvsavlagring som är uppdelad i två typer: en del med dödissänkor 
och en del med åsryggar  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, 2 st kärrmarker i norra delen 
av sjön  
 

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  

 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 
 
Forskning och undervisning: Ramsebosjön har varit kalkreferenssjö.  
Framstående exempel på sjötyp: Ramsebosjön är ett framstående 
exempel på oligotrof skogssjö  
 
Bedömning: Stor betydelse för forskningen. Detta ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 
 
Påverkan 0 

Biologisk funktion 1+ 

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  1+ 

                                                  Summa: 2+ 

 

Bedömning 

Naturvärdesklass II, Höga naturvärden  
 
Bedömningshjälp  
Klass I Särskilt högt naturvärde = 5+, 4+, 3+  
Klass II Högt naturvärde = 3+, 2+, 1+  
Klass III Skyddsvärde i övrigt = 1+, 0  


