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Stora Åkebosjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 6,5 km V om Hultsfred på en höjd av 
165 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig sjö, 0,52 km2 stor, 
med ett största djup på 14,5 m och ett medeldjup på 2,3 m. 
 
Tillrinningsområdet är 16,84 km2 och domineras av barrskog. Utlopp sker 
via en liten bäck till Fältdammen och vidare till Stora Hammarsjön.  
Berggrunden i området utgörs av granit av Växjötyp. Jordarterna 
domineras av morän men runt sjön finns mycket kalt berg.  
 
Vattenvegetationen utgörs av mer eller mindre breda bälten av starr, 
bladvass och sjösäv. Ute i sjön växer näckrosor och gäddnate. Vid en 
udde i sjön växer den sällsynta ormbunksväxten klotgräs. Längs 
stränderna växer ofta pors och björk. I övrigt kantas stränderna oftast av 
barrskog på morän- eller hällmark. Grundbotten utgörs till stor del av 
organogent material men här finns även hällbotten och blockiga/steniga 
bottnar.  
 
Området mellan Stora och Lilla Åkebosjön är delvis sankt med starr, 
videarter och björk. Björnnäset som är en utstickande udde i sjöns södra 
del är ett Domänreservat och består av häll- och blockmarker med gles 
tallskog. Reservatet bildades 1966 och ska skyddas mot all avverkning 
och andra mark- eller vegetationsförändringar. Öster om sjöns södra del 
finns ett odikat mosseområde som också är Domänreservat.  
 
Stora Åkebosjön ingår i område som är av Riksintresse för friluftslivet: 
Stora Hammarsjö-området. Sjön tillhör även Stora Hammarsjön med flera 
sjöars fiskevårdsområde.  
 
Stora Åkebosjön är påverkad av försurning och sedan 1979 har 
kalkningsföretag gjorts för att motverka de skadliga verkningar som 
försurningen medför. Den biologiska funktionen är måttligt hög genom 
förekomsten av klotgräs, men främst som viktig fågelsjö. Raritetsvärde 



finns genom förekomst av den i regionen sällsynta vattenormbunken 
klotgräs. Den biologiska mångformigheten är måttlig med normalt antal 
fisk- och fågelarter, stor flikighet och tämligen varierande omgivningar.  
 
Stora Åkebosjön har inte haft någon betydelse för forskning eller 
undervisning. Sjön är en grund, näringsfattig, mycket försurningskänslig 
skogssjö. 
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 8 Stensjöbäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 637089-149542  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 4i (6548), 6F 4j (6549)  
Höjd över havet: 165 m  
Sjöns volym: 1,203 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 3,452 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,35 år  
Totalt avrinningsområde: 16,84 km2  
Näravrinningsområde: 4,57 km2  

Påverkan 

Sänkning: Troligen, ca 1 m runt år 1900. På gamla kartor är Lilla 
Åkebosjön och Stora Åkebosjön en sammanhängande sjö med en ö där 
näset mellan sjöarna finns idag.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 0  
Antal fritidsbåtar: Ca 10  
Konstgjort utlopp:  
Dikningar: Omfattande myrdikning öster om sjön  
Försurning: Stora Åkebosjön har under lång tid varit påverkad av 
försurning. Alkalinitetsvärden på 0,015 uppmättes redan 1972 och pH-
värdet var så lågt som 5,5 1977. Vid provfiske 1993 kunde inga 
försurningsskador på fisk upptäckas.  
Kalkning: Första gången 1979, sedan 1984 regelbundet.  

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) 

7205-- 6,2 0,05 50   0,410 0,006 

7905-- 5,5 0,01 70 4,8    

840228 6,9 0,15 20 7,6 0,24*   

930415  7,1 0,97 25  9,8          

950412 7,1 0,32 90 8,7 0,64     

*= mmol/l  
 



1972 var siktdjupet 3,4 m  
 
Bedömning: 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: Klotgräs - betydelse för arten i regionen  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion. Detta ger 1+poäng (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Klotgräs - sällsynt i regionen.  
Abiotisk: Saknas.  
 
Bedömning: Högt raritetsvärde vilket ger 1+ poäng (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 5 st: gädda, abborre, mört, ruda, ål.  
Kärlväxter: Bl.a. sjöfräken, svalting, bladvass, gäddnate, veketåg, 
klotgräs.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 12 sjöberoende fågelarter: storlom, kricka, gräsand, knipa, 
kanadagås, drillsnäppa, sävsparv, fiskmås, dessa arter häckar troligen. 
Dessutom förekommer häger, enkelbeckasin, fiskgjuse och skogssnäppa.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,52 km2  
Sjödjup:   max: 14,5 m   medel: 2,3 m  
Flikighetstal: 2,9  
Utlopp: Lugnflytande, bredd: ca 1 m, risk för torrläggning: Vet ej  
Antal tillopp: 3 Antal öar: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, i djuphålan  



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      

Sand x     

Block x     

Häll    x            

 
Grundbottens utbredning: Ca 95 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Mosse x     

Kärr x     

Lövskog x     

Grus/Sand x      

Barrskog      x  

Block/Berg    x     

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Stora Åkebosjön är en 
grund, flikig, näringsfattig och försurningskänslig sjö omgiven av morän- 
och hällmarker bevuxna med barrskog. Vid sjön finns också kärr och 
mossar.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, ett par kärr finns i norra änden 
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   

 
Beskrivning av stranden: Oftast flack moränstrand med pors och tall. 
Många hällar med gles tall. Innanför flera av de grunda vikarna finns 
sankmarker med björk, tall och videbuskage.  
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Ingen betydelse för forskning eller 
undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp:  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion 1+  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  1+ 

 

Bedömning 

Naturvärdesklass II, 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  


