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Stora Hammarsjön tillhör Stensjöbäckens delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 7,5 km SV om Hultsfred på en höjd av 
161 m.ö.h. Det är en närings-fattig, försurningskänslig sjö, 1,36 km2 stor, 
med ett största djup på 18,5 m och ett medeldjup på 4,9 m. 
Tillrinningsområdet är 29,27 km2 och domineras av barrskog och 
mossemarker. Utlopp sker via vägtrumma till Ålhusbäcken och 
Stensjöbäcken till Emån.  
 
Berggrunden i området utgörs av grovkornig till finkornig granit. 
Jordarterna domineras av morän och kalt berg men vid sjöns nordvästra 
sida finns en getryggsås.  
 
Vattenvegetationen utgörs av glesa bestånd av bladvass, sjösäv, 
sjöfräken, vattenklöver, näckrosor m.m. På stränderna växer ofta pors, 
skvattram, björk och tall. De grunda bottnarna (0-5 m:s djup) består av 
dels i nordöstra delen sand, dels block/grus/sten, hällbotten men även en 
stor del gyttja och dy.  
 
Längs stränderna finns oftast blockig morän omväxlande med hällar. Här 
växer ofta tall, på de fuktigare partierna gran. I nordväst finns som 
tidigare nämnts en getryggsås med mycket ek. Vid Koudden i södra delen 
av sjön, vid utloppet, på östra sidan av norra viken samt på några ställen 
på västra sidan av sjön finns sanka partier med starr, skvattram, 
bredkaveldun, björk och tall m.m. På Storön som är en hällö finns i söder 
skvattramtallmossar.  
 
Stora Hammarsjön ingår i område av Riksintresse för friluftslivet: Stora 
Hammarsjöområdet. Getryggsåsen vid nordvästra stranden är av högt 
geologiskt-naturvetenskapligt värde och är avsatt som Domänreservat. 
Stora Hammarsjön ingår även i Stora Hammarsjön med flera sjöars 
fiskevårdsområde.  



Stora Hammarsjön är påverkad av försurning och sedan 1979 har 
kalkningsföretag gjorts för att motverka de skador på det biologiska livet 
som försurningen medför. Även inplan-tering av främmande arter, t.ex. 
signalkräfta kan påverka de ekologiska systemen i sjön.  
Den biologiska funktionen måste anses vara hög med bl.a. häckande 
fiskgjuse och häckande storlom. Den i regionen sällsynta ormbunksväxten 
safsa växer vid utloppet. Raritetsvärdet är så vitt känt lågt.  
 
Den biologiska mångformigheten är stor med minst 8 fiskarter och 13 
sjöberoende fågel-arter. De abiotiska delkriterierna indikerar större 
mångformighet med stor andel grunda bottnar, stor flikighet, flera öar, 
flera tillopp, ett betydande hypolimnion och varierande grundbottnar.  
 
Stora Hammarsjön har inte haft någon betydelse för forskning eller 
undervisning. Sjön är en näringsfattig, mycket försurningskänslig 
skogssjö.  
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 8 Stensjöbäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 636850-149669  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 3i (6538), 6F 3j (6539), 6F 4j (6549)  
Höjd över havet: 161 m  
Sjöns volym: 6,684 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 6,0 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 1,11 år  
Totalt avrinningsområde: 29,27 km2  
Näravrinningsområde: 5,28 km2  

 

Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 2  
Antal fritidsbåtar: Ca 20  
Konstgjort utlopp: Utloppet går genom vägtrumma  
Dikningar: Mossedikning  
Försurning: Stora Hammarsjön har varit försurningspåverkad under 
relativt lång tid. 1978 och 1979 uppmättes flera gånger ett pH-värde på 
5,5 och ett alkalinitetsvärde på 0,01 mekv/l.  
Kalkning: Första gången 1979, sedan 1984 regelbundet, både 
sjökalkning och genom kalkdoserare vid inloppet.  
Främmande arter: Signalkräfta, sik, siklöja, harr och Helgeåöring. 
Inplanteringarna av harr och signalkräfta har misslyckats. Siken finns i ett 
litet bestånd medan siklöjan går bra. Fältdammen som ligger strax norr 
om inloppet till Stora Hammarsjön är konstgjord och har bl.a. använts för 
odling av sik.  



Hg(kvicksilver) i fisk: Vid en undersökning 1991 erhölls ett medelvärde 
för 5 st gäddor med en medelvikt på 0,88 kg ett aritmetiskt medelvärde 
på 0,58 mg Hg/kg fisk. Det riktade medelvärdet var 0,68 mg Hg/kg  
Badplats: Finns vid norra stranden  

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 3,3 m.  
 
Bedömning: Stora Hammarsjön är påverkad vilket ger 1- poäng (1-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Fiskgjuse, 2 par häckar på öar i sjön, storlom. De 
svenska populationerna av fiskgjuse och storlom är av stor betydelse för 
arterna i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: Den sällsynta ormbunken safsa eller kungsbräken 
växer vid utloppet ur Stora Hammarsjön - betydelse för arten i regionen.  
Övrigt: Här fanns gott om utter för ca 35 år sedan.  
Genbank: -  
 
Bedömning: Stora Hammarsjön har en hög biologisk funktion vilket ger 
1+ poäng (0, 1+, 2+)  

Raritet 

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

 

 



Biologisk mångformighet 
 
Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 8 st: gädda, abborre, mört, braxen, siklöja, sik och ål. 
Enstaka Helgeåöring finns.  
Kärlväxter: Bl.a. bladvass, sjösäv, sjöfräken, vattenklöver, hårslinga, 
safsa vid utloppsbäcken.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Ca 1960 var det gott om utter i området. Minst 13 sjöberoende 
fågelarter: storlom, fiskgjuse, kanadagås, gräsand, knipa, drillsnäppa, 
dessa arter häckar. Troligen häckar även kricka, storskrake, lärkfalk, 
skogssnäppa, fiskmås och fisktärna. Häger fiskar i sjön.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 1,36 km2  
Sjödjup:   max: 18,5 m   medel: 4,9 m  
Flikighetstal: 2,4 (inkl östränder 3,4)  
Utlopp: Strömmande-forsande bredd: ca 1 meter  
Risk för torrläggning: ja, t.ex. sommaren 1994 var utflödet torrlagt  
Antal tillopp: 4  
Antal öar: 7  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, enligt maxdjup och 
lodkarta. 
 

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 60 % (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 Hammarsjön är 
näringsfattig och försurningskänslig. Sjön har 7 öar, 4 tillopp och relativt 
heterogen bottentopografi. Omgivningen domineras av barrskog på 
kalkfattig, svårvittrad morän och kalt berg. En hel del mossemarker finns 
också i tillrinningsområdet.  
 

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: Stränderna är omväxlande branta och flacka. 
Moränmarker och hällar är vanligast men i norr finns sandstrand.  
Bedömning: Stora Hammarsjön är tämligen mångformig vilket ger 1+ 
poäng (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Stora Hammarsjön har inte haft någon 
betydelse för forskning eller undervisning  
Framstående exempel på sjötyp: Näringsfattig, svagt humös 
bergbäckensjö.  
 



Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion  1+  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  1+ 

 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng (0, 1+)  
 

Bedömning 

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


