
Triasjön 

  
Triasjö tillhör Nötåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är 
belägen ca 35 km SV om Hultsfred på en höjd av 183 m.ö.h. Det är en 
näringsfattig, något humös sjö, 0,81 km2 stor med ett största djup på 
18,0 meter och ett medeldjup på 3,2 meter. 
 
Tillrinningsområdet är 16,73 km2 stort och karakteriseras av barrskog 
men här finns också uppodlade marker. Utlopp sker via bla Axebo sjö och 
Salen till Nötån. 
 
Berggrunden i området utgörs av Smålandsgranit. Dominerande jordart är 
morän.  
 
Vattenvegetationen, som längs stränderna är tät, utgörs av bladvass och 
sjöfräken. Här växer också bl.a. knappsäv, hårslinga, notblomster, 
vattenbläddra och näckrosor. Triasjön är sänkt med ca 1,5 meter och på 
platån som har bildats nedom den gamla strandvallen växer gran och 
björk. I övrigt är björk och videbuskage vanliga längs stränderna. På 
Triabosidan finns lövskogar och hagmarker som är värdefulla för t.ex. 
hackspettar. I övrigt omges sjön av barrskog. I länsstyrelsens ängs- och 
hagmarksinventering har ett av hagmarksområdena fått klass III (högt 
naturvärde) och ett annat klass IV (övriga objekt av visst värde). 
Emådalens naturskyddsförenings skrift "Viktiga lövskogar.....", skriven av 
Stefan Wirsenius 1987, bedömer de tre områdena som viktiga för 
hackspettar.  
 
Triasjön är påverkad främst av försurning. Strandnära skogsbruk utgör 
dock ett stort hot. Sjöns biologiska funktion är måttlig med bl.a. häckande 
storlom och ytterligare minst 7 st sjöberoende fågelarter. På Triabosidan 
finns ett par lövskogs- och hagmarksområden där bl.a. mindre hackspett 
har observerats. Raritetsvärdet är så vitt känt lågt.  
 
Den biologiska mångformigheten är måttligt hög med ett normalt antal 
fisk- och fågelarter och en tämligen varierande omgivning.  
 
Triasjön har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och 
är inte heller något framstående exempel på sjötyp. 
 
Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 42 Kattebäck, Nötån  
Koordinater (enligt SMHI): 634297-148608  
Topografisk karta: 5F Åseda NO  
Ekonomisk karta: 5F 8g (5586), 5F 8h (5587)  
Höjd över havet: 183 m  
Sjöns volym: 2,605 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 3,693 milj m3  



Teoretisk omsättningstid: 0,71 år  
Totalt avrinningsområde: 16,73 km2  
Näravrinningsområde: 7,84 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Ja, med ca 1,5 m runt 1880  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 2 st inom 200 m från sjön, byn ligger ca 300-400 m 
ifrån stranden.  
Antal fritidsbåtar: Ca 15 st, ett fåtal med motor  
Konstgjort utlopp: Sänkt genom grävning  
Dikningar: Obetydligt  
Främmande arter: Signalkräfta inplanterad i början av 1970-talet. Gös 
har inplanterats med misslyckat resultat.  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest på 1960-talet  
Hyggen vid stranden: På sjöns västra sida ca 5 % av strandlängden.  
Försurning: Triasjön har länge varit försurningspåverkad. Det lägsta 
alkalinitetsvärdet uppmätt redan 1972 var 0,06 mekv/l. Vid provfiske 
1995 kunde inga försurningsskador på fisk upptäckas.  
Kalkning: Första gången 1979, numera 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) 

470821 6,5 0,35      

720629 6,0 0,06 41   0,720 0,010 

8304-- 6,4 0,10 35 7,8 0,23*   

910227 5,7 0,08 45     

950222 6,1 0,12 80 9,1 0,48**   

*=mmol/l, **=mekv/l  
 
1947-08-21 var siktdjupet 2,3 m , 1972-06-29 var det mer än 3,5 m  
 
Bedömning: Något påverkad vilket ger 1- poäng (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Häckande storlom - den svenska populationen är av 
stor betydelse för arten i Europa  
Fisk: -  
Andra organismer: -  



Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Måttligt hög biologisk funktion. Detta ger 0 poäng (0, 1+, 
2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Saknas.  
Abiotisk: Saknas.  
 
Bedömning: Raritetsvärdena är så vitt känt låga. Detta ger 0 poäng. (0, 
1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 3 st: gädda, abborre, mört. Dessa tre arter fångades vid 
provfiske 1995. 1947 fanns dessutom lake och ål. Dessa arter kan finnas 
kvar.  
Kärlväxter: Bl.a. bladvass, sjösäv, knappsäv, sjöfräken, vattenbläddra, 
hårslinga, vit näckros, gul näckros, ältranunkel, kråkklöver, notblomster.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 8 sjöberoende fågelarter: storlom, fisktärna (2 par häckade 
1995), trana, häger (häckade förr i koloni, numera näringssök), 
storskrake, knipa, gräsand. Kanadagås rastar. I omgivningarna finns 
dessutom nötkråka och mindre hackspett.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,81 km2  
Sjödjup:   max: 18,0 m   medel: 3,2 m  
Flikighetstal: 2,0 (+ östränder=2,6)  
Utlopp: Lugnflytande bredd: ca 1,5 meter  
Risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 2  
Antal öar: 1 stor, 4 mindre  
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       

Block x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 80 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Åker x   

Äng/Hage x   

Kärr x   

Lövskog  x  

Blandskog x   

Barrskog   x 

Block/Berg x   

Grus/Sand x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Något humös sjö med stora 
grunda områden. I vikar och vid grunda stränder är ibland 
vattenvegetationen tät. Omgivningarna domineras av barrskog men 
nordöst om sjön finns lövskogar och hagmarker.  
Förekomst av översvämningsmark: Vet ej  
 

 

 

 

 



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: För det mesta stenig till blockig strand med 
pors och björk. I den nordligaste delen finns en sandig strand och här 
finns en anlagd badplats.  
 
Bedömning: Relativt mångformig. Detta ger 1+ poäng. (0, 1+)  

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Triasjön har inte haft någon betydelse för 
forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Triasjön är inte något framstående 
exempel på sjötyp.  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion  0  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  0 

 

Bedömning 

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


