
Våmmesjö 

  
Våmmesjö tillhör Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 18 km S om 
Hultsfred på en höjd av 91,1 möh. Avrinningen sker via Lillesjö genom 
Mörlundabäcken till Emån. Det är en mesotrof sjö med något humöst 
vatten, tidvis mycket humöst (1984-07 200 mg Pt/l). Sjön har en yta på 
0,95 km2 , ett största djup på 8,5 meter och ett medeldjup på 3,6 meter.  
 
Tillrinningsområdet är 26,48 km2 stort och karakteriseras av barrskog 
med stort inslag av åker- och ängsmarker. Ett 10-tal mindre sjöar/gölar 
avvattnas till Våmmesjö. Utlopp sker via Lillesjö och Mörlundabäcken till 
Emån.  
 
Berggrunden i området utgörs av Smålandsgranit och dominerande 
jordart är morän men här finns också kalt berg. Vid sjöns södra del finns 
isälvsmaterial i form av en ås som sträcker sig mot sydost och vid sjöns 
nordostspets börjar en annan ås som delvis är hårt exploaterad.  
 
Vattenvegetationen är mer eller mindre gles och består av bl.a. bladvass, 
sjösäv, hårslinga och näckrosor. Vid utloppet är vegetationen tätare. Efter 
sjösänkningen har en strandplatå bildats nedanför den på många ställen 
mycket tydliga strandvallen på norra stranden. På platån som är mer eller 
mindre fuktig, växer björk, al och gran. Här finns många döda, liggande 
eller stående träd, oftast björk. Grundbotten är till stor del dy/gyttja men 
längs stränderna block, sten eller sand. På sjöns södra sida finns åker- 
och ängs/hagmarker med lövskog emellan. Detta område tillsammans 
med sjön utgör "Riksintresse för kulturvården" K 69 Haddetorp - Rosenvik.  

 
Våmmesjö är påverkad främst genom föroreningarna från 
timmerhanteringen, men också ett visst närsaltsläckage från jordbruket 
vilket ger syrgasbrist i bottenvattnet. Våmmesjö har en viss biologisk 
funktion som häck- och rastlokal för sjöberoende fågelarter. Tidigare hade 
sjön en hög biologisk funktion som en av mycket få flodkräftesjöar i 
regionen. Raritetsvärden saknas så vitt känt är.  
 
Den biologiska mångformigheten är låg vad det gäller de biotiska 
delkriterierna. De abiotiska delkriterierna indikerar en något större 
mångformighet med relativt varierande omgivningar och stränder.  
 
Våmmesjö har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning 
och är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. 
 
 
 
 



Avrinningsområde: 74 Emån, biflödet Mörlundabäcken  
Koordinater (enligt SMHI): 635629-150550  
Topografisk karta: 6G Vimmerby SV  
Ekonomisk karta: 6G 1b (6611)  
Höjd över havet: 91,1 m  
Sjöns volym: 3,382 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 5,01 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,68 år  
Totalt avrinningsområde: 26,48 km2  
Näravrinningsområde: 7,30 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Våmmesjö sänktes första gången 1884-85 tillsammans med 
Borgegöl och Lillesjö.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: Ca 15 st  
Antal fritidsbåtar: Ca 15 st  
Konstgjort utlopp: Grävt  
Dikningar: Åkerdikning förekommer  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest 1995  
Utsläpp: Avfall från timmer ligger på botten i norra delen av sjön. På 
stranden här har man haft timmerupplag som vattnats.  
 

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) 

720621 6,2 0,17 61   0,550 0,008 

7904-- 6,2 0,20 40 11,2    

830712 6,7 0,22 30  019   

8407-- 6,2 0,50 200     

951101 6,2 0,21 25 11,0    

 
Bedömning: Något 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: Flodkräfta - en av väldigt få sjöar i länet med en 
naturlig stam av flodkräfta. Tyvärr har pesten nått även detta vatten år 
1995.  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Viss biologisk funktion. Detta ger dock 0 poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Okänd  
Abiotisk: Okänd  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas så vitt känt är. Det ger 0 poäng. (0, 
1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 6 arter: gädda, abborre, mört, braxen, sarv, sutare 
(fångade vid provfiske 1995).  
Kärlväxter: Bl.a. gäddnate, hårslinga, vit näckros, gul näckros, sjösäv, 
bladvass  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 2 sjöberoende fågelarter, fiskmås, storlom. Flodkräfta har 
funnits nyligen.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,95 km2  
Sjödjup:   max: 8,5 m   medel: 3,6 m  
Flikighetstal: 2,1  
Utlopp: Lugnflytande, grävd bredd: ca 1 m, risk för torrläggning: Vet 
ej  
Antal tillopp: 1  
Antal öar: 4  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja, enligt undersökning.  
 
 
 
 
 



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   

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 70 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Äng/Hage x   

Kärr x   

Lövskog  x  

Blandskog x   

Barrskog  x  

Block/Berg x   

Grus/Sand x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Svagt humös, mesotrof sjö 
med gles vattenvegetation. Varierande omgivningar med lövskog, 
betesmark, åkermark och barrskog. Grundbotten består av både 
minerogent material i form av sand, grus, sten, block och häll samt 
dy/gyttja som dominerar.  
Förekomst av översvämningsmark: Stränderna vid in- och utlopp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 varierande med blockiga och 
grusiga moränstränder, hällar, alkärr och fuktäng. Branta och flacka 
stränder byter av varann. Längs bitar av norra stranden finns en fuktig 
strandplatå.  
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Våmmesjö har inte haft någon betydelse 
för forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Nej  
 
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 


