
GULLSPÅNGSÄLVENS VATTENSYSTEM Stora Högsjön 
 

 Sjötyp: Näringsfattig och humös Kommun: Hällefors 
 Sjöyta: 1,57 km2 Vattendistrikt: Västerhavet 
 Höjd över havet: 191,5 m Terrängkartan: 11E NO 
 Maxdjup: 11,0 m EU-id: SE663666-143433 
 Medeldjup: 3,6 m Utloppskoordinater:6636390, 1434050 
 Omsättningstid: 0,65 år Avrinningsområdets areal: 19,38 km2 
 

Stora Högsjön. Lantmäteriet 

Omgivningar 

Stora Högsjön ingår i Gullspångsälvens vattensystem och är belägen ca 8 km nordost 
om Hällefors. Sjön tillförs vatten från flera tjärnar, vårtmarker och mindre vattendrag 
i omgivningarna, bl.a. Koängsbäcken, Gladhöjdsbäcken, Ljustjärnen och Högsjö-
tjärnen. Avrinningen sker till Lilla Högsjön via Högsjösundet, det smala sund som 
förenar sjöarna. Från Lilla Högsjön rinner vattnet vidare till sjön Norr-Älgen. 

Stora Högsjön omges huvudsakligen av metavulkaniter (natronrik leptit och 
hälleflinta). Nordöst om sjön finns dock ett strandbildande område av yngre granit 
och pegmatit Berggrunden överlagras av sandig-siltig morän som företrädesvis är 
normalblockig. Även en del områden med torv finns, framförallt i norr och öster.  

Omgivningarna kring Stora Högsjön domineras av barrskog med inslag av moss- och 
myrmarker samt blandskog. Ett flertal kalhyggen av varierande storlek finns inom 
sjöns avrinningsområde. Bebyggelsen kring Stora Högsjön är gles. I tabell 1 
redovisas markanvändningen i sjöns avrinningsområde. 



Tabell 1. Markanvändning i Stora Högsjön avrinningsområde, vars totala area är 19,38 km2. 
Data från SMHI. 

 

 

Djur och växter 
Fisk 
Det finns inga provfiskeresultat från Stora Högsjön men enligt uppgifter från 1970-
talet ska abborre, mört, gädda, siklöja och öring finnas i sjön. 
 
Bottenfauna  
De glacialrelikta kräftdjuren Mysis relicta (reliktpungräka) och Bythotrephes ceder-
stroemii (en hinnkräfta som saknar svenskt trivialnamn) har påträffats i sjön. 
 
Växtlighet 
Växtligheten i Stora Högsjön är sparsam. Uppgifter om förekommande arter saknas. 
 
Övrigt djur- och växtliv 
Vid Högsjö- och Gladhöjdsmossen är fågellivet rikt. Vid sjön har drygt 10 sjö-
beroende fågelarter observerats, bl.a. havsörn. 
 

Vattenkvalitet 

Stora Högsjön är en näringsfattig sjö som drabbats av försurning. Stora Högsjön har 
kalkats två gånger (1986, 2005) och var innan dess svagt försurad med pH-värde 
kring 6,0. Idag är sjöns vatten svagt surt och buffertkapaciteten mot försurande 
ämnen är svag. På grund av tillfredsställande pH och alkalinitet är kalkningen 
vilande tills vidare inom sjöns avrinningsområde. Det vattenkemiska målet i 
kalkningsplanen är att sjöns pH inte ska understiga 6,0. Kvicksilverhalten i gädda var 
måttligt höga vid senaste undersökningen. Mer information om vattenkemin visas i 
tabell 2. 
 
Tabell 2. Vattenkemidata från Stora Högsjön och Lilla Högsjön. Medelvärdena är baserade 
på provtagningar från åren 2012-2014 alternativt den senaste provtagningen. Färgade 
värden anger statusklassning, se läsanvisningar. 

Parameter Medelvärde Min-
Maxvärde 

Antal 
prov Provtagningsår 

pH 6,7* 6,5-6,8 6 2012-2014 
Alkalinitet (mekv/l) 0,06 0,05-0,07 6 2012-2014 
Siktdjup (m) 2,2 2,2 1 2008 
Vattenfärg (mg Pt/l) 73** 31-110 6 2012-2014 
Totalfosfor (µg/l) <5 <5-7 3 2008-2010 
Totalkväve (µg/l) 353 300-380 3 2008-2010 
Hg i gädda (mg/kg) 0,69 Medelvärde 5 fiskar 2006 
*NV Handbok 2007:4 och expertbedömning. **Motsvarar absorbansen 0,15 (vid 420/5 nm). 

 
  

Markanvändning Areal 
(km2) Markanvändning Areal 

(km2) 
Skog 16,30 Annan öppen mark 0,01 
Sankmark - Vatten 1,47 
Jordbruksmark 0,01 Tätort - 
Hyggen 1,61 Annan koncentrerad bebyggelse - 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenfakta/sjoar/fakta-sjoar/Lasanvisning_sjofaktablad.pdf


Statusbedömning 
Sjöns ekologiska status har bedömts som måttlig. För mer information om 
bedömningen, se 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE663666-143433 
 
Övervakningsprogram 
I Lilla Högsjön sker undersökningar inom programmet Kalkningens kemiska effekt-
uppföljning. Stora Högsjön ingår under vissa år, i miljöövervakningsprogrammen 
Undersökningar i ytvattenförekomster och Omdrevssjöar. 
 

Naturvårds- och friluftsintressen 

Stora Högsjön är upplåten för fritidsfiske och förvaltas av Hällefors Fiskevårds-
förening. 
 

Mänsklig påverkan 

Stora Högsjön är påverkad av försurning och kalkades första gången 1986. 
 

Områdesskydd 

Stora Högsjön och dess närmaste omgivningar saknar områdesskydd. 
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