
Flaten 

  

 
Flaten, hällmarker vid östra sidan. 

 
Flaten tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 16 km SV om Hultsfred på en höjd av 
96 m.ö.h. Det är en näringsfattig svagt humös sjö i Virserums-
Gårdvedaåns huvudfåra. Sjön är 1,65 km2 stor och största djupet 15,0 
meter medan medeldjupet är 3,8 meter.  
 
Tillrinningsområdet är ca 616 km2 stort och domineras av barrskogar men 
här finns också odlingsmarker, myrmarker och lövskogar. Utloppet sker 
via en smal ström genom höga vassar till Melsjön. Berggrunden i området 
utgörs av granit av Filipstadstyp med inslag av Växjögranit och 
diabasgångar. I nordväst finns också ett massiv bestående av kvartsdiorit 
till gabbro. Dominerande jordart är morän men här finns även kalt berg. I 
nordligaste änden av sjön finns svämsediment.  
 
Vattenvegetationen är för det mesta gles med bla krusnate, hårslinga och 
notblomster. Stränderna på södra och östra sidan utgörs av morän med 
stort inslag av hällar. Här dominerar barrskogen. Nordväst om sjön och 
längs västra stranden till en bit söder om inloppet från Yttre Vrången 
dominerar lövskogen. Grundbotten är till stor del minerogen på södra och 
östra sidan medan det organogena materialet dominerar på norra sidan av 
sjön.  
 
Flaten tillhör Flatensjöarnas fiskevårdsområde. Gårdvedaån är en flitigt 
frekventerad kanotled. En allmän badstrand finns vid sjöns sydöstra del.  
Flaten är påverkad av kalkning uppströms. På norra stranden och vid 
inloppet från Yttre Vrången finns ett antal fritidshus och båtar. Hyggen vid 
sjöns södra och östra strand påverkar också sjön. Signalkräfta är 
inplanterad.  
 
Sjön saknar höga raritetsvärden medan den biologiska funktionen är hög 
med häckande fiskgjuse och storlom samt mindre hackspett. Tidigare 



fanns en hägerkoloni i sjön, möjligen häckar den fortfarande. Siklöja finns 
i sjön vilket är av betydelse för arten i vattensystemet.  
 
Den biologiska mångformigheten är relativt stor med ett ganska högt 
antal fiskarter, varierande vattenvegetation och varierande botten, 
stränder samt omgivning.  
 
Flaten har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och 
är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. 

Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 25-30 st  
Antal fritidsbåtar: Ca 25 st  
Konstgjort utlopp: Nej  
Dikningar: Obetydligt  
Främmande arter: Signalkräfta (inplanteras kontinuerligt).  
Hyggen vid stranden: Ca 15 % av strandlängden  
Kalkning: Kalkdoserare finns uppströms vid Virserum, flera sjöar 
uppströms i  
vattensystemet kalkas.  
Badplats: Finns vid sydöstra stranden.  

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alk färg kond 

   (mmol / l) (mg pt/ l) (mS/m) 

951031 6,4 0,28 175 13 

1972-0726 var siktdjupet 3,4 m  
 
Bedömning: Påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Fiskgjuse häckar (dock inte 1995) - den svenska 
populationen är av stor betydelse för arten i Europa. Storlom - den 
svenska populationen är av stor betydelse för arten i Europa.  
Fisk: Siklöja - av betydelse för arten i vattensystemet  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Flaten har en hög biologisk funktion vilket ger 1+poäng. (0, 
1+, 2+)  



Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Raritetsvärden saknas vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 7 arter, gädda, abborre, mört, braxen, sarv, benlöja, 
siklöja (dessa arter fångades vid provfiske 1995). Lake, ål och öring har 
också påträffats i Flaten.  
Kärlväxter: Bl.a. krusnate, ålnate, notblomster, hårslinga, gäddnate, 
bladvass, sjösäv, gul näckros, vit näckros, stor igelknopp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 5 häckande arter sjöberoende fågel, fiskgjuse, storlom, 
storskrake, gräsand, skägg-dopping. Dessutom knipa och kanadagås. 
Senast 1990 fanns en hägerkoloni med 7 par, möjligen häckar de 
fortfarande. Mindre hackspett finns i strandskogen. 1995 lyckades inte 
fiskgjusen med sin häckning, antagligen pga störning.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 1,65 km2  
Sjödjup: max: 15,0 m medel: 3,8 m  
Flikighetstal: 1,9  
Utlopp: Strömmande bredd: ca 1,5 m risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 2 Antal öar: 1 större samt några 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 

Häll x   

Grus / Sten x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 65 % (av den totala sjöytan).  



Strandnära områden 

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

Barrskog  x  

Äng/Hage x   

Lövskog x    

Åker x    

Blandskog x    

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Näringsfattig sjö med snabb 
vattenomsättning. Vattenvegetationen är ofta gles men i ett par grunda 
vikar på norra sidan lite tätare med starrkärr innanför. Norra stranden 
som är mycket exploaterad med fritidshus, järnväg och landsväg, är 
blockig med lövskog. Här finns t.ex. domänreservatet Bocksudd med 
ekskog. Runt inloppet i väster är det också blockig mark men här 
domineras trädskiktet av ek, alm, björk och asp. I buskskiktet finns alm, 
ask och lönn. Södra och östra sidan består av morän med mycket häll. I 
sydost finns en sandig badstrand. Trädskiktet domineras av barrskog.  
Förekomst av översvämningsmark: I nordvästra viken och strax öster 
om Bocksudd finns starrkärr som kan svämmas över vid högvatten.  
 

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: Norr om sjön är stranden oftast stenig-blockig 
med lövskog närmast stranden. I nordväst finns ett starrkärr, i nordost 
svämsediment med vass och videbuskage. Norra stranden är tätt 
bebyggd. Södra stranden utgörs ofta av hällar eller block/sten. Här 
dominerar barrskogen.  
 
Bedömning: Flaten har en relativt stor mångformighet vilket ger 
1+poäng. (0, 1+)  
 



Betydelse för forskning och undervisning 

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

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan   -- 

Biologisk funktion  1+   

Raritet    0 

Biologisk mångformighet    0 

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  
 


