
Kavlegöl 

  
Kavlegöl tillhör Viråns vattensystem och är belägen drygt 5 kilometer 
NNO om Hultsfred på en höjd av 123 meter över havet. Det är en liten 
brunvattensjö omgiven av torv. Ytan är på 0,04 km2.  
 
Tillrinningsområdet är 1,56 km2 och karakteriseras av barrskog men 
väster om sjön finns en igenväxande äng med mycket björk. Detta 
område är kraftigt dikat. Utloppet sker via Råden till Verån. Berggrunden 
är basisk men väster om sjön finns porfyr. Jordarter är torv och morän.  
 
Vattenvegetationen är gles och utgörs av näckrosor och gäddnate. Längs 
stränderna finns dels mer eller mindre breda bälten av vass och säv, dels 
gungflyn med vitmossor och starr. I inlopp och utlopp växer bl.a. rikligt 
med missne. Sjön kantas sedan av pors, videbuskage och björk.  
 
Grundbotten som täcker hela sjön utgörs av organogent material.  
Öster och norr om Kavlegöl finns barrskog, söder om sjön ett ganska 
färskt kalhygge och väster om sjön en kraftigt dikad granskog med stor 
inblandning av björk.  
 
Kavlegöl tillhör Råden - Långsjöns fiskevårdsområde.  
 
Avrinningsområde: 73, Virån  
Koordinater (enligt SMHI): 637937-150496  
Topografisk karta: 6G Vimmerby NV  
Ekonomisk karta: 6G 5a (6650)  
Höjd över havet: 123 m  
Sjöns volym: 0,018 milj. m3  
Beräknad avrinning/år: 0,295 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,06 år  
Totalt avrinningsområde: 1,56 km2  
Näravrinningsområde: 1,13 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Kavlegöl är sänkt genom grävning och sprängning i utloppsån.  
Antal fastigheter: 0  
Antal fritidsbåtar: 0  
Utlopp: Grävt och fördjupat vid sänkningen  
Utsläpp: Rotenonbehandling har skett och försök med utsättning av 
regnbåge som misslyckades.  
Dikningar: Kraftiga dikningar på mossen sydväst och väster om sjön.  
Hyggen vid stranden: Ca 15 % av strandlängden berörs av ett 
kalhygge, björkbård mot sjön.  



Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond 

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

951031 6,8 0,24 200 13 

 
Bedömning: Påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: -  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Låg biologisk funktion vilket ger 0 poäng. (0, 1+,2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Inga rariteter är kända.  
Abiotisk: Inga rariteter är kända.  
 
Bedömning: Förekomst av raritetsvärden saknas. Detta ger 0 poäng. (0, 
1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Troligen gädda, abborre och mört enligt muntliga uppgifter.  
Kärlväxter: Bl.a. gäddnate, vita näckrosor, säv, bladvass, bredkaveldun, 
starr sp.,på gungflyna runt sjön växer vitmossa sp., björnmossa sp., 
tranbär och i strandkanten pors, skvattram och videbuskage. I utlopp och 
inlopp växer missne.  
Övrigt: Knipa och gräsand häckar, häger näringssöker.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,04 km2  
Sjödjup: max: okänt medel: 0,5 m  
Flikighetstal: 1,1  



Utlopp: lugnflytande bredd: ca 1 m risk för torrläggning: ja  
Antal tillopp: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, det låga maxdjupet ger 
ingen skiktning av sjön.  
 

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 

 
Grundbottens utbredning: 100 % (av totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Kärr x   

Lövskog x   

Barrskog   x 

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Kavlegöl är en grund 
brunvattensjö omgiven av barrskog. Sjön kantas av videbuskage, pors, 
björk, vassar med bladvass och sjösäv, dessutom finns ett par gungflyn 
med vitmossor och starr. Ute i sjön växer glest med näckrosor och 
gäddnate.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, området runt inloppet och 
sydvästra stranden är flacka och gräsbevuxna.  
 

Strand- och vattenvegetation 

(täckning i %  av strandlängden)  
 

Typ av växtlighet mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Vattenöverståndare  x  

Flytbladsväxter  x  



Beskrivning av stranden: En gammal strandvall kan ses norr och sydost 
om sjön som kantas av videbuskage, pors, björk, vassar med bladvass 
och sjösäv, dessutom finns ett par gungflyn med vitmossor och starr.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Kavlegöl har ingen betydelse för forskning 
eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Kavlegöl kan inte anses vara något 
framstående exempel på sjötyp.  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 1- 

Biologisk funktion  0  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  1- 

 

Bedömning 

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


