
Skärveteån 

  
Skärveteån är ett biflöde till Virserums-Gårdvedaån och avvattnar sjön 
Narrveten och uppströms liggande sjöar, bl.a. Saljen. Ån följer i början av 
sitt lopp Slagdalaåsens nordostsida, därefter gör ån en stor bukt runt en 
platå, varefter ån kommer fram till bron vid Gunnarsborg och rinner sedan 
över slätten ned till Virserumsån.  
 
Övre halvan av ån är ibland en strid fors över blockpartier, ibland en 
lugnflytande, lite bredare å kantad av kärrmarker. Här omges ån av 
barrskog med videbuskage och björk särskilt i de kärraktiga partierna. Vid 
bron vidtar slätten och här har ån ett tämligen rakt lopp, ibland helt utan 
växtlighet på åkanterna.  
 
Förr fanns vid åns översta lopp Fröåsa handpappersbruk och lite längre 
ner Strömsfors kvarn och sågverk. Pappersbruket flyttades i sin helhet till 
Virserums hembygdspark men rester av kvarndammen vid Strömsfors 
finns kvar. Delar av Skärveteån ligger inom område av "riksintresse för 
naturvården", N 21 Virserumsåsen. 
 
Övre loppet av Skärveteån kan i avsaknad av regleringar, dammar och 
dikningar anses tämligen opåverkad. Vid Slagdalabron vidtar slätten och 
ån är i det nedre loppet stensatt. De omgivande jordbruksmarkerna når 
ända fram till ån och längs långa sträckor vid ån finns ingen busk- eller 
trädvegetation. Ett visst näringsläckage finns troligen här.  
 
Ån har en hög biologisk funktion med bl.a. öring som till en del spontant 
vandrar upp i Narrveten och växer sig större, övervintrande strömstare 
och en artrik bottenfauna.  
Raritetsvärdena är inte så höga men ett par växter som är mindre vanliga 
i regionen finns: kalmus, långnate, hampflockel och strandranunkel.  
 
Den biologiska mångformigheten är tämligen stor med en artrik 
bottenfauna, en artrik flora och en relativt varierande omgivning.  
 
Skärveteån har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. 
 
Koordinater (enligt SMHI): 635698-148685  
Huvudavrinningsområde: 74, Emån  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6 F 1g (6516), 6 F 1h (6517)  
Totalt avrinningsområde: ca 270 km2  
Delsträcka: från Narrvetens utlopp till mynningen i Virserumsån  
Längd: hela vattendraget: ? km delsträcka: ca 4,5 km  
Vattendragets bredd: mer än 5-6 m: ca 1 km mindre än 5-6 m: ca 
3,5 km  



Höjd över havet: max: 113 meter min: ca 104 meter  
Sammanlagd fallhöjd: ca 9 m  
Medelvattenföring: ca 1,75 m3/s  
 

Påverkan 

Reglering: Nej  
Dammar: Nej  
Kanalisering: Nedre loppet är delvis stensatt.  
Rensning: Vet ej  
Dikning: Nej.  
Utsläpp: En svag påverkan av närsaltstillförsel kan märkas på 
bottenfaunans sammansättning. Närsalterna kommer troligen från 
fiskodlingen i Tobro och eventuellt också från uppströms belägna 
avloppsreningsverk.  
Åkrar: Nedre loppet, ca halva åsträckan, är omgiven av åkermark  
Strandnära hyggen: Nej, men den naturliga vegetationen längs åns 
kanter har tagits bort helt på vissa sträckor i det nedre loppet.  
Kalkning: Källområdena, som är belägna i Jönköpings län, har kalkats. 
Flera sjöar och vattendrag har varit gravt försurade med pH-värden under 
5,0. Några smärre sjöar och vattendrag har fortfarande efter kalkning låga 
pH-värden.  
Främmande arter: Signalkräfta (inplanterad 1982).  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest ca 1966.  
Vägar, järnvägar: Vägen Kråketorp-Slagdala korsar ån.  
Övriga ingrepp: Fiskodling i Tobro.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal kond Ca + Mg 

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

830408 7,0 0,13 35 9,0 0,28 

900215 6,9 0,18 25 8,6 0,30 

930312 6,8 0,22 25 11,1  

 
Bedömning: Mindre påverkad vilket ger 0 poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Vattendragsberoende däggdjur och fåglar: Övervintrande strömstare 
- betydelse för arten i regionen  
Fiskar: Öring - betydelse för arten i vattendraget  
Bottenfauna: -  



Insekter: -  
Kärlväxter: -  
Övrigt: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Inga höga raritetsvärden så vitt känt är. Detta ger 0 poäng. 
(0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskbestånd: Minst 4 arter: Vid elprovfisken 1988 och 1989 fångades 
ingen öring men det ska finnas i ån.  
Vattendragsberoende däggdjur: Okänt  
Vattendragsberoende fåglar: Strömstare (övervintrande)  
Bottenfauna: Minst 22 taxa (1986). Faunan var artrik och varierad, 
något påverkad av förhöjda närsaltshalter.  
Kärlväxter: Bl.a. kalmus, långnate, hampflockel, sjöranunkel och 
strandpryl.Vid ån bl.a. loppstarr och lundelm.  
Övrigt: -  
 

Abiotiska delkriterier 

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

Barrskog  x  

Lövskog x   

Åker  x  

Betesmark x   

Våtmark x   

 
Förekomst av översvämningsmark: Vet ej  
 
 
 
 



Åfårans förlopp 
Lugnflytande: ca 3 km       läge: - 
Strömmar: ca 1,5 km      läge: - 
Fall: -   läge: -  
Höljor: -      läge: -  
Rakt lopp: ca 0,5 km   läge: nedersta loppet innan utloppet i 

Virserumsån  
Ringlande: ca 4 km läge: hela loppet ner till ca 0,5 km innan 

utloppet  
Grenat: ca 0,2 km läge: Narrvetens utlopp är grenat, några 

kortare sträckor ca 1 km nedströms 
Narrveten är också grenade.  

Meander: nej  
 

Åbottens geologi 
Isälvsavlagringar: ca 1 km läge: Översta loppet rinner längs med 

Slagdalaåsen  
Svallsediment: -   läge: Okänt  
Morän: -   läge: Okänt  
Berg: -   läge: Okänt  
Vinteröppna avsnitt: läge: Inloppet från Narrveten  
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  

Betydelse för forskning och undervisning 

Betydelse för forskning och undervisning: Nej  
Framstående exempel på åtyp: Nej  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 0 

Biologisk funktion  1+  

Raritet  0 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  2+ 

 

 



Bedömning 

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


