
Skiren 

  
Skiren tillhör Virserum-Gårdvedaåns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem. Sjön är belägen ca 20 km SV om Hultsfred på en höjd av 
101 m.ö.h. Det är en näringsrik sjö, 0,31 km2 stor, med ett största djup 
på 3,5 m och ett medeldjup på 1,4 m.  
 
Tillrinningsområdet är ca 591 km2 stort och domineras av barrskog men 
här finns stora arealer odlingsmark och även lövskogar och myrmarker. 
Utlopp sker till Övre Vrången. Skiren är belägen i Virserums-Gårdvedaåns 
huvudfåra.  
 
Berggrunden i området utgörs av äldre granit men tilloppet från Garpen 
övertväras av ett gabbromassiv. Dominerande jordart är morän men 
nordväst om sjön finns ett torvområde och nordost om sjön finns kalt 
berg.  
 
Vattenvegetationen är tät, särskilt i den västra och södra delen. Här växer 
bl.a. bladvass, sjösäv och starr. Den öppna vattenytan täcks till stora 
delar av näckrosor sommartid. Vid tilloppet från Svartegöl finns bl.a. ett 
alsumpkärr med inslag av björk och asp. I sydväst finns barrskog på 
block/hällmarker. Skogen här har inslag av björk och al och är ibland 
grov. Längs nordöstra stranden är övervattensvegetationen glesare och 
här dominerar sjösäv och starr. Skogen är här olikåldrig tall och gran med 
mycket lövinblandning. Stranden är ofta mycket blockig.  
 
Skiren tillhör Flatensjöarnas fiskevårdsområde. Det parti av Gårdvedaån 
som Skiren tillhör utgör en högt frekventerad och lättpaddlad kanotled.  
Skiren är något påverkad, i första hand av försurning. Närsalter tillförs 
sjön från uppströms belägen jordbruksmark och även från reningsverket i 
Virserum.  
 
Sjöns biologiska funktion är hög p.g.a. sina ornitologiska värden.  
Raritetsvärden saknas så vitt känt är.  
 
Den biologiska mångformigheten är måttlig med ett normalt antal 
fiskarter, låg flikighet och föga varierande botten.  
 
Skiren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning och 
är inte heller något framstående exempel på sjötyp. 
 
 
 
 
 
 



Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 6 Virserums-Gårdvedaån  
Koordinater (enligt SMHI): 635795-148991  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 1h (6517)  
Höjd över havet: 101 m  
Sjöns volym: 0,437 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 125,664 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,004 år  
Totalt avrinningsområde: 591,48 km2  
Näravrinningsområde: 3,13 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Skiren sänktes ca 1890 då man också dikade ut de nuvarande 
åkermarkerna runt Venskögle och Hultarp.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: Ingen fastighet inom 200 m  
Antal fritidsbåtar: 4, högt frekventerad kanotled  
Konstgjort utlopp: Rensat, delvis stensatt  
Dikningar: Obetydligt.  
Kalkning: Uppströms vid Virserum finns en kalkdoserare, flera sjöar 
längre uppströms kalkas  
Vägar, järnvägar: Förbi sjöns nordvästra spets passerar både järnväg 
(smalspåret Hultsfred-Växjö) och bilväg (Gårdveda-Virserum)  
Främmande arter: Signalkräfta  
 

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) 

720726 6,3 0,20 45       0,490  0,045 

7905-- 6,5 0,09            

8510-- 6,5 0,18 40 11,0 16,0     

900312 6,7 0,24 50         0,015 

910325 6,4 0,09 30 6,6 6,5     

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



Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: -  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: Sjön med omgivningar är en värdefull häck- och rastlokal för 
sjöberoende fåglar.  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

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

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 7 st: gädda, abborre, mört, braxen, sarv, sutare och 
enstaka öring  
Kärlväxter: Bl.a. gäddnate, vit näckros, gul näckros, bladvass, sjösäv, 
starr sp., i utloppet växer gräsnate och vattenmossa.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Rastande fåglar: kricka, vigg, brunand. Trana, storspov, tofsvipa 
häckar i närheten av sjön. Storlom, gräsand, knipa och storskrake finns 
också i sjön. Ett skedandpar har observerats vid ett tillfälle.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,31 km2  
Sjödjup:   max: 3,5 m   medel: 1,4 m  
Flikighetstal: 1,35  
Utlopp: Ström, rensad, stensatt bredd: ca 50 m ström, 6-7 m bred, 
därefter en liten sjö, 50x300m  
Risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 2    
Antal öar: 0  
 



Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Nej, bedömning från 
djupkarta och medelvattenföring  
 

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 

Grus / Sten x   

Block x   

Häll x   

 
Grundbottens utbredning: 100 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Kärr x   

Lövskog x   

Blandskog  x  

Barrskog   x 

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Skiren är en grund 
utvidgning av Virserumsån och täcks till stora delar av övervattens- och 
flytbladsvegetation sommartid. Norr om sjön växer en ogallrad blandskog 
med grova tallar. Här finns både blockig, flack moränmark och brantare 
hällmarker. Söder om sjön dominerar barrskogen men vid inloppet från 
Svartegöl finns ett alsumpkärr och strandskogen på denna sidan består av 
al, björk och asp. I sydväst finns barrskog på block/hällmar-ker. I 
nordväst innanför strandskogen finns betesmarker.  
Förekomst av översvämningsmark: - 
 

 

 

 



Strand- och vattenvegetation 

(täckning i %  av strandlängden)  
 
Typ av vegetation  mindre än 10 %  10 - 50 %  mer än 50 % 

Vattenöverståndare       x  

Flytbladsväxter     x 

Långskottsväxter x     

 
Beskrivning av stranden: Stranden utgörs till stor del av block- och 
hällmarker men här finns också kärrmarker.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Skiren har inte haft någon betydelse för 
forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Mesotrof, grund 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, Skyddsvärd 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 
 


