
Venagöl 

  
Vena göl tillhör Viråns vattensystem och är belägen ca 6 km ONO om 
Hultsfred på en höjd av 130 möh. Det är en 0,02 km2 stor brunvattensjö 
omgiven av barrskog. Innan sänkningen var sjöytan 3 ggr så stor, dvs ca 
6 ha. Den gamla sjöbotten är nu starrmader och i strandkanten finns ofta 
gungflyn med vitmossor. Ovanför detta följer på vissa ställen en bård av 
videbuskage, sedan björk och här finns björnmossetuvor.  
 
Den nuvarande stranden, som förr var sjöbotten, är nu bevuxen med gran 
och björk. Gamla kulturspår finns i form av odlingsrösen och 
stengärdesgårdar. På generalstabens gamla karta från ca 1880 kallas sjön 
för Torrgölen. Utloppet sker via en bäck och sammanfaller med Skatsjöns 
utloppsbäck innan utloppet i Verån.  
 
Vattenvegetationen utgörs av glesa bestånd av näckrosor. Mellan de 
öppna vattenytorna finns lite fast mark och här växer pors, björk och tall. 
De båda gölarna kantas av gungflyn med vitmossor och starr. På vissa 
ställen finns bestånd av vide.  
 
Vena göl har efter sänkningen för nästan 100 år sedan inträtt i ett nytt 
tillstånd och i detta anses sjön vara ytterst lite påverkad. Sjön har en viss 
biologisk funktion med ett tranpar som häckar sedan många år. Tidigare 
har också sångsvan häckat här.  
 
Raritetsvärdet är så vitt känt lågt. Den biologiska mångformigheten är 
också låg. Indikationer på detta är föga varierande grundbotten, stränder 
och omgivningar. Vidare ett lågt antal sjöberoende fågelarter och 
fiskarter.  
 
Någon betydelse för forskning eller undervisning har inte Vena göl. Inte 
heller är den något framstående exempel på sjötyp. 
 
Avrinningsområde: 73, Virån  
Koordinater (enligt SMHI): 637608-150897  
Topografisk karta: 6G Vimmerby NV  
Ekonomisk karta: 6G 5b (6651)  
Höjd över havet: 130 m  
Sjöns volym: 0,020 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 0,122 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,16 år  
Totalt avrinningsområde: 0,65 km2  
Näravrinningsområde: 0,65 km2  
 

 



Påverkan 

Sänkning: Vena göl sänktes ca år 1900. En strandvall som kan ses tydligt 
runt vissa delar av sjön visar att Vena göl tidigare varit 1-2 m högre.  
Konstgjort utlopp: Utloppet är grävt och sprängt.  
Antal fastigheter: 0  
Antal fritidsbåtar: 0  
Utdöda arter: Tidigare fanns åtminstone abborrar i Vena göl, de kan 
möjligen finnas kvar.  

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum  pH alkanitet färgtal kond 

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

951031 6,8 0,25 120  7  

 
Bedömning: Liten påverkan vilket ger 0 poäng. (-, 0)  

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Trana häckar, tidigare även sångsvan - betydelse 
för arterna i regionen.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  
 
Bedömning: Låg biologisk funktion vilket ger 0 poäng. (0, 1+,2+)  

Raritet 

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

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Abborre kan möjligen finnas kvar  
Kärlväxter: Vit näckros, gungflyn med vitmossa, tranbär, starr sp.  
Övrigt: Minst 3 arter sjöberoende fågel: trana, knipa, gräsand  
 



Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,02 km2  
Sjödjup max: okänt medel: okänt  
Flikighetstal: 1,6  
Utlopp: Lugnflytande, bredd: Ca 0,7 m, risk för torrläggning: Ja  
Antal tillopp: 0  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Vet ej, men troligen inte pga 
litet vattendjup.  
 

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  

 
Grundbottens utbredning: 100 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Mosse  x  

Barrskog   x 

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Sjön delades vid sänkningen 
i tre delar varavden minsta som ligger i den nordöstra delen av området 
är nästan helt igenvuxen. De båda andra är humösa gölar med gles 
vegetation i form av näckrosor. Den gamla sjöbotten är nu starrmader 
med salix och björk. Omgivningen domineras av mossig granskog. En del 
av skogen i tillrinningsområdet har avverkats.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, den gamla sjöbotten är flack 
ifrån nuvarande strandlinje upptill den gamla strandvallen och en del av 
denna mark översvämmas vid högvatten.  
 
 



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: Närmast sjön finns gungflyn med vitmossor 
och starr. Sedan följer en bård med salix och björk och ovanför detta 
gran. Strandmaterialet är här oftast organogent. Vid den gamla 
strandvallen vidtar minerogent material som är blockigt och här uppe 
växer ofta en mossig granskog.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Vena göl är inte föremål för varken 
forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Opåverkad, humös, näringsfattig sjö  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 0 

Biologisk funktion  0  

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 


