
Verån 

 
Verån tillhör den gren av Virån 
som rinner upp i sjön Solnen i 
Vimmerby kommun. Den 
inventerade delsträckan är 
belägen mellan Versjöns utlopp 
ca 6 km SO Vena samhälle och 
inloppet i sjön Näjern. Det 
totala avrinningsområdet till 
Näjern är 174 km2 stort. Den 
undersökta sträckan är ca 6,5 
km lång och har ett totalt fall på 
7,5 meter. Största delen är lugnflytande och det enda forspartiet finns vid 
Vederhult.  
 
Ån följer en tektonisk sprickzon i NV-SO-lig riktning och på ådalens södra 
sida finns en isälvsavlagring där partiet mellan Träda by och 500 m NV 
Kurehorva är av högsta naturvärde. Berggrunden runt ån är 
Smålandsgranit. Jordarterna i ådalen utgörs av svämsediment och torv. 
Längst ner mot Näjern finns gammal sjöbotten.  
 
Verån rinner genom en 200-600 meter bred dalgång. Hela dalbotten är 
uppodlad och utgörs av åker- och betesmarker. Mellan Versjön och 
Vederhult är inte dalen så markerad och här finns blandskog mellan 
åkrarna. Åns översta lopp fram till väg 130 har fördjupats och breddats. 
En uppgrävd vall på 1,5x1,5 meter ligger här längs ena sidan av ån. På 
andra sidan bron har åsmaterial grävts ur och nu finns här en plan yta.  
På denna översta sträckan ner till en bit nedströms Vederhultsbron omges 
ån av klibbal och björk. Därefter följer ett parti där alla buskar och träd 
tagits bort och i ån växer bladvass och bredkaveldun. Ner till 
Bredhultsbron finns några få partier med stora alar och björkar, i övrigt är 
åkanten nästan bar och åkrarna odlas ända fram till kanten.  
 
Man har också gjort grävningar i ån. Nedströms Bredhultsbron omges ån 
åter av stora alar och björkar. Åns sista 400 meter ner till Näjern omges 
av sankmark.  
 
Ån har under sitt lopp genom dalen fem tillflöden från sjöar och gölar i 
omgivningen. Sydväst om dalen dominerar barrskogen medan det nordost 
om finns en större andel lövträd.  
 
Verån är en viktig länk för uttern som regelbundet har iakttagits både 
uppströms i Versjön och nedströms i Näjern och Illån. Tidigare fanns mal i 
Versjön och flodpärlmussla i Verån. Denna del av Verån tillhör området av 
"riksintresse för naturvården" Virån med Illern.  



Verån är kraftigt påverkad av närsaltstillförsel, dels från uppströms 
liggande jordbruk, dels från åkrarna som omger ån. Avverkningen av 
strandskogen längs ån och grävningarna i ån utgör också en kraftig 
påverkan. Tidigare tillfördes ån även närsalter från avloppen i Vena 
samhälle. Ett förslag för avhjälpande av detta problem är att lämna en 10-
20 meter bred odlingsfri zon på båda sidor om ån. Detta bör göras även 
uppströms Versjön.  
 
Åns biologiska funktion är i dagens läge måttligt hög. Det är främst som 
förbindelselänk för uttern mellan Versjön och Näjern som ån är viktig. 
Stationär öring finns i mindre antal vid forsarna i Vederhult (1986). 
Kungsfiskare har häckat någon enstaka gång. Vissa år svämmar ån över 
vid vårfloden och utgör då ett stort värde för rastande flyttfåglar. Tidigare 
har flodpärlmussla funnits i ån och en återinplantering kan möjliggöras om 
åns vattenkvalitet förbättras. Raritetsvärdet är högt i och med utterns 
förekomst.  
 
Veråns biologiska mångformighet är måttlig. Fem fiskarter och ett större 
antal fågelarter är beroende av ån. Växter och bottenfauna är till stora 
delar okända. Bland växterna i ån finns dock bladvass, bredkaveldun, 
kabbeleka och vattenmossa samt gräsnate. Betydelsen för forskning och 
undervisning är ringa även om förekomsten av uttern skulle kunna vara 
intressant för både forskning och undervisning. 

Påverkan 

Reglering: Nej  
Dammar: Nej  
Rensning: Ån har rensats och fördjupats på vissa ställen  
Dikning: Raka grävda diken förekommer på ett par ställen  
Utsläpp: Närsalter från jordbruk, tidigare också utsläpp från hushåll och 
industri i Vena.  
Åkrar nära stranden: Ån omges till stor del av åker- och betesmark  
Strandnära hyggen: Längs stora delar av åns lopp huggs växtligheten 
ner kontinuerligt.  
Kalkning: Uppströms kalkas regelbundet flera sjöar.  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest ca 1989, tidigare har även flodpärlmussla 
funnits i ån.  
Vägar, järnvägar: 4 broar över ån. Vena-Kristdalavägen löper längs ån  
Övriga ingrepp: - 
 
 
 
 
 
 
 



Kemisk/fysikaliska mätresultat 
 
datum pH alk färg kond 
    (mmol/l) (mg Pt/l) (mS/m) 
1987-04-14 6,3 0,25 80 13,6 
1991-04-09 7 0,33 70 14 
1994-03-02 6,6 0,27 80 13 

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

Biologisk funktion  
 
Vattendragsberoende däggdjur och fåglar: Utter - betydelse för arten 
i landet. Kungsfiskare har häckat några gånger - betydelse för arten i 
landet.  
Fiskar: Öring - betydelse för arten i vattendraget.  
Bottenfauna: -  
Insekter: -  
Kärlväxter: -  
Övrigt: Tidigare fanns här flodpärlmussla.  

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

Raritet  
 
Biotisk: Förekomst av utter - sällsynt i landet.  
Abiotisk: -  
 
Bedömning: Högt raritetsvärde vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 
 
Biotiska delkriterier  
Fiskbestånd: Minst 5 arter: öring, gädda, elritsa, mört och lake 
(elprovfiske 1986).  
Vattendragsberoende däggdjur: Utter.  
Vattendragsberoende fåglar: Kungsfiskare(har häckat några gånger vid 
ån).  
Bottenfauna: Okänd.  
Kärlväxter: Bl.a. kabbeleka, bladvass, bredkaveldun, vattenmossa.  
Övrigt: De år då vårfloden orsakar översvämning av ån rastar många 
fåglar här.  

 



Abiotiska delkriterier 

Förekomst av översvämningsmark: Ja, de lägst liggande delarna av 
dalen.  
 
Åfårans förlopp 
Lugnflytande: ca 6 km  läge: Hela sträckan utom forsarna vid 

Vederhult  
Strömmar: ca 0,5 km  läge: Vid Vederhult  
Rakt lopp: ca 0,5 km  läge: Översta loppet  
Ringlande lopp: ca 6 km  läge: Hela loppet utom de översta 0,5 

km.  
 
Åbottens geologi 
Isälvsavlagringar: ca 1,5 km läge: Från ca 250 meter uppströms väg 

130-bron till ca 200 meter nedströms 
Vederhultsbron.  

Svallsed. och torv: ca 4,5 km läge: Från ca 200 meter nedströms 
   Vederhultsbron ner till inloppet i Näjern  
Morän: ca 0,5 km   läge: Översta loppet  
Vinteröppna avsnitt: Okänt  läge: Okänt, men troligen del av forsarna 

vid Vederhult.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
   

Betydelse för forskning och undervisning  

Forskning och undervisning: Kan få betydelse för forskning och 
undervisning p.g.a. utterförekomsten.  
Framstående exempel på åtyp: Näringsrik slättå.  
   
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier  
 
Påverkan      -  
Biologisk funktion     1+  
Raritet      1+  
Biologisk mångformighet    0  
Betydelse för forskning och undervisning   0  
Summa      1+  
 

 



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  
 


