
Yttre Vrången 

  
Yttre Vrången tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i 
Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 18 km SV om Hultsfred på en 
höjd av 97 m.ö.h. Det är en mesotrof sjö, 0,50 km2 stor, med ett största 
djup på 8,5 m och ett medeldjup på 1,5 m.  
 
Tillrinningsområdet är ca 608 km2 stort och domineras av barrskog men 
här finns även åkermark, torvmark och lövskog. Utlopp sker till Flaten.  
Berggrunden i området består av äldre granit med någon diabasgång och 
även gångar av yngre granit. Dominerande jordart är morän med inslag 
av kalt berg.  
 
Vattenvegetationen består av bl.a. sjösäv, bladvass, gäddnate och 
näckrosor men även not-blomster förekommer. I de grunda vikarna längs 
västra sidan och den grunda utloppsviken är vegetationen tät och 
utbredd.  
 
Sjön omges av barrskog men bäcken som kommer från Ånglegöl omges 
av en blandskog med klibbal, ask, björk, asp, hassel och gran. Här finns 
gott om spår efter hackspettar. Vid utloppet finns också mycket lövträd. 
Vid Vrånganäs finns en hagmark innanför vassen. Där fastmark når ner till 
stranden är det blockstrand med någon häll.  
 
Yttre Vrången tillhör den högt frekventerade kanotleden Gårdvedaån. Sjön 
tillhör också Flatensjöarnas fiskevårdsområde.Yttre Vrången är påverkad 
främst av utsläpp från reningsverket i Virserum. Närsaltstillförsel från 
åkermark i omgivningarna förekommer också.  
Sjön har en viss biologisk funktion som häck- och rastplats för fåglar.  
Raritetsvärden saknas så vitt känt är.  
 
Den biologiska mångformigheten är måttlig med ett lågt antal fiskarter, 
ett lågt antal fågelarter och en mindre varierande omgivning.  
 
Yttre Vrången har inte haft någon betydelse för forskning eller 
undervisning och är inte heller något framstående exempel på sjötyp 
 

Påverkan 

Sänkning: Ja, genom att utloppet har fördjupats  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 3 st med strandtomt.  
Antal fritidsbåtar: 3-4 st.  
Konstgjort utlopp: Ja, block och sten har tagits upp.  
Dikningar: Obetydligt, åkerdikning norr om sjön.  



Kalkning: Uppströms vid Virserumsån samt flera sjöar.  
Utsläpp: Närsaltstillförsel från jordbruksmark och från reningsverket i 
Virserum.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum   pH  alk  färg  tot-P  tot-N  
   (mmol/l) (mg Pt/l) (mg/l) (mg/l) 
1972-07-26   6,6 0,186 40 0,023 0,550 
 
1972-07-26 var siktdjupet 3,0 m  
 
Bedömning: Något påverkad vilket ger 0 poäng. (-, 0)  

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: -  
Fisk: -  
Andra organismer: -  
Övrigt: -  
Genbank: -  

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

Raritet  
 
Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Avsaknad av rariteter ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet  
 
Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 6 arter: gädda, abborre, mört, braxen, benlöja, sutare. 
Någon enstaka ål kan finnas.  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, gäddnate, vit näckros, gul näckros, sjösäv, 
bladvass, vattenpest, spikblad, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 3 sjöberoende fågelarter, enkelbeckasin, skäggdopping, 
vattenrall.  
   



Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,50 km2  
Sjödjup: max: 8,5 m medel: 1,5 m  
Flikighetstal: 2,3  
Utlopp: Strömmande bredd: 7-8 m risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 2  
Antal öar: 3-4 mindre där sunden mot fastlandet är igenvuxna med säv 
och vass  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Troligen inte, pga lågt djup 
och snabbt vattenflöde.  

Grundbottenmaterial 

Grundbottens utbredning: Ca 98 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden 
 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Grund sjö i Virserums-
Gårdvedaåns huvudfåra. Tät vattenvegetation vid västra stranden, vid 
öarna och mot utloppet. Omgivningarna är omväxlande med barrskog, 
lövskog, blandskog och lite hagmark.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja  
 

Strand- och vattenvegetation 
 
Beskrivning av stranden: Dels relativt branta moränstränder, dels 
flacka stränder med videbuskage i strandkanten.  
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning  
 
Forskning och undervisning: Yttre Vrången har inte haft någon 
betydelse för forskning eller undervisning.  
Framstående exempel på sjötyp: Mesotrof sjö.  
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanvägning av kriterier  
 
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 
 


