
Övre Vrången 

  
Övre Vrången tillhör Virserums-Gårdvedaåns delavrinningsområde i 
Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 19 km SV om Hultsfred på en 
höjd av 98 m.ö.h. Det är en näringsrik sjö, 0,53 km2 stor med ett största 
djup på 7,0 m och ett medeldjup på 2,0 m.  
 
Tillrinningsområdet är ca 596 km2 stort och domineras av barrskog men 
här finns även åkermark, torvmark och lövskog. Utlopp sker till Yttre 
Vrången.  
 
Berggrunden i området utgörs av äldre granit men nordväst och sydost 
om sjön finns kvartsdiorit eller gabbro. Dominerande jordart är morän 
men kalt berg och torv finns också.  
 
Vattenvegetationen är gles och består av bl.a. notblomster, braxengräs, 
gäddnate, sjösäv och bladvass. I vikarna är vegetationen tätare. Innanför 
nordvästra viken är ett lövkärr med björk och klibbal. Tilloppet från Skiren 
är grenat och här växer klibbal och gran. Tidigare låg här både sågverk 
och kvarn. Stränderna är i huvudsak blockiga med barrskog, ett par 
hyggen finns på södra sidan och även på den östra.  
 
Övre Vrången tillhör Flatensjöarnas fiskevårdsområde. Sjön ligger också i 
den högt frekventerade kanotleden Gårdvedaån.  
 
Övre Vrången är relativt opåverkad. Sjön är dock försurningskänslig pga 
den snabba vatten-omsättningen och innan kalkningsverksamheten 
startade uppströms registrerades låga pH-värden (5,8 1984) och låga 
alkalinitetsvärden (0,05 mmol/l 1984).  
 
Sjöns biologiska funktion är måttligt hög med bl.a. häckande fiskgjuse, 
storlom, storskrake och drillsnäppa. I strandskogen vid nordvästra 
stranden häckar stjärtmes. Fiskproduktionen är hög. Raritetsvärden är 
okända.  
 
Den biologiska mångformigheten är relativt stor med avseende på antalet 
fiskarter, men ett lågt antal sjöberoende fågelarter, lågt flikighetstal samt 
mindre varierande omgivning, stränder och botten gör att den 
sammanlagda mångformigheten är låg.  
 
Övre Vrången 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): 635856-149108  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 1i (6518)  
Höjd över havet: 98 m  
Sjöns volym: 1,066 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 126,664 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,008 år  
Totalt avrinningsområde: 596,36 km2  
Näravrinningsområde: 3,29 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Ja, troligen. En strandvall är synlig på nordvästra stranden.  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: 2  
Antal fritidsbåtar: 5-6, högt frekventerad kanotled  
Konstgjort utlopp: Vet ej  
Dikningar: Nej  
Främmande arter: Signalkräfta  
Kalkning: Kalkdoserare uppströms vid Virserum, flera sjöar uppströms 
kalkas.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum  pH alkanitet färgtal Ca + Mg tot-N  tot-P 

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

720726 6,7 0,20 40    0,450  0,027 

8404-- 5,8 0,05 20 15,0      

850423 6,4 0,10         

860429 6,7 0,15  70       

 
1972-07-26 var siktdjupet 2,4 m.  
 
Bedömning: Något påverkad vilket ger 0 poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Fiskgjuse och storlom - de svenska populationerna 
är av stor betydelse för arterna i Europa.  
Fisk: -  
Andra organismer: -  



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

Raritet 

Biotisk: Saknas  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Ingen känd raritetsförekomst vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Minst 8 arter. Abborre, mört, braxen, benlöja, sutare, sarv och 
lake fångades vid nätprovfiske 1995. Gädda finns också (muntliga 
uppgifter).  
Kärlväxter: Bl.a. notblomster, braxengräs, sylört, hårslinga, ålnate, 
gäddnate, gräsnate, knappsäv, sjösäv, bladvass, vit näckros, gul näckros, 
svalting, ältranunkel, spikblad, starr sp.  
Bottenfauna: Okänd  
Plankton: Okänd  
Övrigt: Minst 4 sjöberoende fågelarter, fiskgjuse, storlom, storskrake, 
drillsnäppa. Ejder har tillfälligt rastat i sjön. Stjärtmes häckar i 
strandskogen vid nordvästra delen av Övre Vrången.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 0,53 km2  
Sjödjup: max: 7,0 m medel: 2,0 m  
Flikighetstal: 1,8  
Utlopp: Lugnflytande, bredd: 10-35 m, risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 2  
Antal öar: 1  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Troligen inte, p.g.a. lågt 
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  

Sand x   

Grus / Sten x   

Block  x  

 Häll x   

 
Grundbottens utbredning: Ca 99 % (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 

Block/Berg x   

 
Beskrivning av sjön och dess omgivning: Mesotrof sjö med blockiga 
stränder omgiven av barrskog.  
Förekomst av översvämningsmark: Vet ej  
 

Strand- och vattenvegetation 

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

Vattenöverståndare     x   

Flytbladsväxter  x     

Långskottsväxter  x     

Kortskottsväxter  x      

 



Beskrivning av stranden: Ofta stenig strand.  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

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

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan 0 

Biologisk funktion  1+  

Raritet  0 

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 
 


