
Illån 

  
Illån är ett biflöde till Virån i dess norra gren. Ån sträcker sig från Illerns 
utlopp till Näjern. Illern är reglerad via en damm ca 100 m nedströms 
utloppet. Under åns ca 8 km långa lopp finns ytterligare 4 uppdämningar. 
Var och en utgör ett definitivt vandringshinder för fisk.  
 
Ån flyter genom ett skogslandskap där barrskog dominerar men här finns 
även åkrar, betesmarker och lövskog. Illån har 4 tillflöden från mindre 
sjöar och myrmarker. Det största tillflödet kommer dock från Kroksjön-
Snövålen och den sänkta, igenvuxna Lillsjön.  
 
Berggrunden i området domineras av yngre graniter men ett stråk av 
smålandsporfyr korsar ån. Ett massiv söder om ån utgörs av en basisk 
bergart.  
 
Illån tillhör ett område som är av "riksintresse för naturvården": Virån 
med Illern.  
 
Illån är främst påverkad av fördämningarna som byggts i ån. Vissa 
sträckor har rensats på block och sten. Under senare år har ett par 
strandnära hyggen tagits upp.  
 
Illån har en hög biologisk funktion med regelbunden förekomst av utter 
(1986-89 vid Illåns utlopp, 1991 vid Illern, 1993 längs Illåns övre lopp). 
1990 häckade kungsfiskare vid ån. Höga raritetsvärden finns i form av 
uttern, en sällsynt nattslända (Setodes argipunctellus) och en ovanlig 
nattslända (Chimarra marginata).  
 
Den biologiska mångformigheten är måttlig med lågt artantal för alla 
grupper. Omgivningarna och åns lopp är måttligt varierande.  
 
Åns betydelse för forskning och undervisning är ringa. Den tillhör dock 
område av riksintresse för naturvården, Virån med Illern, och har en 
presumtiv betydelse som forskningsobjekt.  
 
Avrinningsområde: 74, Emån, biflöde nr 9 Sällevadsån  
Koordinater (enligt SMHI): 637078-149070  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 3i (6538), 6F 4i (6548)  
Höjd över havet: 190 m  
Sjöns volym: 0,512 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 0,463 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 1,11 år  
Totalt avrinningsområde: 2,26 km2  
 



Påverkan 

Dammar: 5 uppdämningar  
Kanalisering: Vissa sträckor är stensatta  
Rensning: Vissa sträckor är rensade  
Dikning: Åkerdikning förekommer  
Utsläpp: Troligen inga  
Åkrar: Strandnära åkrar finns vid Strömserum och längs åns nedersta 
lopp. En del av åkrarna har planterats igen med gran.  
Strandnära hyggen: Vid Lönshults kvarndamm och även vid den strax 
uppströms belägna Dammen.  
Kalkning: Nej  
Främmande arter: Signalkräfta (inplanterad 1989).  
Utdöda arter: Flodkräfta  
Vägar, järnvägar: Två större vägar och ett antal mindre korsar ån.  
Övriga ingrepp:  
Kemisk/fysikaliska mätresultat: Saknas.  
 
Bedömning: Ån är kraftigt påverkad av uppdämningarna. Detta ger 1- 
poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Vattendragsberoende däggdjur och fåglar: Regelbunden förekomst av 
utter - betydelse för arten i landet.  
Fiskar: -  
Bottenfauna: Nattsländan Setodes Argipunctellus - betydelse för arten i 
landet.  
Insekter: -  
Kärlväxter: -  
Övrigt: -  
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Setodes argentipunctellus - nattsländeart som är sällsynt i 
landet. Utter - sällsynt i landet.  
Abiotisk: -  
 
Bedömning: Höga raritetsvärden. Detta ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 
 
 
 



Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskbestånd: Minst 5 arter: gädda, abborre, mört, lake och sutare.  
Vattendragsberoende däggdjur: Spår av utter har iakttagits, 1986-89 i 
form av spillning vid bron intill utloppet i Näjern, 1991 sågs en utter vid 
Illern, 1993 sågs spår från Illern och nedströms längs Illån.  
Vattendragsberoende fåglar: 1990 häckade kungsfiskare vid ån. 
Strömstare övervintrar.  
Bottenfauna: Inventering 1992: Avsaknad av mycket sällsynta och 
hotade arter samt ett lågt diversitetsindex gav som resultat 
naturvärdesklass C, skyddsvärd i övrigt. En sällsynt och en ovanlig 
nattsländeart påträffades dock. Vidare kunde konstateras att bottenfaunan 
var obetydligt eller inte alls påverkad av försurning eller organisk 
belastning/näringsämnen. 49 taxa/arter påträffades. Tilläggas bör att 
provtagningen skedde på en lugnflytande lokal med minerogen botten 
strax nedom Illern. På en strömmande lokal kan man tänka sig att 
diversiteten är större.  
Kärlväxter: Okänt  
Övrigt: -  
 

Abiotiska delkriterier  

Strandnära områden (inom 100 m från strand)  
 
Biotop mindre än 10 % 10 - 50 % mer än 50 % 

Barrskog  x  

Lövskog x   

Åker x   

Betesmark x  x 

Våtmark  x  

 
Förekomst av översvämningsmark: Ja  
 
Åfårans förlopp 
Lugnflytande: ca 6 km  läge: - 
Strömmar: ca 2 km   läge: - 
Fall:   läge: vid de fyra nedersta dammarna  
Rakt lopp: ca 1,5 km  läge: översta loppet ca 1 km, nedersta 

loppet ca 0,5 km  
Ringlande: ca 4 km  läge: från Strömserumsdammen ner till 

ca 500 m innan utloppet  
Grenat: ca 0,5 km   läge: nedom f.d. Lönshults kvarn  
 



 
Åbottens geologi 
Svallsediment: -  läge: Vid Igelhulte göl och vid utloppet 
Morän: -    läge: Hela loppet  
Berg: -   läge: - 
Vinteröppna avsnitt: läge: Okänt men troligen alla forspartier  
 
Bedömning: Mindre mångformig vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Presumtiv betydelse som del i objekt av 
Riksintresse för naturvården: Virån med Illern.  
Framstående exempel på åtyp: Näringsfattig skogså.  
 
Bedömning: Viss betydelse. Detta ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion  1+ 

Raritet 1+ 

Biologisk mångformighet  0 

Betydelse för forskning och undervisning  1+ 

                                                  Summa:  2+ 

 

Bedömning 

Naturvärdesklass II, Högt naturvärde. 

Bedömningshjälp  
Klass I Särskilt högt naturvärde =5+, 4+, 3+  
Klass II Högt naturvärde =3+, 2+, 1+  
Klass III Skyddsvärde i övrigt =1+, 0 
 
 


