
Narrveten 

  

 
  

Narrveten tillhör Skärveteåns delavrinningsområde i Emåns 
vattensystem och är belägen ca 23 km SV om Hultsfred på en höjd av 113 
m.ö.h. Det är ursprungligen en näringsfattig klarvattensjö, 1,27 km2 stor 
med ett största djup av 12,5 m och ett medeldjup av 4,0 m.  
 
Tillrinningsområdet är 249,3 km2 och domineras av barrskogsmark med 
inslag av åker- och myrmarker. Utlopp sker via Skärveteån, eller 
Slagdalaån som den också kallas, till Virserums-Gårdvedaån.  
 
Berggrunden i området utgörs av äldre granit. Förekommande jordarter är 
på norra sidan morän och kalt berg, på södra sidan isälvsmaterial och 
morän samt torv.  
 
Vattenvegetationen består av bl.a. bladvass, sjösäv, notblomster, 
braxengräs, näckrosor och sjöfräken. Strandvegetationen är varierande 
med ett alkärr vid Skarneviken där det växer bl.a. strutbräken och 
gullpudra. I ett annat kärr gränsande till sjön växer bl.a. myggnycklar och 
kärrspira. I övrigt kantas sjön ofta av pors. Norra sidan är stenig till 
blockig med inslag av hällar medan södra sidan är sandig till grusig. 
Detsamma gäller grundbotten.  
 
Narrveten måste anses vara påverkad, främst av närsalttillförsel från 
fiskodlingen i Tobro. Detta märks bl.a. på den låga syrehalten i 
djupbottenvattnet. Bottenfaunaundersökningen visar effekterna av låga 
syrehalter då inga syrekrävande arter påträffades på djupt bottenvatten. 
Närsaltstillförsel sker också från uppströms belägna avloppsreningsverk.  
 
Sjöns biologiska funktion är hög med förekomst av häckande fiskgjuse och 
storlom, förekomst av spontant uppvandrande öring samt förekomst av 
den i regionen sällsynta växten gotlandsag. Rariteter förekommer i sjön i 
form av gotlandsag.  



Den biologiska mångformigheten är relativt stor, speciellt vad det gäller 
de abiotiska delkriterierna med stor flikighet, varierande grundbotten, 
strand och omgivningar men även antalet fiskarter är högt.  
 
Narrveten har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning  
 
Avrinningsområde: 74 Emån, biflöde nr 6 1 Skärveteån  
Koordinater (enligt SMHI): 635910-148373  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6F 1g (6516), 6F2g (6526)  
Höjd över havet: 113 m  
Sjöns volym: 4,802 milj m3  
Beräknad avrinning/år: 51,404 milj m3  
Teoretisk omsättningstid: 0,09 år (ca 33 dygn)  
Totalt avrinningsområde: 249,3 km2  
Näravrinningsområde: 15,58 km2  
 

Påverkan 

Sänkning: Nej  
Reglering: Nej  
Antal fastigheter: Ca 7 fritidshus  
Antal fritidsbåtar: 10-15, fiskekortssjö  
Konstgjort utlopp: Nej  
Dikningar: Obetydlig åkerdikning och skogsdikning  
Utdöda arter: Flodkräfta, pest 1968  
Främmande arter: Signalkräfta, inplanterad ca 1985  
Utsläpp: Från fiskodlingen i Tobro strax uppströms Narrveten, 
kommunala avloppsreningsverk uppströms Narrveten  
Hyggen vid stranden: 5-10 % av strandlängden.  
 

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

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

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

720725 7,0 0,186 20   0,440 0,006 

920310 7,2 0,210 30 9,1 12,3 0,600 0,014 

940812 7,0 0,290 35 10,5 12,6 0,420 0,013 

940218 6,9 0,220 53 9,5 12,4 0,737 0,006 

940817 7,0 0,310 43 11,0 11,6 0,428 0,010 

 
På 10 m:s djup var syrgashalten mycket låg i augusti 1992 och 1994(0,1-
0,2 mg/l). 1987-08-10 var fosforhalten i ytvattnet hög, 0,025 mg/l, 



samtidigt var syrehalten i bottenvattnet mycket låg (mindre än 0,3 mg 
O2/l)  
 
Bedömning: Påverkad vilket ger 1- poäng. (-, 0)  
 

Biologisk funktion 

Sjöberoende fåglar: Häckande storlom och fiskgjuse - de svenska 
populationerna är av stor betydelse för arterna i Europa  
Fisk: Öring finns i utloppsån och spontan uppvandring sker - öring på ca 2 
kg har fångats i sjön - betydelse för arten i vattensystemet  
Andra organismer: -  
Övrigt: Förekomst av ag, Cladium mariscus - betydelse för arten i 
regionen  
Genbank: -  
 
Bedömning: Hög biologisk funktion vilket ger 1+ poäng. (0, 1+, 2+)  
 

Raritet 

Biotisk: Förekomst av ag, Cladium mariscus - mycket sällsynt i regionen, 
sällsynt i landet (på fastlandet)  
Abiotisk: Saknas  
 
Bedömning: Förekomst av raritet vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen (dessa 4 arter fångades vid 
begränsat provfiske 1984). Sutare, öring, regnbågslax, lake, ål och "sik i 
strömmingsstorlek" enligt muntliga uppgifter.  
Gädda, abborre, mört, braxen, sarv, sutare, lake, ål, öring, siklöja och 
regnbågslax (rymlingar från odlingen) enligt Länsstyrelsens 
fiskevårdsenhet i Västervik.  
Kärlväxter: Minst 20 arter, bl.a. den sällsynta agen, Cladium mariscus.  
Bottenfauna: Recipientkontroll Emån 1993: Djupbottenfaunan 
dominerades helt av plankton-mygglarver (98%) och antalet taxa var 
endast 6. Detta kan bero på att syrehalten vid botten av sjön är mycket 
låg åtminstone under sommartid. Vid exponerad respektive skyddad 
strand påträffades 29 respektive 19 taxa och sammanlagt på de tre olika 
provpunkterna 33 taxa. Försurningskänsliga och syrgaskrävande arter 
påträffades.  
Plankton: Okänd  



Övrigt: Minst 8 sjöberoende fågelarter: fiskgjuse (häckande), storlom, 
häger, fiskmås, gräsand, knipa, storskrake och drillsnäppa.  
 

Abiotiska delkriterier 

Sjöstorlek: 1,27 km2  
Sjödjup: max: 12,5 m medel: 4,0 m  
Flikighetstal: 3,7  
Utlopp: Strömmande/forsande över bergtröskel, bredd: grenat, 1 meter 
respektive 4 meter, risk för torrläggning: nej  
Antal tillopp: 4  
Antal öar: 0  
Förutsättningar för stabilt hypolimnion: Ja. Bedömning från 
djupkarta, syrgas- och temperaturkurva.  
 

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 70 % (av den totala sjöytan)  
 

Strandnära områden  

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

Kärr x   

Lövskog x   

Barrskog   x 

Block/Berg  x  

 



Beskrivning av sjön och dess omgivning: Mycket flikig klarvattensjö 
omgiven av barrskog. Norra sidan har branta stränder, södra sidan är 
flackare med isälvsavlagringar och bitvis storblockig terräng.  
Förekomst av översvämningsmark: Ja, sankmarker vid södra 
stranden.  
 

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: Klipphällar kantar på några ställen sjön, på 
södra sidan är det mest grus och ibland block, ibland torv. Vegetationen 
är för det mesta gles med bladvass och sjösäv. I de grunda vikarna är 
vegetationen tätare. Flaskstarr och trådstarr växer i strandkanten medan 
pors oftast förekommer ovan strandkanten.  
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Narrveten har inte haft någon betydelse 
för forskning eller undervisning  
Framstående exempel på sjötyp: Mesotrof sjö med ganska klart vatten  
 
Bedömning: Ringa betydelse vilket ger 0 poäng. (0, 1+)  
 

 

 

 

 



Sammanvägning av kriterier 

Påverkan -- 

Biologisk funktion  1+  

Raritet 1+ 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning  0 

                                                  Summa:  2+ 

 

Bedömning 

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


