
Sällevadsån 

  
Sällevadsån är ett biflöde till 
Emån, har ett avrinningsområde 
på 104 km2, rinner upp i 
Jönköpings län vid Kråkshult ca 
20 km rakt väster om 
Silverdalen och mynnar i Emån 
vid Järnforsen. Åsträckan i 
Kalmar län som också är den 
undersökta, är ca 9 km lång och 
den största delen är forsande till 
strömmande. I åns lopp ligger 
Vensjön.  
 
Ån rinner bitvis fram genom en djupt nerskuren dalgång med höga och 
branta sidor, den relativa höjdskillnaden är som mest ca 75 meter. 
Sällevadsån är till karaktären ett grunt, strömmande vattendrag med få 
lugnvattensträckor. Botten består av stenigt grus med sparsam 
vegetation.  
 
Berggrunden utgörs av graniter men vid Vensjöns utlopp finns ett massiv 
med basiska bergarter och genom nästan hela dalgången vid länsgränsen 
löper en diabasgång. Dominerande jordart är morän.  
Sällevadsån utgör ett "riksintresse för naturvården" p.g.a. faunan och 
vattendraget i sig självt. Bildande av naturreservat är under utredning.  
 
Sällevadsån är påverkad av försurning, en del av åns biflöden har haft 
låga pH- och alkalinitetsvärden. Detta kan ha påverkat t.ex. 
öringstammen och bestånden av flodpärlmussla negativt. 
Skogsavverkningarna som har gjorts på sluttningarna ner mot ån och 
ibland ända intill stranden utgör också en negativ påverkan på livet i ån 
p.g.a. ökad erosion (mera slam i ån) och närsaltstillförsel. Uppströms 
Vensjön finns fyra gamla kvarndammar, Sällevad, Kapellet, 
Tjustängsfållan och Boda kvarn. Boda kvarn är helt utrivet och övriga tre 
är mer eller mindre raserade och utgör inga definitiva vandringshinder 
men är svåra passager vid låg vattenföring. I hela vattendraget har sten 
och block röjts undan för att underlätta för timmerflottningen och på vissa 
avsnitt finns rester av träskodda rännor.  
De för vårt land främmande arterna mink och signalkräfta (som 
inplanterats under 1990-talet) är vanliga i Sällevadsån. Signalkräftans 
påverkan på åns ekologiska system vet man inte så mycket om men det 
kommer att visa sig i framtiden.  
 
Sällevadsåns biologiska funktion är mycket hög med länets största 
population av flodpärlmussla, (troligen reproducerande), utspridda 



bestånd av safsa längs hela ån, förekomst av utter, övervintrande 
strömstare och en bottenfauna av mycket högt naturvärde med flera 
försurningskänsliga och/eller renvattenskrävande arter. Kungstrollslända 
som är en typisk art för opåverkade åar i näringsfattiga skogslandskap har 
påträffats. Trana häckar intill ån.  
 
Raritetsvärdet är högt med flodpärlmussla, dagsländenymfen Rhitrogena 
sp. och safsa.  
 
Den biologiska mångformigheten är tämligen stor med ett högt artantal 
vad gäller bottenfauna. Fiskarterna är relativt många och floran i och intill 
ån är intressant med flera ovanliga arter.  
 
Sällevadsån har en potentiell betydelse för forskning och undervisning. 
 
Huvudavrinningsområde: 74, Emån  
Koordinater (enligt SMHI): 636512-148894  
Delavrinningsområde: 74 9, Sällevadsån  
Topografisk karta: 6F Vetlanda SO  
Ekonomisk karta: 6 F 3h (6537), 6 F 4h (6547)  
Totalt avrinningsområde: 104 km2  
Delsträcka: från länsgränsen NV Boda till utloppet vid Järnforsen  
Längd: hela vattendraget: ? km delsträcka: ca 9 km  
Vattendragets bredd: mer än 5-6 m: ca 3 km mindre än 5-6 m: ca 6 
km  
Höjd över havet: max: ca 171 m min: ca 96 m  
Sammanlagd fallhöjd: ca 75 m  
Medelvattenföring: 0,68 m3/s  

Påverkan 

Reglering: Sjön Flen som är belägen strax väster om länsgränsen är 
reglerad.  
Dammar: Baddammen i Järnforsen, Kraftverksdammen vid Kvarntorpet.  
Kanalisering: Trärännor har lagts ut för att underlätta timmerflottning, 
dessa bör dock kunna tas bort eftersom timmerflottning inte längre är 
aktuellt.  
Rensning: Ån har rensats på sten och block för att underlätta 
timmerflottning.  
Dikning: Obetydligt.  
Utsläpp: Kvicksilver från Flenshults kvarn. Sällevadsån har varit 
svartlistad med avseende på kvicksilver från och med Vensjön och 
nedströms.  
Åkrar: Mycket litet, vid Åbro har det funnits.  
Strandnära hyggen: Mycket skog har avverkats i Sällevadsåns närhet 
och ett par hyggen sträcker sig ända fram till stranden.  



Kalkning: Sjöarna i vissa tillflöden har kalkats, Igelsjön, Lilla och Stora 
Hjortsjön, Ljusegöl och dessutom Vensjön.  
Främmande arter: Signalkräfta (inplanterad 1991-92).  
Utdöda arter: Flodkräfta.  
Vägar, järnvägar: Väg 127, Järnforsen - Kvillsfors, passerar ån nära 
utloppet i Emån, vägen Klövdala-Pauliström/Karlstorp passerar ån strax 
uppströms Vensjön. I övrigt finns det ett antal skogsbilvägar som leder 
ner i närheten av ån.  
Övriga ingrepp:  

Kemisk/fysikaliska mätresultat 

datum pH alkanitet färgtal Ca+Mg Al syralösligt kond 

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

821129 6,3 0,15 -- -- -- -- 

890410 6,7 0,23 40 -- -- 7,8 

911128 6,5 0,12 40 9,3* 0,07 7,4 

931103 6,9 0,14 17,5 0,19 0,03 8,5 

950911 7,0 0,17 62,5 0,29 0,033 8,2 

*=mg/l  
 
Bedömning: Stark påverkan vilket ger 1- poäng. (-, 0)  

Biologisk funktion 

Vattendragsberoende däggdjur och fåglar: Utter (spår februari 1992) 
- betydelse för arten i landet  
Fiskar: Öring - betydelse för arten i vattendraget  
Bottenfauna: Flodpärlmussla - betydelse för arten i landet. Troligen är 
beståndet reproducerande. Dagsländenymfen Rhitrogena sp. - betydelse 
för arten i landet.  
Insekter: -  
Kärlväxter: Safsa - betydelse för arten i regionen  
Övrigt: Mycket artrik bottenfauna, 71 taxa på 4 provpunkter.  
 
Bedömning: Mycket hög biologisk funktion vilket ger 2+ poäng. (0, 1+, 
2+)  

Raritet 

Biotisk: Flodpärlmussla - sällsynt i landet, Rhitrogena sp. - sällsynt i 
landet, safsa - sällsynt i regionen  
Abiotisk: -  
 
Bedömning: Höga raritetsvärden vilka ger 1+ poäng. (0, 1+)  



Biologisk mångformighet 

Biotiska delkriterier  
Fiskbestånd: Vid olika elprovfisken har 6 arter påträffats, öring, elritsa, 
gädda, lake, bergsimpa och mört.  
Vattendragsberoende däggdjur: Utter (spår 1992), mink  
Vattendragsberoende fåglar: Strömstare övervintrar.  
Bottenfauna: Flera undersökningar har gjorts. De visar att 
försurningskänsliga arter liksom ren-vattenskrävande arter finns. Faunan 
är artrik men individfattig. 1990 fann man på 4 provpunkter 71 arter/taxa. 
Den för näringsfattiga åar i skogslandskap typiska kungstrollsländan har 
påträffats.  
Kärlväxter: Ett flertal bestånd av den ovanliga safsan finns utspridda 
längs hela åsträckan från norr till söder. Strax nordost om Åbro finns en 
brant på åns östsida där det växer bl.a. underviol, dvärghäxört, trolldruva, 
skogsvicker och skogstry. En bit nedströms växer längs ån bl.a. spenört 
och tätört. En bit uppströms växer knagglestarr och slåtterblomma.  
Övrigt:  

Abiotiska delkriterier 

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

Lövskog   x 

Barrskog x   

Åker x   

Våtmark x   

 
Förekomst av översvämningsmark: Flera våtmarker intill ån (t.ex. 
Britas kärr).  
 

Åfårans förlopp 
Lugnflytande: ca 2 km  läge: Flera olika sträckor, mest 

nedströms Vensjön  
Strömmar: ca 7 km läge: Nästan hela sträckan uppströms 

Vensjön samt ca 1,5 km på olika sträckor 
nedströms Vensjön.  

Fall:   läge:  
Höljor:   läge:  
Rakt lopp:  läge:  
Ringlande ca 9 km  läge: Hela loppet  
Grenat: läge: Strax uppströms Kvarntorpet, vid 

Boda kvarn samt vid åkröken längst upp i 
norr där ån kommer in ifrån Jönköpings 
län.  



Åbottens geologi 
Isälvsmaterial: Sista delen av ån.  
Svallsediment: På vissa lugnsträckor finns svallsediment i mindre 
mängd.  
Morän: Största delen av ån rinner genom moränmarker.  
Vinteröppna avsnitt: Troligen är en stor del av åns sträckning öppen 
under vintertid beroende på att flödet är snabbt.  
 
Bedömning: Tämligen mångformig vilket ger 1+ poäng. (0, 1+)  
 

Betydelse för forskning och undervisning 

Forskning och undervisning: Presumtivt forskningsobjekt som objekt 
av Riksintresse för naturvården.  
Framstående exempel på åtyp: Näringsfattig skogså.  
 
Bedömning: Kan komma att få betydelse för forskning. Det ger 1+ 
poäng. (0, 1+)  
 

Sammanvägning av kriterier 

Påverkan   -- 

Biologisk funktion  2+   

Raritet  1+ 

Biologisk mångformighet  1+ 

Betydelse för forskning och undervisning 1+ 

                                                  Summa:  4+ 

 

Bedömning 

Naturvärdesklass I, Särskilt 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 
 


