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REGISTERBLAD 
 
Område av riksintresse för naturvård i Kalmar län. 
 
 
Områdesnamn: Våtmarker vid sjön Krön 
Områdesnummer: NRO08090 
Namn: M. Löfroth (98-01-09), Markus Forslund (1998-10-27, uppdaterat (2001-02-13) 
Kommun: Vimmerby 
Kartblad: 7F SO 
 

 
Area:  ha, varav  ha land och  ha vatten 
Naturgeografisk region: Region 13: Sydsvenska höglandets centrala och östra delar 
Kust/havsregion: -- 
Regionindelning för sjöar och vattendrag: Avrinningsområde 67 Motalaström inkl Stångån 
Agrara kulturlandskapsregioner: Sydsvenska höglandets skogsbygder 
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng med relativ höjd 20-50 m och vågig bergkullterräng 
med relativ höjd 50-100 m. 
 
 



         
   

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
391 86  Kalmar 
 
NRO08090 

Malmbrogatan 6 
 
Våtmarker vid sjön Krön

Växel 0480-820 00 
 

lansstyrelsen@h.lst.se 
www.h.lst.se 

 
 

 

2(2)

 
Riksvärde  

 
Våtmarkskomplex 

 
Mad vid sjö 
Vegetationsrikt vattenområde 

 
Fauna 

 
 
Värdeomdöme: Mångformigt stort våtmarkskomplex med värdefulla sjömader och vegetationsrikt 
vatten. Viktig rastlokal för fåglar.  
 
Huvudkriterier:  A -- Område med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper    

eller kombination av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets 
utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska 
system såväl på land som i vatten. 

 B -- Väsentligen opåverkat naturområde 
 D -- Område med mycket rik flora/fauna 
 
Förutsättningar för bevarande: Bevarande av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi 
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning, torvtäkt. Avverkning av sumpskogar på 
fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.  
 
Säkerställande: Området omfattas av landskapsbildsskydd. Stångån omfattas av strandskydd 100 
m och Krön 200 m. 
 
Områdets huvuddrag: Stångån är ett viktigt vattensystem för utter. Utmed Stångån och vid den 
norra av Krönsjöarna finns stora arealer våtmark i ett flackt jordbrukslandskap. Krönsjöområdet är 
en mycket rik sträcklokal på våren, särskilt för änder, trana, sångsvan och vadare, samt rovfåglar 
som till exempel kärrhök och fiskgjuse. Bland sträckande rariteter märks mindre sångsvan, havsörn 
och dvärgsparv. Den dominerande häckfågeln är skäggdoppingen. Våtmarken kring den nordligaste 
Krönsjön, som till stor del är täckt av vattenvegetation, består av vidsträckta strandängar och mader. 
Norra och södra delarna omges av stora arealer med sumpkärr, antingen öppna av starr-örttyp eller 
buskage av vide. Mot fastmarken övergår sumpkärren i strandäng med blåtåtel och fuktigare partier 
med vit- och brunag. 
Väster om Stångåns madmarker ligger en stor mosse i ett flackt, uppodlat jordbrukslandskap. 
Mossen är svagt välvd och tallbevuxen. Markskiktet domineras av vitmossarter och i fältskiktet är 
skvattram, ljung, kråkbär och odon vanliga. Mossen är påverkad av dikning. 
 
Anmärkningar: Klass 1 i länets våtmarksinventering (VMI-ID 07F1J01). Klass 1 i 
naturvårdsplanen (Vi-15). 
 
Referenser:  
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�� Gustafsson, A. 1992. Fåglar vid Krön. Sevedbygdens Naturskyddsförening. 
�� Hellman, K. 1984. Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län, del 1. Naturvårdsverket. 

PM 1787. Solna. 
�� Lindell, L. 1995. Fåglar i östra Småland. Östra Smålands Ornitologiska Förening. 
 
 


