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Bild: Den västra fåran nedströms Strömslundsdammen är strömmande men kanaliserad och rensad.
Här finns goda möjligheter att restaurera och återskapa en betydligt mera varierad
strömvattenbiotop. Foto: T. Nydén.

Projektområde
Emåns huvudfåra har sina källflöden i Storesjöns tillrinningsområde vid Bodafors samhälle, ca 300
meter över havet. Från Storesjön rinner sedan Emån genom några mindre sjöar ned till Råskejord.
Sträckan är känslig för lågflöden då tillrinningsområdet är litet och Storesjön dessutom är
vattentäkt för Bodafors samhälle. Påverkan från Bodafors samhälle har varit påtaglig under lång tid
främst pga industriell verksamhet och dåligt hanterat avloppsvatten. Vattenkvaliteten var så dålig
att bl.a. öringpopulationen var helt utslagen. Under slutet av 1970-talet startade Bodafors
fiskevårdssällskap sitt arbete med att få tillbaka ett bestånd av öring. Idag finns det gott om öring på
hela sträckan och även en liten men livskraftig population av flodpärlmussla på sträckan mellan
Storesjön och Vaddfabriken.

Området har stor potential att åter bli fina naturmiljöer för djur och insekter med relativt små
medel.
Omgivningen består till största delen av skogsmark och en del jordbruksmark där jordarterna består
främst av morän samt inslag av sandiga jordar och torv.
En modellering av vattenflödet syns i tabellerna nedan. Uppgifterna är från SMHI och data är
inhämtat mellan 1981–2010.

Flödesstatistik (1981–2010)
från Fabriksdammen till
Storesjön
Total
vattenföring
[m³/s]

Total
stationskorrigerad
vattenföring
[m³/s]

Total
naturlig
vattenföring
[m³/s]

HQ2

1,10

1,10

1,10

MHQ

1,13

1,13

1,13

MQ

0,49

0,49

0,49

MLQ

0,13

0,13

0,13

Orsak till åtgärder
Projektområdet sträcker sig från fabriksdammen i Bodafors till Storesjön, en sträcka på ca 1,6km.
Fallhöjden på denna sträcka är hög och har förr i tiden utnyttjats till många verksamheter. Därmed
är den fysiska påverkan hög med vandringshinder och rensning. Det största vandringshindret har en
fallhöjd på 4 meter. På långa sträckor är vattendraget uppdelat i två fåror som ofta är kanaliserade.
Flodpärlmussla har återintroducerats här med gott resultat och förekomsten av öring bedöms som
god.
Metoden biotopkartering av vattendrag har använts för att kartlägga påverkan på vattenbiotoperna.
För vissa sträckor har ytterligare utredningar genomförts i samband med framtagande av
åtgärdsplaner. Den ekologiska statusen är idag måttlig och målet är att uppnå god ekologisk status
(VISS), vattenförekomstID: WA70325393.

Vad vi vill förbättra
Vi vill förbättra hydromorfologin och konnektiviteten genom att återställa de sträckor som är
rensade och rätade samt att öka framkomligheten för fisk genom att anlägga fiskvägar eller riva ut
vandringshinder i den mån det är möjligt. Med dessa åtgärder förväntar vi oss bättre livsmiljöer för
vattenlevande arter där öringpopulationen stärks ytterligare och flodpärlmusslan kan öka sin
utbredning. Alla åtgärder görs för att uppnå god ekologisk status.

Sidan 2

Planerade åtgärder och aktiviteter
På sträckan finns det 5st åtgärdslokaler, se tabell nedan. Att skapa en fri fiskvandring från Storesjön
och nedströms är den mest prioriterade åtgärden. Genom åtgärder vid Storesjöns utlopp och
nedströms skulle öka chanserna att öring söker sig upp i sjön på födosök. Utloppet behöver även
kontrolleras så att tappningen från sjön ner i Emån är säkrad. Därefter kan biotopvårdsåtgärder ske
på rensade sträckor för att höja biotopens värde. Det är en del mindre åtgärder som lätt kan öka
konnektiviteten och livsmiljöerna för öring.
•

5A: återställa åfåran genom att flytta stenmaterial med mindre bandgående grävmaskin.
Även utläggning av lekbottnar.

•

5B: Strömslundsdammen är en spegeldamm med en fallhöjd på ca 3 m. En
detaljprojektering krävs för att utreda platsens förutsättningar och möjligheter.
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•

5C: damm med mycket sediment som även är vandringshinder, detaljprojektering krävs för
att få en mer översiktlig bild av vad som är nödvändigt.

•

5D: gräva bort gammal betongkonstruktion och skapa en strömnacke samt biotopvård.
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•

5E: regleringen av sjöns utlopp har renoveringsbehov, självreglering och fri fiskvandring är
önskvärt. Projektering av möjligheter behövs.

Nr
5A
5B
5C
5D
5E

Åtgärdslokal
Fabriksdammen Strömslundsdammen
Strömslundsdammen
vandringshinder
Vaddfabriken Nedre
dammen
Vaddfabriken övre
dammen
Storesjöns reglering

Åtgärd
Biotopvård

Prioritet
2

Kostnad (SEK)
54 000

Projektering
faunapassage
Projektering
faunapassage
Faunapassage

1

96 000

2

30 000

2

14 400

Projektering

1

72 000

Summa

Prioritet

1

168 000

Planerad uppföljning
Åtgärderna kommer att följas upp genom biotopkartering där relevanta parametrar noteras.
Uppföljning av biologin kommer främst ske genom elfiske och inventering av flodpärlmussla.

I samverkan med
Åtgärderna kommer att ske i samverkan med Nässjö kommun, Emåförbundet, markägare och
fiskevårdsområdesföreningar.

Länkar
https://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb
Restaureringsplan i Emåns huvudfåra mellan Åhult och Storesjön
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