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Bild: Strömmande sträcka som har rensats från block. 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.

Detta åtgärdsområde börjar uppströms dammen vid Nyholm och slutar vid Emåns Ekomuseum i
Bodafors, en vattensträcka på ca 3 km. Denna sträcka har påverkats mycket genom rensning och är
delvis omgrävd. På denna sträcka rinner Emån genom Ryds mosse som har avvattnats någon gång
kring sekelskiftet 1800–1900 talet. Det finns fortfarande spår efter den gamla åfåran som slingrade
sig ute på mossen. På sträckan vid Emåns Ekomuseum finns strömmande biotoper och bra
förutsättning för öring. Biotopåtgärder har genomförts för att upprätthålla större vattendjup och
skapa ståndplatser för vuxen fisk. Dessa uppbyggda trösklar skapar partiella vandringshinder vid
olika flöden, i synnerhet då vissa trösklar samlar på sig stora mängder död ved och annat organiskt
material.
Omgivningen består till största delen av skogsmark samt jordbruksmark där jordarterna består
främst av morän samt en del sandiga jordar och torv.
En uppskattning på vattenflödet syns i tabellerna nedan. Uppgifterna är från SMHI och data är
inhämtat mellan 1981–2010.

Flödesstatistik (1981–2010)
från Sandsjön till Nyholm
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
Den fysiska påverkan är hög då stora delar av sträckan är rensad och delvis omgrävd. De åtgärder
som gjorts för att skapa strömkoncentrationer och trösklar i syfte att upprätthålla större vattendjup
för att skapaståndplatser för fisk även bildar partiella vandringshinder då de samlar på sig stora
mängder död ved och organiskt material.
Vatten från Bodafors reningsverk rinner även ut i Emån via ett dike, i höjd med övre delen av Ryds
mosse. Här finns möjlighet att skapa efterpoleringssteg i form av damm och våtmark för att minska
belastningen av näringsämnen. Bodafors är en gammal industrimiljö vid Emån som har kvar en
kvarndamm och där byggnaden nu är ett Ekomuseum. Dammen är ett vandringshinder för fisk men
förutsättningarna är goda att åstadkomma fria vandringsvägar förbi fabriksdammen.
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
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vattenlevande arter där öringpopulationen stärks ytterligare och flodpärlmusslan kan öka sin
utbredning. Alla åtgärder görs för att uppnå god ekologisk status.

Planerade åtgärder och aktiviteter
På denna sträcka har vi 6 delåtgärder, se tabell nedan. De mest prioriterade åtgärderna är att öppna
upp vandringshinder för fri passage för fisk. Att öppna upp vattendraget skulle ge möjligheter till
ett väl fungerade strömvattenekosystem.
Biotopvårdsåtgärder föreslås också på rensade strömsträckor för att förbättra strömvattenmiljöerna
samt öka arealen lek- och uppväxtområden. Framförallt är restaureringsåtgärder utmed Södra
skogsägarnas skogsslinga prioriterade, här finns mycket goda möjligheter att på ett pedagogiskt sätt
knyta ihop demonstrationer av skogliga åtgärder med restaureringsåtgärder i vatten.
Ambitionsnivån bör därför vara hög på denna sträcka.
•

4A: biotopvård för hand där upprensade block och död ved placeras i åfåran. Lekbäddar kan
också krattas upp. Svåråtkomligt med maskin.
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•

4B: partiellt avsänkt utskov från gammal dammanläggning. Kvarvarande
betongkonstruktion bör tas bort, går enkelt med grävmaskin.

•

4C: denna del är rensad och behöver biotopvård för att återfå bra strömvattenmiljöer.
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•

4D: Bodafors avloppsverk har Emån som recipient och det renade avloppsvattnet släpps via
ett ca 200 meter rakt dike ut till huvudfåran. Finns förutsättningar för att skapa
efterpoleringssteg med damm eller våtmark. Detta kräver detaljprojektering.

•

4E: det finns flera stentrösklar som byggts upp och skapar dammar i den annars helt rensade
åfåran. Åtgärdslokalen erbjuder mycket goda möjligheter att på ett pedagogiskt sätt knyta
ihop skogliga åtgärder med restaureringsåtgärder i vatten.
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Nr
4A
4B
4C
4D
4E

Åtgärdslokal
Nyholm –Rydfors
Rydfors
vandringshinder
Rydfors
VA-verket, dike
Skogsslingan Södra
Emåns Ekomuseum
Summa

Åtgärd
Biotopvård
Faunapassage

Prioritet
1
1

Kostnad (SEK)
44 400
21 600

Biotopvård
Projektering
våtmark
Biotopvård
Faunapassage
Prioritet

1
2

48 000
60 000

1
1
1

96 000
54 000
264 000

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

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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