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Bild: Det finns fina opåverkade strömvattenbiotoper på sträckan. Foto: P.Johansson

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.

I detta projektområde är det korta partiet mellan Uppsjön och Hagasjön, en vattendragssträcka på ca
2,8 km vackert slingrande genom alskog med pelarbildning för att efter halva sträckan vara rensat
och rätat. Uppströms Hagasjön ända till Nyholm präglas Emån av att ha utnyttjats för olika
industriella ändamål. Det finns många gamla rester från äldre verksamheter som nu bildar
vandringshinder för fisk. Sträckan har även variationsrika strömvattenbiotoper med flera mindre
kvillområden. På denna sträckan har bara mindre partier rensats och det finns bra öringbiotoper.
Omgivningen består till största delen av skogsmark samt jordbruksmark där jordarterna består
främst av morän samt en del 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 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 på sträckan är hög, där vattnets kraft har nyttjats för många olika industriella
ändamål. Kvar finns nu flertalet dammar som bedöms vara i bristfälligt skick. Detta sönderdelar
sträckan i små delar och hindrar en naturlig rörelse av vattenlevande djur. Emån har också rensats,
sänkts och på några platser helt grävts om, framförallt har detta skett i syfte att markavvattna
omgivande marker för att öka andelen produktiv mark.
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.

Planerade åtgärder och aktiviteter
På denna sträcka har vi 6 delåtgärder, se tabell nedan. De mest prioriterade åtgärderna är att
möjliggöra fri passage för fisk. Att öppna upp vattendraget skulle ge möjligheter till ett väl
fungerade strömvattenekosystem. Området har en hög andel lek- och uppväxtområden för öring
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och närheten till nedströms sjösystem gör att det finns en potential till en ökad rörelse av öring ut i
sjöarna.
Som prioritet 2 är biotopvårdsåtgärder på rensade sträckor för att förbättra strömvattenmiljöerna
och öka arealen lek- och uppväxtområden.
Vad gäller faunapassagen så består de av gamla dammar vars skick är föråldrat och det finns
underhållsbehov. Dessa behöver vidare projektering för att fastställa vilka åtgärder som behöver
åttas.
•

3A: juridiska förutsättningar måste utredas samt en dammsäkerhetsanalys på grund av
dammens skick. Sedan behövs en detaljprojektering göras för att utreda olika alternativa
lösningar.

•

3B: lokalen är rensad och det finns kallmurade rester. Åtgärder för att återställa vattendraget
till bättre strömvattensträcka kan utföras för hand.
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•

3C: sidokvillarna öppnas upp genom att upprensade block från kanterna sprids ut i åfåran,
för en naturligare spridning av vattnet. Utföres för hand.

•

3D: juridiska förutsättningar behöver utredas samt en detaljprojektering. Flera dammar och
lämningar. Finns olika alternativa lösningar för fri fiskväg.
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•

3E: rensade partier kan med fördel biotopvårdas. Framförallt läggs större block tillbaka
vilket kan utföras som ett handarbete, samt utplacering av leksten.

•

3F: Första åtgärd bör vara tillsyn och utredning kring tillstånd och kulturmiljöer.
Projektering behöver genomföras för att utreda vilka åtgärder som är möjliga.
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•

3G: Nyholmsdammen utgörs av en spegeldamm med ett brett valvformat skibord i sten med
en renoverad del i den östra kanten som kan regleras med träsättar. En projektering behöver
göras för att utreda vilka möjliga åtgärder som är görbara.

Nr
3A

3F

Åtgärdslokal
Hagadammarna
vandringshinder
Haga
Haga uppströms
maden
Alenborg
vandringshinder
Nedströms
Stampen
Stampen

3G

Nyholmsdammen

3B
3C
3D
3E

Summa

Åtgärd
Projektering
faunapassage
Biotopvård
Biotopvård

Prioritet
1

Kostnad (SEK)
102 000

2
2

30 000
19 200

Projektering
faunapassage
Biotopvård

1

102 000

2

44 400

Projektering
faunapassage
Projektering
faunapassage
Prioritet

1

42 000

1

102 000

1

348 000

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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