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Många projekt Emån igång redan …

 Emåprojektet 2015-2017 (En långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö)

 Målarmusslans återkomst – UC4LIFE 2012-2016

 KLIV-projekt: EKOLIV - ekonomiska och ekologiska strategier för optimering 
av miljörelaterade vattenkraftsåtgärder 2015-2017

 Kultur Aqua – Emån, Jönköpings län 2016 – Inventering och värdering av 
kulturmiljöer vid vattendrag som del av miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag

 Emån är prioriterad i tillsynen (arbetet fortlöper kontinuerligt)

 INVÄVA, inventering och kulturhistorisk värdering av dammar och deras 
kulturmiljöer i Emån i Kalmar län 2016

 Pilotprojekt MÖV – En optimal miljöövervakning som svarar på  
Vattenförvaltningens krav 2016

 Handlingsplan GI (Grön Infrastruktur) i bl a Emån 2016-2017

 Emån – Pilotområde för prioritering inom vattenkraften

 Emån – Åtgärdsplan Vattenkraft Emån (WFD)
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Vattenkraftsarbetet i Emån 

– plan för arbetet 2016-2017

Hösten 2016:
• Slutföra/kvalitetssäkra Naturvärdesbedömningen (svämplan/konnektivitet) i Emåns ARO

• Kvalitetsäkra relevanta VISS-åtgärder i anslutning till vattenkraftverk i Emån

• Testa Riksantikvarieämbetets metod angående kulturvärden

• Metod för åtgärdspotentialen för varje åtgärd (objekt) (lek- & uppväxtarealer) & svämplanens
kvalitét

• Ta fram åtgärdsområden för Emån i Kalmar län (för SÅV)

• Målformuleringar för Emån i Kalmar län (för SÅV)

• Hämta in relevanta åtgärder (vattenkraft/konnektivitet) från VISS i Kalmar län till SÅV

Våren 2017:
• Fortsätta med arbetet angående åtgärdspotentialen för åtgärderna

• Metod för avvägning mellan Natur-, Kultur- och Energivärde

• Fortsätta med arbetet med kulturvärden

• Prioritera relevanta (vattenkraftverk/konnektivitet) åtgärder i SÅV 

Hösten 2017:
• Jämföra och utvärdera resultaten från HaV’s metod och SÅV

• Börja med en sammanvägd prio-lista för objekten (Natur-, Kultur- och Energivärde). Klar oktober 
2017

• Rapport klar jan 2018



Varför blanda in SÅV?

• Helhetsperspektiv

• Vårt uppdrag är brett

• Pedagogiskt är det viktigt att se alla åtgärder

• Prioritering av resurser

• Engagemanget skiftar och avgör vissa 
åtgärdsarbeten

• Vi ska i arbetet med vattenkraftsprojekten 
jämföra och se vad som är möjligt – med 
tyngdpunkt på konnektiviteten!



• Dela upp avrinningsområdena i mindre 

åtgärdsområden

• Prioritera mellan åtgärdsområdena

• Formulera mål för områdena 

• Lista möjliga åtgärder 

• Prioritera mellan åtgärder

• Ingen rapport – Databas och GIS-skikt

SÅV – ett enkelt upplägg som snabbt blir 

komplext



Vi har en 

långsiktig 

vision i 

Emån!



Frågor?
















