
Åtgärder för bättre livsmiljöer i Emån 
 

- Emåprojektet Ädelfors folkhögskola 2015-09-16 



Projektets huvudsakliga mål är att i samverkan med berörda, nå samsyn  

kring möjligheterna utmed Emån och påbörja ett åtgärdsarbete som förbättrar 

vattenkvalitet, vattenregim och livsmiljöer till nytta för alla. 

Foto: Johan Thorsén 
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Emån världsberömd för sin storvuxna havsöring som flera gånger  

visat på internationella rekordvikter. Den mytomspunna malen har  

här ett av sinakärnområden i Sverige och senare tids miljöövervakning  

visar att malpopulationen är livskraftig och talrik i Emåns nedre delar (nedströmsHögsby). 

Färna är en annan fisk som är uppmärksammad, många metare söker sig till 

 sträckor som Tälläng, Ädelfors och Fliseryd m.m. i Emån. Nuvarande Svenskt 

 sportfiskerekord är tagen i Emån, en fisk på 3,578 kg.  

Gädd- och gösfiske är annars kanske det mest vanliga och här finns en rad mycket bra  

vatten men Emån hyser mer än 30 andra fiskarter och många intressanta vattenmiljöer  

som erbjuder både fiskeintresserade som allmänt naturintresserade ett stort urval av  

spännande besöksmål. För fiske är så mycket mer än att "bara" fånga fisk,  

upplevelsen och naturen är minst lika viktig.  

Emån känd för sin artrika fiskfauna: 
 

- berömd lax, stor öring och mytomspunnen mal 

 

 

- vimma, nissöga, nors 

 

 

- ca. 25 arter därutöver 

 

 

 

odlad fisk kontra naturligt 

producerat fisk 

 

Varför viktigt med fisk? = 

bra indikator pH  

(toppredator, gälar känsligt 

instrument etc.) 

Goda livsmiljöer: 
 

- forsar, meandring, fria vandringsvägar, svämplan, död ved, naturliga kantzoner 

 

 

- sländor, musslor, myggor, dykbaggar 

 

 

- utter, strömstare, forsärla, kungsfiskare 

 

 

 



Källa: Fritidsfisket i Sverige 2013 (JO 57 SM 1401) 

1,6 miljoner svenskar fritidsfiskade 2013… 

…och spenderade ca 6 miljarder SEK på sin hobby! 
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Grönskogsområdet 
Övre Finsjö 

Jugnerholmarna 

Emsfors 

Jönköpings län 

 Kalmar län 



projektägare 

 

anmälan/tillstånd vattenverksamhet 

 

medfinansiärer 
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Källa: Stora Barnviks Fiskevårdsförening 

Nyanlagd lekbotten. Foto: Peter Johansson Emåförbundet 



Jugnerholmarna 



Grönskogsområdet 

Syfte: återskapa 

livsmiljöer med  ett 

rikt djur/växtliv 

och att man kan  

Se effekterna 

genom fiskfaunans  

utveckling 



Tack för att ni lyssnade! 


