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1. Presentation Emåförbundet och vattenrådsarbete 
 

- Presentation av Emåförbundet 
Peter Johansson håller en presentation av Emåförbundet. Historik och arbetet fram till 
nu. Ekonomi. Organisation. 

 
- Deltagare vid workshop: Framtidens vattenarbete, länsstyrelsen 15 mars 

Ingen av av närvarande kommunrepresentanter har möjlighet att delta på mötet. Jens 
Nilsson kommer att delta och berätta om det uppstartade vattengruppsarbetet. 
Minnesanteckningar från workshopen skickas med all säkerhet ut av länsstyrelsen. 

 
 

2. Aktuella vattenanknutna arbeten i Hultsfreds kommun 
 

- Linden 
Jens Nilsson drog historiken kring Lindens utlopp och visade bilder av de genomförda 
åtgärderna under hösten 2015. Projektet pågår och åtgärden kommer att följas upp 
under flera år, bla genom elfisken. 

 
- Virserumsån 

Jens Nilsson berättade om genomförda åtgärder under hösten 2015. Åtgärderna har 
genomförts av Emåförbundet, som även stått för alla administration runt projektet. 
Hultsfreds kommun har varit huvudman. Två dammar har rivits ut och ytterligare en har 
projekterats för att hitta en lösning för fiskvandring. Rapport på denna projektering är 
under framtagande och kommer under våren. 
 

- Skolprojekt ”LONA-Utepedagogik 
Emåförbundet har tagit initiativ till ett projekt som syftar till att utreda förutsättningarna 
för ett uteklassrum och naturslinga i anslutning till Hagadalsbäcken och Sågdammen i 
Hultsfreds tätort. Lärare vid Albäckskolan och gymnasiet samt Naturskyddsföreningen 
deltar i projektet. Hultsfreds kommun är huvudman medan Emåförbundet stått för det 
mesta av administrationen. Ett antal studiebesök har genomförts under 2015, med både 
lärare och elever. Projektet avslutas under 2016 och då skall en rapport ha tagits fram 
med idéer på hur man kan gå vidare. 



- Information från kommunen, pågående 
Björn Holm berättar att inventering av enskilda avlopp har genomförts i både Hultsfreds 
och Vimmerby kommun. Påbörjades i Hultsfred 2010 och i Vimmerby 2012. 
Uppskattningsvis är 50% av avloppen i akut behov av att åtgärdas. Uppföljning av 
inventering inleds under 2016. Prioritering av de avlopp som ligger längs sjöar och 
vattendrag.  
Lars Lundgren informerar om att Hultsfreds kommun står i begrepp att anta en VA-plan. 
Här kommer även dagvattenfrågor att komma in, ett arbete som ÖSK ser kommer att 
öka framöver. 
Peter Johansson berättar om den dagvatteninventering som togs fram för hela 
avrinningsområdet inom Emåprojektet under tidigt 2000-tal. Jens Nilsson ser till att alla 
dokument relaterade till dagvatteninventeringen läggs upp på hemsidan under 
publikationer. De dokument som rör Hultsfreds kommun särskilt läggs även upp på den 
sida som tillhör Hultsfred/Vimmerby vattengrupp. 

 
 
3. Aktuella vattenanknutna arbeten i Vimmerby kommun 

 
- Yxern 

Björn Holm berättade att kommunen har deltagit på möte med Tekniska verken. De är 
positiva till förändringar i regleringen av sina kraftverksanläggningar, men 
Botorpsströmmen ligger långt ned i deras priolista. Jens Nilsson informerade om att 
länsstyrelsen i Kalmar har antagit en tillsynsplan för vattenverksamheter. Kommunen 
kontaktar länsstyrelsen för att se om något av objekten i Botorpsströmmen ingår där.  
 

- Silverån 
Peter Johansson berättade om åtgärder som genomförts i Silverån genom åren, inom 
och strax utanför Vimmerby kommuns gränser.  

 
- Information från kommunen, pågående 

Stefan Larsson berättar att Vimmerby kommun 2010 sökte pengar för att ta fram en VA-
plan. Arbetet påbörjades hösten 2011. Samarbete med konsultfirma från start. Man tog 
fram en VA-översikt, därefter en VA-policy och slutligen själva VA-planen. VA-planen har 
därefter arbetats om något, delvis efter länsstyrelsens riktlinjer och nästa steg är att få 
VA-planen implementerad i kommunens ÖP. 
 
Ett första ukast till dagvattenstrategi har tagits fram. Länsstyrelsen kräver numera 
lösningar på dagvattenfrågan vid exploateringar, och detta är ett problem så länge 
dagvattenstrategin inte finns på plats. 
 
Vidare förs diskussioner mellan VA-huvudmannen och några större industriföretag 

gällande nuvarande och framtida industriavtal avseende rening av industrispillvatten 

vid reningsverket i Vimmerby.  



Sjön Krön nedströms Vimmerby tätort är näringsrik och algblomning förekommer 

regelbundet i sjön sommartid. Hushållningssällskapet har haft en dialog med 

kommunen om att provfiska sjön, vilket vore lovvärt, men finansiering saknas dock 

tills vidare. 

- Övrigt 
Björn Holm är kommunens representant i Stångåns vattenråd. Inom ramen för 
vattenrådet har restaureringsåtgärder diskuterats, bla i Stångåns huvudfåra i 
Rumskullatrakten. Här skulle man kunna jobba med åtgärder enligt samma metod som 
med Hultsfreds kommun i Virserumsån, med kommunen som huvudman medan 
Emåförbundet är behjälplig med administration. 
 

4. Projekt ”Emån – en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö” 
 
Peter Johansson och Jens Nilsson berättade om det pågående ”Emåprojektet” som 
länsstyrelserna i Kalmar och Jönköping driver, tillsammans med Emåförbundet. Ingående 
delmoment är: 
 

- Vattendragsmodell 
Konsultfirman DHI är anlitad för att ta fram en hydraulisk och hydrologisk modell, en sk 
vattendragsmodell, för ett antal olika rinnsträckor i avrinningsområdet. 
 

- SWOT-analyser 
Konsult har anlitats för att besöka ett antal gårdar där översvämningsproblematik finns. 
Besöken har varit mycket uppskattade av fastighetsägarna, och förhoppningsvis kan 
dessa leda fram till åtgärdsförslag som både ökar produktion och skonar miljö. 
 

- Samhällsekonomisk analys 
En ekonomisk analys av ekosystemtjänster inom avrinningsområdet ska tas fram inom 
projektet. Arbetet har ännu inte påbörjats. 
 

- Förbättrade livsmiljöer 
Ett antal åtgärdslokaler har valts ut där åtgärder för förbättrade livsmiljöer för fisk och 
annan fauna ska genomföras. Lokalerna ligger framför allt i den nedre delen av 
avrinningsområdet, inom Mönsterås kommun. 
 
Emåförbundets hemsida, www.emån.se, fungerar som informationsportal för projektet. 
Mer information om projektet och dess delmoment finns att läsa där och sidorna 
uppdateras kontinuerligt. 
 
Den 6 april är det ett informationsmöte om projektet, riktat särskilt mot kommunala 
tjänstemän och politiker. Mötet hålls på Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda och 
inbjudan kan hittas via www.emån.se. 
 

http://www.emån.se/
http://www.emån.se/


 
5. Summering av mötet, framtida arbetsformer? 

 
Vattengruppen som arbetsform mottogs positivt av alla närvarande vid mötet. Målet är 
att framöver hålla två möten per år. 
 
Minnesanteckningar från mötet samt förslag på datum för nästa möte mailas ut till alla. 
Minnesanteckningar läggs dessutom upp på hemsidan under vattengrupp 
Hultsfred/Vimmerby. http://www.eman.se/se/vattenfoervaltning/vattengrupper 
 
 
Vid pennan, 
 
Jens Nilsson 

http://www.eman.se/se/vattenfoervaltning/vattengrupper

