
 

 

Sammanfattning av Emåprojektet 

Emåprojektet var ett stort samarbetsprojekt som pågick mellan 1995 och 2001. 

Grundfinansieringen kom från EU:s Jordbruksfond, Sydöstra Sveriges mål 5b-område. Projektet 

utgjorde avstampet till det arbete som idag bedrivs av Emåförbundet.  

Emåprojektet var banbrytande i Sverige då man arbetade med hela Emåns avrinningsområde och 

inkluderade många olika intressen i specifika projekt. Med utgångspunkten ”hela avrinningsområdet” 

skapade man samarbetsformer, arbetsgrupper och kontaktnät. Genom EU-stödet kunde varje satsad 

krona inom området växlas upp med 100% vilket gav ekonomiska förutsättningar att genomföra 

mycket arbete, som lade grunden till den utveckling och kunskapsbas vi har inom Emåförbundet idag. 

Naturvårdsverket, Fiskeriverket och länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län var de som initierade 

och tog fram underlagsmaterial till projektet. Projektet drevs också inledningsvis av en informell 

grupp med representanter från ovanstående myndigheter, samt från två kommuner i området, 

Mönsterås och Vetlanda. 

Projektet drevs sedan av en ledningsgrupp med representanter från olika intressegrupper:  

• Kommunerna i området 

• Emåns vattenförbund 

• LRF 

• Fiskevattenägama 

• Hembygdsföreningar 

• Sportfiskeklubbar 

• Naturskydds-/ornitologiska föreningar 

• Länsstyrelsen i Jönköpings län 

• Länsstyrelsen i Kalmar län 

Under ledningsgruppen bedrevs sedan arbetet i ett antal arbetsgrupper vars syfte var att skapa 

kontaktytor och hantera möjligheter samt problem inom olika områden. Arbetsgrupperna var: 

• Näringsliv och turism 

• Fisk och fiske 

• Jord- och skogsbruk 

• Natur och kultur 

• Vattenhushållning 

• Dagvattenhantering/kommunal planering 

Projektet syftade till en positiv samhällsutveckling med hänsyn till Emåns unika natur- och 

kulturvärden. Att projektet innefattade hela avrinningsområdet med tillhörande mynningsområde i 

havet var helt unikt i Sverige vid denna tid. 



Emåprojektets målsättning var att:  

• lansera och marknadsföra Emåområdet 

• informera och sprida kunskap om Emåprojektet 

• främja en långsiktig och hållbar samhällsutveckling inom ramen för uppställda miljömål 

• bevara och utveckla ett natur-, kultur- och odlingslandskap med rik biologisk mångfald 

• främja näringslivsutvecklingen i Emåområdet bland annat med inriktning mot jord- och 

skogsbruk, fiske och turism 

• förbättra vattenkvalitén och utjämna mot mer naturliga vattenflöden i Emåns vattensystem 

• stödja lokala initiativ som utvecklar och nyttjar områdets unika natur- och kulturresurser 

• utgöra ett forum för diskussion och samordning mellan olika intressenter 

• samverka och ingå i liknande nationella och internationella projekt 

År 2004 bilades Emåförbundet som det ser ut idag, då med två deltidsanställda personer.  

Om inte Emåprojektet genomförts hade Emåförbundet idag sannolikt sett väldigt annorlunda ut. 


