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Förord  
Föreliggande rapport är ett samverkansdokument mellan Repperdaortens fiskevårdsområ-
desförening, Kvillsfors fiskevårdsområdesförening, Länsstyrelsen i Jönköping län, Hushåll-
ningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge och Vetlanda kommun. Dokumentet är en 
del i ett större projekt benämnt ”Fiskevårdsplan-Sydost” där intresserade fiskevårdsområ-
den tillsammans med berörda kommuner arbetat fram förvaltnings- och utvecklingsplaner. 
Denna rapport har bekostats av statliga fiskevårdsmedel, LONA-bidrag (Lokala natur-
vårdssatsningar) och egeninsats via fiskevårdsområdesföreningarna själva. Föreningarna har 
även bidragit med en ideell arbetsinsats vilket främst har rört framtagande av information 
om fiskevårdsområdesföreningarna, historiska uppgifter samt uppgifter om fisk och fisket i 
de berörda områdena. Föreningarnas insats i arbetet har varit avgörande för planens inrikt-
ning och innehåll. 
 
Fisk och fiske ligger många personer varmt om hjärtat. Det kan röra sig om den enklaste 
formen av fiske då man under sommarmånaderna koncentrerat beskådar det guppande 
rödvita flötet i väntan på napp till mer avancerade former såsom specimenfiske. Att för-
valta fiskbestånden på ett långsiktigt och hållbart sätt är en förutsättning för ett bra och 
framtida fiske. För att kunna ”gå hela vägen” är en förvaltnings- och utvecklingsplan, eller 
fiskevårdsplan som det i vardagligt tal brukar kallas, ett effektivt instrument.  
 
Förhoppningsvis kan denna plan bidra till ett ökat engagemang inom fiskevårdsområdes-
föreningarna. Genom att följa och genomföra de åtgärdsförlag som listas i fiskevårdsplanen 
finns goda förutsättningar för att utveckla såväl fisket som fiskevården. Något krav på att 
genomföra de olika åtgärdsförlagen finns inte men förhoppningen är att flera högt priorite-
rade åtgärder genomförs.  
 
 
Jönköping 2012-02-06 
 
 
 
Daniel Rydberg 
Fiskerikonsulent 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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Inledning 
Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige, som med alla sina förgreningar och 
mångskiftande miljöer utgör en mycket värdefull naturtillgång. Vattensystemet, med hu-
vudfåran som pulsåder, har genom årtusenden via sin rika fauna och flora gett upphov till 
förnyelsebara resurser i form av fiskevatten, bördiga jordbruksmarker och produktiva sko-
gar. Inom Emåns avrinningsområde finns mycket höga geologiska, biologiska och kulturhi-
storiska värden. 
 
Emån och dess tillflöden har flitigt utnyttjats för kraftändamål och övrigt markutnyttjande 
som har inneburit stora inskränkningar för djur- och växtlivet. Dock finns det fortfarande 
stora möjligheter att tillvarata relativt orörda områden och återställa de miljöer som påver-
kats negativt av mänskliga aktiviteter. I avrinningsområdet finns skyddsvärda bestånd av 
bland annat flodpärlmussla och öring. I dagsläget är det realistiskt att tro att havsöring och 
lax skall kunna vandra upp i länet inom en överskådlig framtid. Delar av Emåns huvudfåra 
utgör större sammanhängande områden med mycket höga naturvärden. Även bland biflö-
dena finns sträckor som är värdefulla både ur natur- respektive fiskesynpunkt till exempel 
Sällevadsån, Gnyltån och Silverån.  
 

 

Figur 1. Emån nedströms Ädelfors (foto: Carl-Johan Månsson 2012). 
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Syfte 
Syftet med föreliggande förvaltnings- och utvecklingsplan är att skapa långsiktiga förutsätt-
ningar för fiskevården inom Repperdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområden. Med planen 
som styrdokument och de åtgärdsförslag som listas i detta dokument finns ett brett un-
derlag för att bedriva ett behovsanpassat fiskevårdsarbete. Åtgärdsförslagen spänner över 
flera verksamhetsområden och utgår från fiskevårdsområdenas unika förutsättningar. Åt-
gärdsförslagen ska ses som vägledande rekommendationer för fiskevårdsområdet och sam-
tidigt verka som en katalysator för utvecklandet av fiskevattnet inom de bägge områdena.  
 
En stor del av planen fokuserar på fiskevårdsområdenas gemensamma förutsättningar och 
potential till verksamhetsutveckling, vilket också varit ett önskemål från föreningarnas sida. 
En väl genomarbetad fiskevårdsplan är helt nödvändig om fiskevatten som areell lands-
byggdsresurs ska kunna förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt och fiskevårdsområdenas 
verksamhet ska kunna skötas på ett professionellt sätt. Förhoppningen är att föreningen 
genom detta dokument har en plan som kan nyttjas för en lång tid framöver.  

Underlag 
En förvaltnings och utvecklingsplan består av flera olika delar. I föreliggande dokument har 
uppgifter därför inhämtats från en rad olika källor. Som ett första led i arbetet med förvalt-
ningsplanen skickades under hösten 2011 en enkät ut till fiskevårdsområdena där förening-
arna fick besvara frågor om förvaltningen, föreningens historia, fisket och utvecklingsbe-
hov. Det var viktigt att i ett tidigt skede veta vilka områden föreningarna såg som priorite-
rade för att kunna utforma plan och åtgärdsförslag med utgångspunkt ifrån dessa. Under 
försommaren 2012 hölls ett första uppstartsmöte med föreningarna i Ädelfors. Syftet med 
mötet var att följa upp de svar föreningarna lämnat i ovan nämnda föreningsenkät samt 
diskutera kring de för föreningarna mest angelägna frågorna kring fisk och fiske. Arbetet 
har därefter fortskridit och mynnat ut i föreliggande rapport. 
 
Länsstyrelsen som arbetar med ett stort antal olika verksamheter kopplat till biologisk 
övervakning och uppföljning, har under en lång tid, samlat in data i och i direkt anslutning 
till länets sjöar och vattendrag. Flera vedertagna och standardiserade arbetsmetoder nyttjas 
för dessa inventeringar där bland annat nätprovfisken, elfisken, bottenfaunaundersökningar 
och vattenprovtagningar kan nämnas. Inom Emåns avrinningsområde pågår även ett om-
fattande restaureringsarbete som syftar till att återställa vattendragen efter mänsklig påver-
kan. Sådana åtgärder innefattar bland annat biotopvård samt byggnationer av fiskvägar.  
 
Resultaten från dessa undersökningar och restaureringsarbete har samlats i såväl nationella 
som i Länsstyrelsens specifikt uppbyggda databaser. Med anledning av detta finns därför ett 
bra bakgrundsmaterial som tillsammans med föreningarnas uppgifter utgör grunden för de 
i början av planen föreslagna förvaltningsåtgärderna.  
 
Fisket efter färna inom fiskevårdsområdena är mycket populärt. Med anledning av detta har 
Carl-Johan Månsson från Hushållningssälskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge samman-
ställt uppgifter om fiskarten färna och lämnat förslag på framtida förvaltning. Att öka kun-
skapen om färna inom föreningarna är centralt, inte minst då merparten av fiskekortsintäk-
terna grundar sig på detta fiske.  
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Nedan (Tabell 1) listas de databaser och källor som legat till grund för framtagandet av fis-
kevårdsplanen. Utöver nämnda databaser har även digitala kartskikt använts genom kart-
programmet ARCGIS. En annan viktig informationskanal har varit kontakten och dialogen 
med fiskevårdsområdesföreningen som bidragit med värdefull information både telefonle-
des, muntligt och via e-postkorrespondens. Informationen har bland annat bestått i uppgif-
ter om fiskbeståndet, övergripande verksamhet, fisketillsyn samt fisketurism och fiskekorts-
försäljning. 

Tabell 1. Underlag för framtagandet  

Databas, undersökning, rapport med mera Källa Årtal 

Nationellt elfiskeregister (SERS) Havs- och vattenmyndigheten 2012 

Nationell databas för åtgärder i vatten Länsstyrelsen F-län 2012 

Fiskregistret Länsstyrelsen F-län 2012 

Sjöregistret Länsstyrelsen F-län 2012 

Vattenkemidatabasen Länsstyrelsen F-län 2012 

Elfiskeregistret Länsstyrelsen F-län 2012 

Föreningsenkät Fvof 2012 

Enkät om fisk och fisket i Fvof Fiskerättsägare/fiskekortköpare 2012 

NORS (Nationell nätprovfiskedatabas) Havs och vattenmyndigheten 2012 

Föreningsarkiv Länsstyrelsen F-län 2012 

Färnan i Emån Carl-Johan Månsson, Hushållningssällskapet 2012 

Muntliga uppgifter Fvof,  fiskekortköpare med flera 2012 

Enkät sportfiskare, fiskerättsägare Fiskekortköpare, fiskerättsägare 2012 

Hänvisningar 
Fiskevårdsplanen är indelad i följande avsnitt, som vart och ett innehåller en översiktlig 
bakgrundsdel som belyser såväl gemensamma som områdesspecifika aspekter av respektive 
ämnesområde. I varje avsnitt görs en koppling mellan dess innehåll och de åtgärdsförslag 
som återfinns i början av detta dokument.  

Tabell 2. Fiskevårdsplanens indelning  

Mål och åtgärdsförslag 

Förvaltning 

Fiskevattnet 

Fiskbeståndet 

Kräftbeståndet 

Fiskevården 

Sportfisket och fisketurismen 

Delägarnas fiske 

Fisketillsynen 

Motsstående intressen och påverkan på sjön 

Fisket och uttaget 

 
Mål och åtgärdsförslag: Fiskevårdsplanen inleds med ett kapitel som behandlar mål och 
åtgärdsförslag. Detta avsnitt får anses som en av de mest centrala bitarna i fiskevårdsplanen 
eftersom det är här som förslag ges på hur fisket bör förvaltas i framtiden. Eftersom detta 
kapitel utgör själva stommen i fiskevårdsplanen har detta avsnitt placerats först. Kapitlet in-
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leds med en checklista där respektive åtgärd är upptagen för att lätt kunna följa arbetets ut-
veckling med att skapa en långsiktig och hållbar fiskeförvaltning. 
 

Förvaltning: En långsiktig målsättning hos föreningen bör vara att upprätthålla eller 
uppnå en väl fungerande förvaltning och informationsspridning. Detta är av stor vikt för 
att uppnå ett långsiktigt fungerande aktivt och effektivt arbetssätt inom föreningen. Avsnit-
tet Förvaltning beskriver föreningarnas historik och nuvarande verksamhetsformer, dess 
övergripande syfte och mål, bestämmelserna för föreningarnas verksamhet (stadgarna).  

 

Områdesbeskrivning och påverkansfaktorer: Detta avsnitt ger en generell beskrivning 
av bland annat förekommande sjöar och vattendrag, vattenkvalitet, naturvärden och poten-
tiella påverkansfaktorer som har betydelse för områdets vattenkvalitet och vattenlevande 
fauna.  

 

Fiskbeståndet: Avsnittet om fiskbeståndet upptar en stor del av denna fiskevårdsplan. För 
att kunna lämna rekommendationer som syftar till beståndens fortsatta förvaltning krävs ett 
brett och gediget underlagsmaterial. Här redovisas beståndsutvecklingen för samtliga före-
kommande arter vilket bland annat bygger på genomförda provfisken. Här redovisas även 
vilka arter som är naturliga och vilka som har introducerats i området. 

 

Kräftbeståndet: Kräftor är ofta något som värderas högt av de som har fiskerättsbärande 
ytor inom ett fiskevårdsområde. I detta avsnitt sammanfattas dels kräfthistoriken med av-
seende på flodkräfta men också signalkräfta. Vidare ges förutsättningarna för ett framtida 
bestånd med utgångspunkt för artens krav på livsmiljö. 

 

Fiskevården: Avsnittet om fiskevården behandlar bland annat historiskt utförda fiske-
vårdsåtgärder vilket till exempel innefattar utsättningar av fisk och minkbekämpning. I 
detta kapitel sammanfattas även föreningshistoriken beträffande ämnet och den nuvarande 
fiskevårdsinriktningen som föreningen håller sig till. 

 

Sportfisket och fisketurismen: Sportfisket och fisketurismen är av betydande vikt i de 
flesta fiskevårdsområden och är den verksamhet som bidrar till föreningens inkomster, dels 
genom försäljning av fiskekort men också genom fisketurism vilket kan bestå i uthyrning av 
stugor med mera. Här behandlas bland annat upplåtelseformer och fiskeregler, fiskekort-
försäljning och hur denna har sett ut över tid och information om fisket. Till viss del utvär-
deras även den enkät som gick ut till fiskekortköpare i detta avsnitt. 

 

Delägarnas fiske: Kapitlet om delägarnas fiske sammanfattar historik angående husbe-
hovsfisket i äldre tider. Vidare beskrivs även dagsläget och vilka fiskeregler som gäller för 
delägarnas fiske med utgångspunkt ifrån bland annat stadgarna. 

 

Fisketillsynen: Fisketillsynen fyller en viktig funktion för fiskbestånden då verksamhet, i 
allra högsta grad, får anses som fiskevård. Fisketillsynsmännen kan anses vara fiskevårds-
områdets ambassadörer och är en viktig del i föreningens verksamhet. I detta avsnitt sam-
manfattas bland annat rutiner för verksamheten och problem med olovligt fiske. 

 

Enkätundersökning: I detta kapitel har målsättningen varit att sammanfatta resultatet 
från enkäten. De åsikter och synpunkter som kommit in genom enkäterna har också legat 
till grund för flera av åtgärdsförslagen i denna plan.  
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Mål och åtgärdsförslag 
Nedan anges ett flertal åtgärdsförslag. Något krav på genomförande finns inte men på sikt 
är förhoppningen att många genomförs. Åtgärderna, vilka inriktas mot olika delar av fiske-
vårdsområdenas verksamhet, kommer med största sannolikhet att leda till förbättringar 
både för fisk, fisket och för de fiskande inom Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsom-
råde. Förhoppningsvis kan nedanstående åtgärdsförslag även väcka idéer hos fiskevårdsom-
rådena om föreningarnas fortsatta förvaltning av fiskevattnet.  
 
Det är viktigt att lyfta fram att fiskevårdsplanen är föreningarnas plan och inte Länsstyrel-
sens. Ekosystemet i en sjö är, precis som de yttre påverkansfaktorer som påverkar en sjö el-
ler vattendrag, inte konstant.  En viss kontakt med Länsstyrelsen rekommenderas därför 
för att säkerställa att åtgärderna är aktuella. Vid genomförande av större åtgärder kan Läns-
styrelsen kontaktas för rådgivning inför, under och efter genomförande. 
 
Föreningarna har under arbetets gång uttryckt önskemål om åtgärdsförslag med koppling 
till fisketurism. Med anledning av detta återfinns ett flertal förvaltnings- och åtgärdsförslag 
under kategorin sportfisket och fisketurismen. För att få till stånd en fungerande fisketur-
ism måste dock resursen i form av fisk vara i balans och förvaltas på ett långsiktigt, ekolo-
giskt och hållbart sätt.  
 
Att stärka gemenskapen inom fiskevårdsområdet lyftes även fram som en viktig del av fis-
kevårdsområdena. Nedan ges förslag på fiskevårdande åtgärder som, om de genomförs 
gemensamt, med största sannolikhet stärker gemenskapen inom föreningarna. Att till ex-
empel anordna en gemensam fiskvårdsdag är ett exempel på en sådan åtgärd.  
 
I Tabell 3 återfinns en checklista. Lista ger föreningen en bättre överblick av föreslagna åt-
gärder och möjlighet att bocka av dessa då de genomförts. Respektive åtgärd är även klas-
sad utefter prioritet (1-3) där insatser med prioritet 1 är de som anses vara viktigast. Relativt 
många av åtgärderna är föreslagna för 2013 och 2014. Flertalet av dessa kräver dock inte så 
mycket arbete. Länsstyrelsens erfarenhet av liknande projekt är också att det är effektivt att 
”smida medan järnet är varmt”. Personal på Länsstyrelsens fiskeenhet kan kontaktas för att 
diskutera idéer och ge råd inför planerade åtgärder. 
 
I slutet av detta kapitel återfinns en tabell (Tabell 4) med kontaktuppgifter som kan tänkas 
vara av betydelse för fiskevårdsområdet. Bland annat hittas telefonnummer och adress till 
myndigheter och organisationer som till exempel Fiskevattenägarna och kommun. 
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Tabell 3. Checklista åtgärdsförslag. 

Huvudkategori Åtgärd  (nr, namn) Prioritet Målsättning 

enligt plan (år) 

Planerad 

(år) 

Genomförd 

(år) 

1. Förvaltning  1.1 Utse planansvarig 1 2013   

 1.2 Följ upp åtgärdsförslag i förvaltningsplanen 1 Årligen   

 1.3 Uppdatera fiskerättsförteckningen 2 Årligen   

 1.4 Involvera aktiv sportfiskare i styrelsen 2 2014   

 1.5 Delta i Emåns vattenråd 1 Löpande   

 1.6  Utred möjligheterna till en sammanslagning 

av Repperda- och Kvillsfors fiskevårdsområdes-

föreningar 

2 2015   

 1.7 Öka Samverkan med närliggande fiske-

vårdsområdesföreningar 

1 Start 2013   

 1.8 Avsätt medel för uppföljning 1 Årligen   

2. Områdesbe-

skrivning och på-

verkansfaktorer 

Inga åtgärdsförslag finns kopplade till kapitlet ef-

tersom det är av beskrivande karaktär.  

    

3. Fiskbeståndet 3.1 Genomför provfisken 1 2014   

 3.2 Inventera mindre bäckar med avseende på 

fisk- och kräftförekomst 

3 2016   

 3.3 Kartera lek- och uppväxtplatser 2 Löpande, start 

2014 

  

 3.4 Inför fångstrapportering via in ternet 3 2013   

4. Kräftbeståndet 4.1 Utför uppföljande kräftprovfisken 2 Årligen   

 4.2 Planera för hållbart kräftfiske 1 -   

 4.3 Inför regler för kräftfisket i Kvillsfors fvo 1 2013   

 4.4 Delta på kräftkonferensen 2013 2 2013   

5. Fiskevården 5.1 Inför gemensamma fiskeregler 1 2014   

 5.2 Rekommendera sportfiskare att endast be-

hålla den fisk man konsumerar för dagen 

2 2013   

 5.3 Informera om återutsättning av fisk 2 2013   

 5.4 Driv på fiskevårdsarbetet 2 Löpande   

 5.5 Öka mängden död ved i biflöden och kratta 

fram lekbottnar 

1 Löpande, start 

2014 

  

 5.6 Sköt om kantzoner utmed vattendrag och ta 

hänsyn vid avverkning 

1 Löpande   

 5.7 Rekommendera besökare att återutsätta 

färna 

1 2013   

 5.8 Ta fram informationsskylt om färna 2 2014   

6. Sportfisket & 

fisketurismen 

6.1 Fiskekortsförsäljning via iFiske 1 2013   

6.2 Se över fiskekortspriser 1 Löpande, med 

start 2013 

  

 6.3 Erbjud gemensamt fiskekort för fisket i Emåns 

huvudfåra 

1 2014   

 6.4 Vassröjning och vegetationsbekämpning 3 2015   

 6.5 Sammanställ uppgifter om båtuthyrare och 

verka för ökad båtuthyrning 

2 2013   

 6.6 Öka samverkan med turistnäringen 2 Löpande   

 6.7 Sätt upp/uppdatera  informationstavlor 2 2014   

 6.8 Upplåt fiske på dammarna vintertid 3 2015   
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Huvudkategori Åtgärd  (nr, namn) Prioritet Målsättning 

enligt plan (år) 

Planerad 

(år) 

Genomförd 

(år) 

7. Delägarnas 

fiske 

7.1 Skapa ökad delaktighet i Repperdaortens 

och Kvillsfors fiskevårdsområdesföreningar 

2 Löpande   

 7.2 Anordna gemensamma aktiviteter (exem-

pelvis en studieresa) 

2 Löpande   

8. Fisketillsynen 8.1 Fastställ rutiner för utbildning och förord-

nande av fisketillsynsmän 

2 2014   

 8.2 Utbilda fisketillsynsmän 1 2014/2015   

 8.3 Generella riktlinjer för tillsynsarbetet 1 Löpande   

 8.4 Ta fram profilkläder för fisketillsynen 2 2015   

 8.5 Inför ersättning till fisketillsynsmän 1 2015   
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1. Förvaltning 

1.1 Utse planansvarig 
 Syftet med föreslagen åtgärd är att föreningen lättare ska kunna införliva förvaltnings- och 
utvecklingsplanen i verksamheten. Den eller de som av föreningen utses till planansvarig 
ska, med stöd av styrelsen, tillse att prioriterade åtgärder i planen genomförs. Planansvarig 
är alltså ansvarig för att åtgärdsförslag 1.2 genomförs. 
 
Det är en stor fördel om det finns någon eldsjäl i föreningen som är villig att ta sig an 
denna arbetsuppgift. I annat fall är det lämpligt att styrelsen gemensamt delar på ansvaret 
med att få till stånd de åtgärdsförslag som av föreningen anses högst prioriterade.   
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Eventuellt arvode för plan-ansvarig Styrelsen FVOF 1 2013 

1.2 Följ upp åtgärdsförslag i förvaltningsplanen 
Syftet med åtgärden är att följa upp såväl genomförda som planerade åtgärder inom fiske-
vårdsområdets sträckning. Vidare syftar åtgärden även till att planen införlivas i föreningens 
fortsatta verksamhet under flera år framöver. Med föreslagna åtgärder som grund finns 
även en förutsättning för föreningens medlemmar att vidareutveckla dessa. Åtgärden syftar 
således även till ökat engagemang, stimulans och uppkomst av inom fiskvårdsområdet egna 
förvaltningsförslag. 
 
En uppföljning av de åtgärdsförslag som listas i föreliggande plan bör ske årligen. För-
slagsvis sätts, med hjälp av den checklista som presenterades i början av detta avsnitt, ett 
schema upp för när respektive åtgärd kan förväntas genomföras. Vid det styrelsemöte som 
hålls inför respektive årsmöte gås listan igenom och genomförda åtgärder presenteras på 
mötet. På årsmötet kan även nästkommande åtgärder diskuteras efter förslag från styrelsen.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Plan-ansvarig 1 Årligen 

1.3 Uppdaterad fiskerättsförteckning 
Att föreningarna ska ha en ständigt uppdaterad fiskerättsförteckning framgår av fiskevårds-
områdenas stadgar (Bilaga 1 och Bilaga 2). Att hålla denna aktuell är nödvändigt vid bland 
annat omröstningar och vid utdelning till föreningens medlemmar vid ordinarie årsstämma. 
Det är viktigt att kallelse till årsstämma och annan information som berör hela föreningen 
når ut till alla fiskerättsägare. En uppdaterad fiskerättsförteckning innebär också att tillsyns-
arbetet underlättas avsevärt.  
 
Kontakt kan tas med Lantmäteriverket för att söka ut de personer där ägaruppgifterna är 
tveksamma. Att köpa tjänsten av Lantmäteriverket är relativt dyrt, men det finns också 
möjlighet för fiskevårdsområdesföreningen att själva kostnadsfritt söka i Lantmäteriets re-
gister. Listan över aktuella fiskerättsägare bör uppdateras varje år. Kända fastighetsregel-
ringar bör omnämnas på ordinarie årsstämma. 
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Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Lantmäteriets kostnad, alternativt egen arbetsinsats. Styrelsen FVOF 2 Årligen 

1.4 Involvera aktiv sportfiskare i styrelsen 
Att involvera en aktiv sportfiskare i styrelsen kan ha många fördelar, inte minst i förelig-
gande fall då fisket efter bland annat färna lockar sportfiskare från många delar av landet. 
Styrelsen får därigenom kontakt med någon som vistas mycket vid vattendragen, fiskar 
mycket och träffar andra sportfiskare. Det innebär att det blir lättare för styrelsen att skaffa 
sig en bild av vilka insatser som behöver göras vad gäller service och fiskevård. En annan 
fördel är möjligheten till feedback på bland annat de regelförändringar som ges förslag på i 
denna rapport.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 2 2014 

1.5 Delta i Emåns vattenråd 
Fiskevårdsområdesföreningarna bör ha en aktiv roll vad gäller frågor rörande ingående vat-
tendrag, inte minst då flera fungerar som reproduktionsområden för bland annat öring. Det 
finns även idag en målsättning om att få upp havsvandrande fisk såsom lax och havsöring 
till området. Representanter från föreningarna bör delta på möten och svara på skrivelser 
som rör Emån i det berörda området. Ett forum för detta är de så kallade Vattenråden.  
 
Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan berörda aktö-
rer mötas och gemensamt diskutera problem och idéer inom sitt område 
(www.vattenmyndigheterna.se). Inom föreliggande område är det Emåförbundet som är 
vattenråd. Emåförbundet (www.eman.se) ska vara länken mellan myndigheter och lokala 
intresseorganisationer och allmänhet rörande vattenfrågor i Emån och strävar efter en bred 
lokal förankring. 
 
Repperda och Kvillsfors fiskevårdsområdesföreningar bör i framtiden ha varsin (eller en 
gemensam) representant i Emåns vattenråd som för med sig synpunkter från föreningarna 
och återkopplar till föreningarna vad som händer inom vattenrådet.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 1 Löpande 

1.6  Utred möjligheterna för en sammanslagning  

av Repperdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområdes-

föreningar 
Det finns många fördelar med att skapa ett större sammanhållande fiskevårdsområde i de 
fall befintliga fiskevårdsområden ligger dikt an till varandra. Fiskevårdsområdet bör under-
söka huruvida det är möjligt att slå samman fiskevårdsområdena med varandra. Genom 
detta förfarande skulle bland annat en effektivare fiskevård kunna bedrivas, man skulle få 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
http://www.eman.se/
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gemensamma regler och fiskekort som omfattar ett större område, mer resurser skulle till-
föras verksamheten samtidigt som föreningen skulle bli handlingskraftigare.  
 
Formerna för en eventuell sammanslagning bör utgå ifrån medlemmarnas önskemål och 
ställningstagande i frågan samt beakta de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsätt-
ningarna för en utökad förvaltning. Frågan bör lyftas för diskussion såväl i styrelsen som 
under årsstämma. Möts förslaget av positiva reaktioner bör samtal så fort som möjligt inle-
das mellan respektive fiskevårdsområde och styrelse. Beslut om ändringar (utvidgningar, 
sammanslagningar etcetera) fattas av Länsstyrelsen.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kostnader för lantmäterieförättning.  

Kontakta Länsstyrelsen för information  

om kostnader och kostnadstäckning.  

Styrelsen FVOF, Länsstyrelsen 2 2015 

1.7  Öka samverkan med närliggande fiskevårdsområ-

desföreningar 
Ökad samverkan kan förbättra samordningen och kunskapsutbytet som rör fiskevårdsåt-
gärder av övergripande karaktär i en eller flera närbelägna fiskevårdsområden (Järnforsens 
fvof, Kvillsfors fvof, Repperdaortens fvof, Alseda-Skede fvof). Detta ökar varje förenings 
möjligheter att på sikt bedriva verksamheten på ett rationellt och långsiktigt hållbart sätt. 
Åtgärder vars resultat gynnas av god samverkan inbegriper till exempel fisketillsyn i och 
med bättre samverkan för att förebygga olovligt fiske. Fisketillsynen får idag ses som ett 
prioriterat område då sådan bland annat saknas i Kvillsfors fiskevårdsområde. Ökad sam-
verkan är också positivt i den mening att åtgärder som berör vatten i ett visst fiskevårdsom-
råde påverkar vatten- och fiskdynamiken i ett annat om dessa är förbundna, oberoende av 
fiskevårdsområdenas geografiska avgränsning. 
 
Ytterligare en åtgärd som underlättar exempelvis fisketillsynen och insamling av fiskesta-
tistik är att utforma gemensamma fiskekort för flera föreningar. Förutom administrativa 
vinster kan det öka fiskets tillgänglighet och popularitet för tillresta sportfiskare i berörda 
fiskevårdsområden. Inom de bägge fiskevårdsområdena finns i dagläget en kanotled som 
nyttjas flitigt av gästande turister. Att då kunna lösa endast ett fiskekort med gemensamma 
regler för bägge föreningarnas vatten skulle tillgängliggöra fisket på ett betydande sätt. 
 
Samverkan fiskevårdsområdesföreningarna emellan kan påbörjas genom att föreningarna 
planerar in sina årsstämmor samma datum och plats. Övergripande frågor som rör samtliga 
föreningar kan då avhandlas gemensamt innan respektive ordinarie årsstämma påbörjas. 
Om man ska ordna gemensamma föreläsningar som exempelvis rör Emån kan det vara bra 
att samla flera närliggande fiskevårdsområden på en gång.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Åtgärden medför eventuellt kostnader 

som kan uppkomma vid planering och 

genomförande av möten  

Styrelsen FVOF 1 Start 

2013 
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1.8 Avsätt medel för uppföljning 
Varje år bör en summa, fastställd av fiskevårdsområdesföreningens årsstämma (efter förslag 
från styrelsen), avsättas för uppföljning av fiskevårdsområdesföreningens fisk- och kräftbe-
stånd genom nätprovfiske, kräftprovfiske eller andra undersökningar. Uppföljning inklude-
rande insamling av statistik är nödvändigt för att slippa hänvisas till allmänna åsikter om att 
”fisket var bättre förr”, ”fisket har blivit sämre” eller ”det är mer abborre i norra delen” då 
man beslutar om förvaltningen av fisk- och kräftbestånd. Regelbunden uppföljning är nöd-
vändig för att kunna avgöra vilka åtgärder som behöver sättas in och följa upp resultatet av 
genomförda åtgärder.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 1 Årligen 

2. Områdesbeskrivning och påverkansfak-

torer 
Inga åtgärdsförslag finns kopplade till kapitlet eftersom det är av mera beskrivande karak-
tär. Åtgärder som påverkar vattenkvalitet och fiskbestånd i positiv riktning finns istället be-
skrivna i kapitlet ”Fiskevården”.  
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3. Fiskbeståndet 

3.1 Genomför provfisken  
För att få mer kunskap om fiskarterna, inte minst färna, bör elprovfisken utföras i de 
strömmande partierna i Emåns huvudfåra. Lämpliga lokaler att elfiska är de markerade 
platserna på kartorna där färnan leker (se avsnittet Fiskbeståndet). Elfisken undersöker 
främst förekomsten av mindre uppväxande fisk. Efter elfisket kan fisken återutsättas. På de 
lugnare sträckorna bör provfisken med nät genomföras. En ny metod finns framtagen för 
uppföljning med så kallade strömöversiktsnät. På varje sträcka bör man provfiska med flera 
nät (på olika platser fördelade på sträckan) för att få en bättre bild av artfördelning och 
storlek på fisken. Om det visar sig att pågående tester av strömöversiktsnät faller väl ut bör 
återkommande provfisken utföras vart tionde år.  
 
Det ska dock tilläggas att det redan idag sker elfisken på vissa platser inom fiskevårdsområ-
dena. Inom ramen för pågående restaureringsarbete eftersträvas alltid elfisken innan re-
spektive efter genomförd åtgärd för att på så sätt kunna mäta åtgärdens effekt. Återkom-
mande elfisken genomförs även inom ramen för den regionala kalkeffektuppföljningen 
men dessa är få till antalet (se avsnittet Fiskbeståndet - Beståndsutvecklingen).  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kontakta Länsstyrelsen eller konsult för prisuppgift. Styrelsen FVOF 1 2014 

3.2 Inventera ”mindre” bäckar med avseende på fisk- 

och kräftförekomst  
Uppgifter om fisk och kräftförekomst i mindre tillrinnande bäckar (bland annat bäck från 
Grantorpsgölen, bäck från Kyrkerör) är i dagsläget sparsamma. Flertalet av dessa är små, på 
sin höjd 1 meter breda, men kan trots detta hysa bestånd av bland annat öring. Eventuellt 
skulle bäckarna kunna fungera som reproduktions- och uppväxtområde för den större 
öringen som tidvis återfinns i vattendragens huvudfåror. Då det helt saknas uppgifter om 
dessa vattendrag kan det vara en idé att inventera och belägga eventuell fiskförekomst. In-
venteringen kan med fördel ske genom elfiske. Finns elfiskekompetensen och erforderliga 
tillstånd inom fiskevårdsområdet skulle dessa undersökningar kunna utföras inom ramen 
för föreningens verksamhet.   
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kontakta Länsstyrelsen eller konsult för prisuppgift. Styrelsen FVOF 3 2016 

3.3 Kartera lek- och uppväxtplatser  
Uppgifter om arternas lek och uppväxtområden är i dagsläget, beroende på art, bristfälliga. 
De mest detaljerade uppgifterna om lekområden återfinns för fiskarten färna vilket är posi-
tivt då arten lockar många sportfiskare. Med en kartering som underlag kan områden fredas 
för fiske om detta skulle vara aktuellt inför framtiden. Vidare utgör underlaget i sig mycket 
värdefull information för fiskevårdsområdets framtida förvaltning av de olika fiskarterna. 
Karteringen (inventeringen) av lekområdena bör genomföras under lektid. Arter som gädda 
och mört kan vara lätta att observera i samband med lektid. Noggranna noteringar bör fö-
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ras om vad man ser i fält. Bakgrund till olika arters preferenser för lekområden och lektid 
ges i avsnittet ”Fiskbeståndet” i föreliggande plan. Bättre kunskap om lekplatser kan före-
ningen också skaffa sig genom att intervjua personer med god kunskap om fisket inom fis-
kevårdsområdenas sträckning 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 2 Löpande 

3.4 Inför fångstrapportering via Internet 
Föreningen bör (genom information) arbeta för att fångstrapportering sker online i sam-
band med köp av fiskekort. Om fiskekort säljs via iFiske.se finns möjlighet att skicka auto-
matiskt sms till fiskekortsköpare där man uppmanar till fångstrapportering. Såväl återutsatt 
som upptagen fångst bör rapporteras.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF i samarbete 

med hemsidesansvarig 

3 2013 
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4. Kräftbeståndet 

4.1 Utför uppföljande kräftprovfisken 
Kräftfisket bör följas upp i enlighet med det förslag som preciseras i kapitlet ”Kräftbestån-
det”. Uppföljning är viktigt för att se hur sjöarnas kräftbestånd utvecklas. Kräftprovfiske 
bör ske årligen med start 2013 och bör utvärderas för första gången 2018 eller tidigare om 
föreningen finner det lämpligt. Länsstyrelsen kan vara behjälplig med rådgivning om före-
ningen behöver mer hjälp med projektets upplägg.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kostnad för utvärdering av resultatet. Förfrågan angående 

kostnadsuppgift till Länsstyrelse eller konsult.  

 

Styrelsen FVOF 2 Årligen, med start 

2013. Utvärdering 

2018. 

4.2 Planera för hållbart kräftfiske 
Många signalkräftbestånd drabbas tidvis av bakslag beroende på yttre förutsättningar (till 
exempel klimat). Även om inte fisketrycket är avgörande för nedgången kan fisket bidra till 
att beståndet har betydligt svårare att återhämta sig om det bibehålls på samma nivå. Rep-
perdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområdesförening bör ha en plan för hur fisket ska re-
gleras och vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av en kraftig nedgång i beståndet.  
 

 Om fångsterna vid uppföljande kräftprovfisken understiger en godkänd kräfta per 
bur som medel hos samtliga fiskerättsägare som för statistik bör föreningen införa 
totalt fångstförbud.  

 Därefter bör fortsatta kräftprovfisken genomföras på samma vis som tidigare för 
att avgöra när kräftfiske återigen är aktuellt. Kontakt bör tas med Länsstyrelse eller 
annan fiskerikonsulent för att avgöra lämpliga regler för fiskets bedrivande då kräft-
fiske återigen påbörjas.  

 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 1 - 

 

4.3 Inför regler för kräftfisket i Kvillsfors fiskevårdsområde 
Tätheterna av signalkräftor inom Kvillsfors fiskevårdsområde beskrivs generellt som låga. 
Trots det finns i dagsläget inga begränsningar för kräftfisket. Förslaget är därför att be-
gränsa kräftfisket till augusti månad. Ta gärna efter Repperdaortens fiskevårdsområde som 
tillåter kräftfiske endast under två helger under augusti månad och har ett minimimått för 
signalkräfta på 11 cm. Rekommendera att spara en större andel honor än hanar.  
 
Tidsbegränsningen gör att det totala fisketrycket på signalkräfta minskar, vilket möjliggör 
ett långsiktigt hållbart fiske. Detta minskar fångsten av stora honor som ofta skalömsar se-
nare och därför inte fångas i lika stor utsträckning i början av kräftsäsongen (Kräftkokbok; 
Zimmerman, 2011). Eftersom honorna bär romkornen på bakkroppen är antalet honor be-
gränsande för reproduktionskapaciteten.  
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Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 1 2013 

4.4 Delta på kräftkonferensen 2013 
Under november 2013 kommer en nationell kräftkonferens att hållas i Jönköping. En stor 
del av konferensen kommer att vara inriktad på förvaltning av signalkräftbestånd och bland 
annat kommer SLU att redovisa resultat från ett stort forskningsprojekt på signalkräfta. 
Konferensen arrangeras av Fiskevattenägareförbundet i samverkan med Havs- och vatten-
myndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Föreningarna bör se till 
att ha varsin representant på konferensen om man vill höra mer om de senaste rönen från 
forskningen på signalkräfta.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 2 2013 
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5. Fiskevården 

5.1 Inför gemensamma fiskeregler 
För att förenkla informationsutbytet med tillresande sportfiskare och förbättra regelefter-
levnaden bör Kvillsfors och Repperdaorten sträva efter att ha samma fiskeregler (åtgärds-
förslag 5.7, 5.9 och 5.10 nedan) inom de båda fiskevårdsområdena för de delar av områ-
dena som avser Emåns huvudfåra. Än bättre vore om samarbetet kring gemensamma regler 
kunde utökas till att även gälla Alseda-Skede (uppströms Repperdaorten) och Järnforsens 
(nedströms Kvillsfors) fiskevårdsområdesföreningar och deras sträckor av Emån.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-   Styrelsen FVOF 1 2014 

5.2 Rekommendera sportfiskare att endast behålla 

den fisk man konsumerar för dagen 
Dagens sportfiskare efterfrågar i allt större utsträckning fiskeregler som främjar ett hållbart 
fiske. Detta fungerar som en form av marknadsföring av fiskevattnet då det signalerar att 
Repperda och Kvillsfors fiskevårdsområden har ett fiskbestånd värt att värna om och för-
valtas av föreningar som är intresserad av att vidmakthålla ett långsiktigt hållbart fiske. För-
eningarna bör, på anslagstavlor, på internet och vid köp av fiskekort, rekommendera fiske-
kortsköparna i sjön att endast behålla den fisk som man konsumerar för dagen. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-   Styrelsen FVOF 2 2013 

5.3 Informera om återutsättning av fisk 
Föreningen bör på informationstavlor utmed ån samt på föreningarnas hemsida, informera 
om hur fisk kan släppas tillbaka på bästa sätt, inte minst om förslag 5.6 med syfte att införa 
krav på återutsättning av färna införs. Förslag på information om återutsättning av fisk 
finns som en bilaga till denna plan, klar för föreningen att använda.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-   Styrelsen FVOF 2 2013 

5.4 Driv på fiskevårdsarbetet 
Föreningarna, inte minst Kvillsfors fiskevårdsområdesförening där ett aktivt fiskevårdsar-
bete bedrivs, bör hålla sig uppdaterade kring de åtgärder som vidtas i området. Utbyte av 
information och erfarenheter via Emåförbundet eller åtgärdsansvariga på Länsstyrelsen 
medför en aktivare roll i åtgärdsarbetet. Föreningarna kan därmed lära sig praktiskt fiske-
vårdsarbete som man själva kan genomföra, inte minst genom att följa med vid projekte-
ringar eller praktiskt arbete i fält. Exempel på sådant fiskevårdsarbete kan vara att öka 
mängden död ved eller kratta fram lekgrusbottnar som blivit täckta av sediment, se åtgärds-
förslag 5.5.  
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Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-   Styrelsen FVOF 2 Löpande 

5.5 Öka mängden död ved i biflöden och kratta fram 

lekbottnar 
Åtgärdsförslag i enlighet med punkt 5.4. Emåförbundet bör rådfrågas kring hur föreslagna 
åtgärder genomförs på bästa sätt och var behovet är störst.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-   Styrelsen FVOF 1 Löpande 

5.6 Sköt om kantzoner utmed vattendrag  

och ta hänsyn vid avverkning 
Fiskevårdsområdesföreningarna domineras uteslutande av rinnande vatten. Flera vatten-
drag och sträckor av dessa har bedömts ha mycket höga och värdefulla naturvärden kopp-
lade till sig. Bitvis har sträckor i Gnyltån, Lillån-Gnyltån och Emåns huvudfåra klassats som 
mycket bra öringbiotoper. Naturligt friska och strömmande vattendrag är en förutsättning 
för ett rikt växt och djurliv. 
 
En ekologiskt funktionell kantzon bör eftersträvas då mötet mellan vatten och omgivning 
spelar en betydande roll för bäckmiljön. En fungerande kantzon närmast vattendraget ut-
gör både näringskälla, livsmiljö och klimatanläggning samtidigt som den fungerar som sta-
bilisator och renar tillrinnande vatten från partiklar, tungmetaller och näringsämnen. Det är 
även viktigt att spara död ved i vattendragen Död ved innebär skydd och ståndplatser för 
fisk och kan bidra till att öka insektslivet i vattendraget. Information om hur en ekologiskt 
funktionell kantzon bör anläggas/skötas återfinns i bilaga 9.  
 
Vid avverkning av skog uppkommer så kallade körskador i marken som i förlängningen le-
der till påverkan på våra sjöar och vattendrag. I och med körskador ökar uttransporten av 
slam, tungmetaller och näringsämnen. Det finns fler negativa effekter av körskador och bör 
därför undvikas så lång det är möjligt. För att minska problemen är det viktigt att tänka på 
att planera avverkningar och körvägar noga. I samma bilaga som ekologiskt funktionella 
kantzoner, bilaga 9 finns mer information om vilka skador som kan uppkomma och vad 
man bör tänka på.  
 

 Initiera arbetet genom att anordna en gemensam informationsträff, en så kallad vat-
tendragsvandring, tillsammans med markägare och Länsstyrelse. Vattendragsvand-
ringar är uppskattade då de genomförs i fält för att visa på faktiska exempel av ge-
nomförda åtgärder och vad man som markägare kan göra för att förbättra vatten-
kvaliteten och livsbetingelserna för fisk och bottenfauna.  

 Beställ foldrar om skötsel av kantzoner av Länsstyrelsen och dela ut till samtliga 
fiskerättsägare inom fiskevårdsområdena. 

 Beställ foldrar om körskador av Länsstyrelsen och dela ut till samtliga fiskerättsä-
gare inom fiskevårdsområdena. 
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Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF/Berörda mar-

kägare/Länsstyrelsen 

1 Löpande 

5.7 Rekommendera besökare att återutsätta färna 
Färnafisket inom Kvillsfors och Repperdaortens fiskevårdsområden är attraktivt och efter-
traktat bland många metare (se bland annat kapitlet "Sportfisket och fisketurismen"). Me-
tare som riktar sitt fiske efter färna bedriver nästan uteslutande så kallad catch & release, 
det vill säga man släpper tillbaka den fisk man fångar. Då färna däremot förekommer som 
bifångst vid annat fiske är det tänkbart att fisken behålls i större utsträckning. För att vid-
makthålla ett fortsatt bra fiske efter färna och poängtera att man värnar om färnabeståndet 
i berörd sträcka av Emån bör föreningarna rekommendera att fångad färna återutsätts. Re-
kommendationerna bör spridas via informationstavlor, samt på de platser där fiskekortsför-
säljning sker.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

- Styrelsen FVOF 1 2013 

5.8 Ta fram informationsskylt om färna 
För att upplysa besökare om det unika färnafisket och informera om den intressanta och 
relativt ovanliga arten bör föreningarna sätta upp informationsskyltar om färna i A3-format 
eller större på utvalda platser utmed Emåns huvudfåra. Förslagsvis placeras informations-
skyltarna om färna upp i anslutning till andra informationstavlor. Skyltarna kan tas fram 
bland annat med utgångspunkt från fakta presenterad i denna plan. Länsstyrelsen eller kon-
sult kan vara behjälplig med framtagande av sådana informationsskyltar.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kostnad för skylttryck Styrelsen FVOF 2 2014 
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6. Sportfisket och fisketurismen 

6.1 Fiskekortsförsäljning via iFiske 
I dagsläget erbjuder Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden fiskekortsförsäljning 
på internet genom www.svenskafiskevatten.se. Fiskevattenägarna och Smålands Turism har 
slutit avtal med iFiske. Smålands Turism driver ett fisketurismprojekt bland annat med mål-
sättning att information om länets ur fiskesynpunkt intressantaste fiskevårdsområden ska 
publiceras på en gemensam webbplats. Det är därför en fördel om fiskevårdsområdesför-
eningarna även kan erbjuda fiskekortsförsäljning via iFiskes webbplats.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kostnad provision 9 % + 4 kr/kort  Styrelsen FVOF, vid behov 

Länsstyrelsen (Malin Setzer) 

1 2013 

6.2 Se över fiskekortspriser 
Priserna för fiskekort är låga inom såväl Repperdaortens som Kvillsfors fiskevårdsområde. 
Framförallt gäller detta veckokort, månadskort och årskort. Genom att öka intäkterna från 
fiskekortsförsäljning skulle föreningarna kunna bedriva ett aktivare fiskevårdsarbete och 
satsa pengar på bättre uppföljning av områdenas fisk- och kräftbestånd. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

 Styrelsen FVOF 1 Löpande, 

med start 

2013 

 

6.3 Erbjud gemensamt fiskekort för fisket i Emåns hu-

vudfåra 
Föreningarna bör diskutera möjligheten att införa ett gemensamt fiskekort för Repperdaor-
tens, Kvillsfors, Alseda-Skede och Järnforsens fiskevårdsområden gällande de delar som är 
belägna i Emåns huvudfåra. Föreningarna bör behålla sina ordinarie fiskekort. Det gemen-
samma fiskekortet blir en ny valmöjlighet som gynnar framförallt kanotturismen och är 
prioriterad att införas främst för dag- och veckokort.  
  

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Eventuell kostnad för framtagande  

av gemensamma fiskekort. 

Styrelserna FVOF 1 2014 

6.4 Vassröjning och vegetationsbekämpning 
Fiskevårdsområdena och deras gäster upplever igenväxningen av vattenvegetation i vissa 
områden som ett hinder för att bedriva fiske sommartid, framförallt från land. Föreningar-
na kan, om man finner det lämpligt och om engagemanget finns, röja upp lämpliga landfis-
keplatser utmed Emåns huvudfåra. Är det mindre områden nära land som ska röjas kan 
röjning på vissa platser genomföras för hand med lie. Utifall större områden behöver röjas 
kan det finnas behov av båt med vassröjningsutrustning. Vassröjning bör genomföras flera 
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gånger per säsong och flera år i rad för att det ska få avsedd effekt. Avslagen vass ska sam-
las in och tas upp på land. Om större områden ska åtgärdas bör man kontakta Länsstyrel-
sen (enheten för Naturskydd och tillsyn).  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Eventuell kostnad för hyra eller inköp av vassklipp-

ningsutrustning. 

Styrelserna FVOF 3 2015 

6.5 Sammanställ uppgifter om båtuthyrare och verka 

för ökad båtuthyrning 
I Repperdaortens fiskevårdsområde finns möjlighet att hyra föreningens egna båtar hos 
Guldströms guldvaskning, medan möjlighet till hyra av båt helt saknas i Kvillsfors. Före-
ningen bör utröna om det finns någon potentiell båtuthyrare i området och isåfall se till att 
kontaktuppgifter publiceras tillsammans med Kvillsfors övriga webinformation.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

 Styrelsen FVOF 2 2013 

 

6.6 Öka samverkan med turistnäringen 
Det är bra om föreningens medlemmar odlar en positiv attityd gentemot de som bidrar till 
lokalområdets turistnäring genom exempelvis uthyrning av stugor och båtar. Dock är det 
viktigt att ställa krav på eventuella fisketurismentreprenörer och stuguthyrare så att de är 
noga med att informera sina besökare om gällande fiskeregler. Samverkan kan bland annat 
bestå i att entreprenörerna förses med information om gällande fiskeregler och att turist-
entreprenörerna bereds möjlighet att upplåta föreningarnas fiskekort. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

 Styrelsen FVOF 2 Löpande 

 

6.7 Sätt upp/uppdatera informationstavlor 
Idag finns information om fiskekortsförsäljare, priser och vilken sträcka man får fiska på 
inom Repperdaortens fiskevårdsområde vid broar och hos fiskekortsförsäljare. Inom 
Kvillsfors fiskevårdsområde saknas sådan information. Informationstavlor bör sättas upp 
på välfrekventerade platser (exempelvis parkeringsplatser) inom Kvillsfors fiskevårdsom-
råde och uppdateras inom Repperdaortens fiskevårdsområde. Tavlorna bör innehålla unge-
fär samma information som publiceras på hemsidan, samt information om hur fisk som ska 
återutsättas hanteras på bästa sätt (se bilaga till denna plan) och mer information om färna. 
Man bör försöka minimera information som kräver uppdatering. Fiskeregler måste dock 
vara med. Förslagsvis utformas texten på ett sätt som ökar läsbarheten (till exempel större 
textstorlek). Om föreningens medlemmar vidtar egna fiskevårdande åtgärder i enlighet med 
förslagen 5.6 och 5.7 är det också bra om föreningen informerar om vilka åtgärder som har 
genomförts. På så sätt kan man skapa goda exempel för andra mark- och fiskerättsägare att 
ta efter.  
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Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-   Styrelsen FVOF 2 2014 

6.8 Upplåt fiske på dammarna vintertid 
Möjlighet att köpa fiskekort för ismete/angel för fiske på dammarna saknas vintertid. Detta 
fiske skulle, för att öka tillgängligheten till fisket i områdena, kunna upplåtas vintertid ge-
nom försäljning av dagkort.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

-   Styrelsen FVOF 3 2015 
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7. Delägarnas fiske 

7.1 Skapa ökad delaktighet i Repperdaortens och 

Kvillsfors fiskevårdsområdesföreningar 
Genom att ta del av planen och aktivt delta i diskussionen kring åtgärdsförslagen och ge-
nomförandet av olika åtgärder är förhoppningen att delägarna uppmuntras till ökat fiskein-
tresse och kunskap om fiskevattnen. Även fortsättningsvis bör styrelsen arbeta för att öka 
delägarnas inflytande. Repperdaortens och Kvillsfor fiskevårdsområdesföreningar bör ta 
fram sändlistor med adress- och epostuppgifter till föreningarnas samtliga medlemmar. 
Sändlistorna kan bli en snabb kommunikationskanal mellan styrelsen och övriga fiskerätt-
sägare. Bland annat är det bra om protokoll från styrelsemöten och årsstämma delges öv-
riga fiskerättsägare. Sändlistan kan tas fram genom att fråga efter uppgifterna vid riktade ut-
skick till föreningarnas fiskerättsägare eller genom att samla in kontaktuppgifter vid före-
ningarnas årsstämmor.  
 
För att öka engagemanget och intresset för fisk och fiske bör föreningarna försöka bjuda in 
intressanta föreläsare till årsstämmor eller andra tillfällen. Till sådana träffar kan också 
sportfiskare i områdena bjudas in. Lämpligen i samband med föreningarnas årsstämmor - 
se åtgärdsförslag 1.7.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Eventuella kostnader för annonsering, lokalhyra och inbjudna föreläsare. Styrelsen FVOF 2 Löpande 

7.2 Anordna gemensamma aktiviteter  

(till exempel en studieresa) 
För att öka engagemang, intresse och samverkan inom och mellan föreningarna kan man 
också hitta på saker tillsammans. Till exempel skulle en gemensam resa kunna anordnas där 
man följer Emån nedströms och gör valda stopp utmed vägen.  
  

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Eventuella kostnader för aktiviteter. Styrelsen FVOF 2 Löpande 
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8. Fisketillsynen 

8.1 Fastställ rutiner för utbildning och  

förordnande av tillsynsmän 
Föreningarna (styrelsen) bör ta fram ett dokument över befintliga tillsynsmän och se över 
framtida behov med avseende på nyrekrytering av tillsynsmän, förordnandenas giltighetstid, 
behov av kompetensutveckling och så vidare.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kurskostnad, finansiering 

via föreningarna 

Fisketillsynsmän och styrelsen FVOF 2 2014 

 

8.2 Utbilda fisketillsynsmän 
De personer som är förordnade fisketillsynsmän bör, bland annat med anledning av de nya 
bestämmelserna i LOFO (lagen om fiskevårdsområden), genomgå en för-
nyad/kompletterande fisketillsynsutbildning.  
 
Inom Repperdaortenss fiskevårdsområdesförening saknas idag tillsynsmän. Föreningen bör 
därför så fort som möjligt vidta de åtgärder som krävs för att rekrytera, alternativt utbilda 
intresserade personer inom föreningen. Eventuellt skulle en samverkan kunna ske mellan 
Repperadortens- och Kvillsfors fiskevårdsområde. Tillsynsmän från Kvillsfors fiskevårds-
område skulle kunna ansöka om ett nytt förordnade som även omfattar Repperdaortens 
fiskevårdsområde. En ökad samverkan föreningarna emellan har redan tidigare tagits upp 
som ett åtgärdsförslag (1.7). Initialt bör dock Repperdaortens fiskevårdsområdesförening se 
till så att denna har egen utbildad personal som kan täcka föreningens område. Eventuellt 
skulle en kurs kunna hållas gemensamt mellan närbelägna föreningar. Kontakta exempelvis 
Länsstyrelsens fisketillsynsman på Vättern, Michael Bergström (se kontaktlista), som håller 
sådana kurser årligen.  
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kurskostnad, finansiering 

via föreningarna 

Fisketillsynsmän och styrelsen FVOF 1 2014/2015 

8.3 Generella riktlinjer för tillsynsarbetet 
 Tillsyn bör bedrivas vid minst 5 tillfällen per fiskevårdsområde och år. Dock bör 

10 stycken tillsynstillfällen eftersträvas. Tillsynen bör inte fördelas jämnt under året 
utan koncentreras till de perioder då fisketrycket är särskilt högt, exempelvis i samband 
med turistsäsongen. Fisketillsyn bör också prioriteras under färnans lekperiod och vå-
rens omfattande färnafiske. 

 Föreningarna bör upprätta ett ungefärligt schema (tillsynsplan) där det framgår när 
fisketillsynen ska bedrivas och vem som ansvarar för att den blir utförd.  

 Då tillsyn bedrivs bör man helst vara två personer. Dels ur sjösäkerhetsynpunkt 
och dels eftersom det potentiellt kan uppstå hotfulla situationer.  
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 Fisketillsynstillfällena bör journalföras även om inga regelbrott upptäcks. På så vis 
underlättas utvärdering av fisketillsynen för föreningarna.  

 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Om kraven och arbetsbördan för fisketillsynsmännen ökar är det 

lämpligt att se över arvoderingen.  

Fisketillsynsmän och 

styrelsen FVOF 

1 Löpande 

8.4 Ta fram profilkläder för fisketillsynen 
Då fisketillsynsmännen är ute och kontrollerar regelefterlevnaden är det en fördel om de är 
klädda i för ändamålet lämpliga kläder. Exempelvis kan en färgglad väst bäras över ytter-
plagget på vilken exempelvis ”Fisketillsyn” är tryckt med stora bokstäver. Denna typ av 
profilkläder (exempel – se kapitlet ”Fisketillsyn) skapar en högre känsla av legitimitet sam-
tidigt som fisketillsynen syns mer i området, vilket gynnar regelefterlevnaden. En dekal för 
fisketillsynsmännens båt är också lämpligt att ta fram om en sådan inte finns. 
 

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Materialkostnad Fisketillsynsmän och styrelsen FVOF 2 2015 

8.5 Inför ersättning till fisketillsynsmän 
Någon ersättning utgår inte i dagsläget till förordnade fisketillsynsmän där sådana finns. Att 
införa en ersättning till föreningens fisketillsynsmän vid genomförd tillsynsrunda skulle 
eventuellt leda till en ökad tillsynsverksamhet. Ersättningen bör stå i relation till den tid 
som läggs ner och för det slitage som detta medför på det egna materialet (till exempel pri-
vat båt och motor). Utöver ersättning för nedlagd tid bör ersättning för bränslekostnader 
betalas ut.  
  

Kostnad och finansiering Ansvarig Prioritet Tidsplan 

Kostnad beroende av storlek på arvode och an-

nan ersättning 

Fisketillsynsmän och styrelsen FVOF 1 2015 
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Kontaktlista 
Tabell 4. Kontaktlista. 

Namn/kontakt Adress Telefonnummer Webbsida 

Länsstyrelsen 

 i Jönköpings län 

Hamngatan 4, 551 86 

Jönköping 

036-395000 (växel),  

036-39 54 30 (Daniel Ryd-

berg)  

www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Statens veterinär-

medicinska anstalt (SVA) 

751 89 Uppsala 018-67 40 00 (växel) www.sva.se 

SLU AQUA  

Sötvattenlaboratoriet 

Stångholmsvägen 2,  

178 93 Drottningholm 

08-699 06 00 (växel) www.slu.se 

Vetlanda kommun 578 80 Vetlanda 0383-973 75 (Pär-Olof 

Högstedt, tekniska kon-

toret) 

www.vetlanda.se 

Leaderområde  

Mitt i Småland 

Älggatan 2  

574 40 Vetlanda 

0383-101 20  

(Per Andersson) 

www.mittismaland.se 

 

Jordbruksverket 

Fiskerienheten 

551 82 Jönköping 036-15 59 14  

(Daniel Melin) 

 

www.jordbruksverket.se 

 

Fisketillsyn Vättern Hamngatan 4, 551 86 

Jönköping 

070-6009151  

(Michael Bergström) 

www.vattern.org 

Emåförbundet BOX 237 57423          

Vetlanda  

Peter Johansson  0383-

97339, Thomas Nydén  

0383-97340 

www.eman.se 

 

Sportfiskarna Jönköpings 

distrikt / (Mats Aronsson) 

Skurugatavägen 7 

57591 EKSJÖ 

aronsson.mats 

@telia.com 

http://www.sportfiskarna.se 

 

Smålands turism Box 1027 

Västra Storgatan 18 A 

551 11 Jönköping 

036-351270 www.smalandsturism.se 

 

Jönköpings läns fiske-

vattenägareförbund / 

(Bengt Koltman) 

Prästkragevägen 21 

575 37  EKSJÖ 

Tel 0381-12131 

Mobil 070-8570114 

E-post klb@eksjo.se 

www.vattenagarna.se 

 

Svenska Fiskevatten Sportfiskarna 

Aurorum 2 

977 75 Luleå 

0920-150 38, 

mikael.dalman@ 

sportfiskarna.se 

www.svenskafiskevatten.se 

 

iFiske  0762 - 139 110, 

kjell@iFiske.se  

www.ifiske.se 

 

Hushållningssällskapet Carl-Johan Månsson 

Hushållningssällskapet 

Flottiljvägen 18 

392 41 Kalmar 

0768-791531, 

carl-johan.mansson@ 

hushallningssallskapet.se 

www.hushallningssallskapet.se 

Repperdaortens fiske-

vårdsområde 

Mikael Granlund 

Bäckalyckan Ädelfors 

570 15 Holsbybrunn 

070-688 41 13 

Mikael-granlund@ 

hotmail.com  

www.svenskafiskevatten.se/repp

erdaorten  

Kvillsfors fiskevårdsom-

råde 

Bengt-Arne Karelid 

Karintorp 5 

570 16 Kvillsfors 

070-540 58 54 

Ba.karelid@hotmail.com 

www.svenskafiskevatten.se/kvillsf

ors  

Alseda-Skede fiskevårds-

område 

Lage Mårtensson 

Brunnshult 6 

574 93 Vetlanda 

070-535 44 81  

 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping
http://www.sva.se/
http://www.slu.se/
http://www.vetlanda.se/
http://www.sommenbygd.nu/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.vattern.org/
http://www.nissansvvf.se/
mailto:aronsson.mats@telia.com
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Förvaltning 
Inom en fiskevårdsområdesförening bör målsättningen vara att ha en väl fungerande för-
valtning och informationsspridning. En fungerande förvaltning är en förutsättning för att 
föreningen ska kunna arbeta effektivt med sin verksamhet. Medlemmarna ska aktivt kunna 
påverka vilka beslut som fattas inom föreningen. En större delaktighet skapar med andra 
ord ett större engagemang vilket gör att föreningen i sin helhet strävar efter samma mål och 
i samma riktning (Lennartsson, 2004). 
 

 

Figur 2. Fiske i Emån (foto: Mikael Granlund). 

Föreningshistorik  
Fiskerätten och fisket har sedan lång tid tillbaka varit en värdefull resurs och tillgång på 
gårdar i Jönköpings län. Uppgifter om fiskets bedrivande och hur fisket förvaltades mellan 
berörda fiskerättsägare i området under 1800-talet saknas. Fisket bedrevs sannolikt inom 
respektive fiskelag utan en direkt samordning dessa emellan. En samordnad förvaltning av 
fiskevattnet saknades i de flesta vatten under denna tidsperiod (Lennartsson, 2004). 
 
Fisket var under 1800-talet och en bit in på 1900-talet en viktig näring vid sidan av jord- 
och skogsbruket. Fisket var ofta en bisyssla som försedde främst det egna hushållet med 
matfisk, men kunde även ge ett välkommet tillskott till den egna försörjningen genom by-
teshandel eller försäljning av fångsten. Fram till omkring år 1850 var fisket i insjöar mer 
konsumtionsinriktat (Vanberg, 2012). 
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Fiskevårdsföreningar med syfte att främja och värna fiskbestånden i sjöarna började dyka 
upp under början av 1900-talet. Förvaltning av fiskbestånden genom fiskevårdsföreningar 
var den vanligaste formen fram till 60 och 70-talet då allt fler föreningar ombildades till 
fiskvårdsområden. Genom bildande av fiskevårdsföreningar kunde en samordnad fiskevård 
bedrivas samtidigt som fisket kunde upplåtas till allmänheten genom försäljning av fiske-
kort (Lennartsson, 2004). 

Repperdaortens fiskevårdsområdesförening 
Enligt uppgift (Länsstyrelsen arkiv) hölls 1959 ett sammanträde vilket syftade till att bilda 
Repperdaortens fiskevårdsförening. Till mötet samlades fiskerättsägare vid Emån tillhö-
rande Repperda och Emmaryds skifteslag inom Alseda. Fiskerikonsulent Gillis Lünning 
ledde mötet och informerade bland annat om fiskevårdsföreningars betydelse och uppgif-
ter. Till föreningens första ordförande valdes disponent Sven Granlund hemmahörande i 
Ädelfors. Frågan om fiskekort upptogs till behandling och efter en stunds diskussion beslöt 
stämman att ungdomar under 15 år skulle fiska gratis (vilket dock enbart gällde fiskemeto-
den mete). Övriga icke fiskerättsägare skulle, mot en avgift om 20 kronor, få fiska med drag 
men också meta under perioden 15/5 – 15/10. Antalet försålda kort fick dock inte över-
stiga 20 stycken. Fiskevårdsföreningen levde kvar i sin dåvarande form fram till och med 
1988 då föreningen ombildades till fiskevårdsområde.  

Kvillsfors fiskevårdsområdesförening 
Det finns idag inga uppgifter som styrker att det fanns någon form av samordnad fiskevård 
för tidpunkten innan fiskevårdsområdets bildande, något som även stärks av uppgifter från 
föreningens sida (föreningsenkät). Av allt att döma torde därför fiskets bedrivande och de 
fiskevårdande åtgärderna skett mer eller mindre oberoende av varandra och inom respek-
tive skifteslag.  

Äldre handlingar 

REPPERDAORTENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 

Beträffande uppgifter med koppling till fiskevårdsområdet finns sådana samlade hos före-
ningen i två stycken områdesspecifika pärmar. Föreningen anser att arkivmaterialet, vilket 
bland annat består av styrelse och stämmoprotokoll, regler för fisket och uppgifter om fis-
kekortsförsäljningen, är väl strukturerat och i god ordning. Handlingar och material åter-
finns hos Anders Holmström och Åke Carlsson vilka båda ingår i 2012 års styrelse. Föru-
tom det material som fiskevårdsområdet förfogar över har även Länsstyrelsens uppgifter 
om fiskevårdsområdesföreningen. Dessa uppgifter berör i första hand administration kopp-
lad till området i kombination med äldre historiska undersökningar. Utdrag på dessa upp-
gifter kan fås om så önskas ifrån fiskevårdsområdets sida. 
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Figur 3. Emåns huvudfåra vid Tälläng (foto: Carl-Johan Månsson). 

KVILLSFORS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 

Enligt uppgift från föreningen är de historiska handlingarna kopplade till fiskevårdsområ-
det fåtaliga. Föreningsarkivet gällande uppgifter om bland annat styrelse och stämmoproto-
koll, uppgifter om fiskekortsförsäljning och fiskestatistik är ofullständigt. I likhet med Rep-
pardaortens fiskevårdsområdesförening finns dock ett visst underlag samlat hos Länsstyrel-
sen i en områdesspecifik pärm som bland annat innehåller uppgifter om fiskevårdsområ-
dets bildande. Precis som i fallet med föreningens egna material är även Länsstyrelsens 
kunskapsbank om fiskevårdsområdet och dess historia förhållandevis knapphändigt och 
består till större delen av administrativa uppgifter.  

Förvaltning idag 

Fiskevårdsområdenas geografiska omfattning 

REPPERDAORTENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 

Repperdaortens fiskevårdsområdesförening förvaltar i dagsläget fisket i Emåns huvudfåra  
från Bruksgårdens kraftstation till åbron vid Tälläng. Några större biflöden återfinns inte  
inom detta fiskevårdsområde. Fiskevårdsområdets geografiska sträckning framgår av bilaga 3. 

KVILLSFORS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 

I dagsläget förvaltar Kvillsfors fiskevårdsområdesförening fisket i Emåns huvudfåra från 
bron vid Tälläng till dammen vid Nyboholms bruk, Lillån genom Kvillsfors samt Gnyltån 
(biflöde till Emån) från länsväg 899 till Emån samt Lillån från gränsen mellan Graneberg 
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1:1 och Ökna 3:1 till Gnyltån, Jönköpings län. Fiskevårdsområdets geografiska träckning 
framgår av bilaga 4. 

Fiskets omfattning 
Föreningarnas verksamhet omfattar allt fiske inom de områden som beskrivits ovan i Vet-
landa kommun, Jönköpings län. Området består av fisket till de fastigheter som redovisas i 
upprättade fiskerättsföreteckningar (bilaga 5 och 6) och som har fiskerätt i nu nämnda om-
råden.  

Föreningarnas syfte 
Föreningarnas syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiske-
rättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för 
fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten genom försäljning av fiskekort.  

Bestämmelser uttaxering/utdelning 
Enligt fiskevårdsområdenas stadgar (bilaga 1 och 2) framgår att föreningen kan besluta om 
uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. För Kvillsfors fiskevårdsområ-
desföreningen får det sammanlagda beloppet för en sådan uttaxering inte överstiga 10 000 
kronor per år. Beloppet får dock höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex. 
För Repperdaortens fiskevårdsområde är bestämmelserna om uttaxering identiska. I stad-
garna framgår dock att bidragsskyldigheten vid uttaxering fördelas mellan medlemmarna 
enligt fiskerättsförteckning. Som medlem i föreningarna räknas den som äger fastighet med 
fiskerätt i fiskevårdsområdet eller övriga brukare som avses i 3§ lagen om fiskevårdsområ-
den. 
 
För Repperdaortens fiskevårdsområdesförening ska minst hälften av den årliga behållna 
avkastningen användas till fiskevård eller andra åtgärder som kan gagna medlemmarnas in-
tressen. Om inte fiskestämman beslutar annorlunda ska det som återstår senast den 31 de-
cember varje år fördelas mellan medlemmarna enligt fiskerättsförteckningen.  
 
I likhet med Repperdaortens fiskevårdsområdesförening ska Kvillsfors fiskevårdsområdes-
förenings inkomster i första hand användas till skötsel av fiskevattnet eller anan åtgärd som 
gagnar medlemmarnas intressen. Överskottet ska utdelas till medlemmarna efter beslut på 
årsstämman.  

Föreningsadministration 
Enligt upprättade stadgar för fiskevårdsområdena ska det för Repperdaortens fiskevårds-
område finnas en styrelse med säte i Vetlanda kommun. Styrelsen ska bestå av ordföranden 
och fyra övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dessa. Styrelsen väljs vid den år-
liga fiskestämman. Ordföranden i föreningen utses av fiskestämman. Mandattiden för ord-
föranden uppgår till ett år och för övriga ledamöter och suppleanter två år. 
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Figur 4. Fiskafänge i Emån (foto: Mikael Granlund). 

 
Precis om i fallet med Repperdaortens fiskevårdsområde ska det för Kvillsfors fiskevårds-
områdesförening finnas en styrelse med säte i Vetlanda kommun. Den ska bestå av ordfö-
rande och sex övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dessa. Mandattiden är den 
samma som för Repperdaortens fiskevårdsområdesförenings styrelse. 

Tabell 5. Styrelsens sammansättning 2012, Repperdaortens fiskevårdsområdesförening.  

Befattning Namn 

Ordförande Mikael Granlund 

Vice ordförande Lars Edborg 

Kassör Anders Holmström 

Sekreterare Åke Kalrsson 

Ledamot Håkan Henrikson 

Tabell 6. Styrelsens sammansättning 2012, Kvillsfors fiskevårdsområdesförening.  

Befattning Namn 

Ordförande Bengt-Arne Karelid 

Vice ordförande BO Troedsson 

Kassör Kent Östling 

Sekreterare Åke Elvinsson 

Revisor Per Johnsson 

Revisor Gunvor Johnsson 

Ledamot C Brunius 

Ledamot Martin Axelsson 

Ledamot Niklas Mobelius 

Suppleant Per Andreasson 

Suppleant Sven Bergqvist 
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Styrelsens uppgifter i de bägge fiskevårdsområdena består i att företräda föreningen och 
förvalta dess tillgångar. Styrelsens svarar även för föreningens angelägenheter och verkstäl-
ler fiskestämman beslut. Bland annat åligger det styrelsen att särskilt: 
 

  Till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande. 

 Kalla till fiskestämma. 

 Vidta erforderliga åtgärder för att verka för en ändamålsenlig fiskevård och fisketillsyn. 

 Svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell. 
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Områdesbeskrivning och  

påverkansfaktorer 

Beskrivning av vattendragen inom Kvillsfors 

och Repperdaortens fiskevårdområde 

Emån (Repperdaortens och Kvillsfors fvof) 
Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige och rinner upp på Småländska höglan-
det. Emåns avrinningsområde är cirka 4470 kvadratkilometer stort, huvudsakligen beläget 
inom Jönköping och Kalmar län. Emåns källområden är belägna som högst 330 meter över 
havet inom Nässjö, Eksjö och Sävsjö kommuner. Den södra huvudarmen benämns Emån 
och rinner upp i närheten av Bodafors, medan den norra benämns Solgenån och har sina 
källflöden nordost och öster om Nässjö. Dessa båda huvudarmar förenas vid Holsby, upp-
ströms Repperdaortens fiskevårdsområde, öster om Vetlanda, varefter ån rinner i ostlig 
riktning in i Kalmar län för att slutligen mynna i Östersjön vid Em. 
 
Inom Emåns avrinningsområde finns cirka 850 sjöar. De största är Solgen, Nömmen, 
Mycklaflon och Bellen som återfinns i Solgenåns och Pauliströmsåns avrinningsområden. 
Från Vetlanda och ner till mynningen finns dock endast ett fåtal mindre sjöar, vilket totalt 
ger en sjöandel på 5–6%. Emån uppvisar förutom stora och tvära vindlingar en mycket sä-
regen morfologi som är unik för åar i södra Sverige. På flera ställen delas huvudfåran upp i 
system av förgreningar, så kallade kvillar. Huvudfåran, speciellt i de nedre delarna, är känd 
för sina relativt kraftiga variationer i vattenflöde. Den grundläggande hydrologiska orsaken 
är att Emåns avrinningsområde är relativt sjöfattigt, speciellt i dess nedre delar. Andra bi-
dragande orsaker kan vara utdikningar och sjösänkningar. Följden blir att någon större ma-
gasinering av vattnet ej sker på dess väg ut i Östersjön. Eftersom ingen större utjämning 
sker blir flödesvariationerna betydande och i princip omöjliga att påverka (Halldén m.fl., 
2000). 
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Figur 5. Utmed Emån i Kvillsfors fiskevårdsområde finns Sveriges grövsta tall – Vallbytallen.  

 
Landskapet i Emåns avrinningsområde är kuperat och består till stor del av skogsbärande 
morän som genomdras av rullstensåsar i nordväst-sydostlig riktning (t ex. Högsbyåsen och 
Fliserydsåsen). Hela avrinningsområdet ligger inom södra barrskogsregionen med ris- och 
mossrika barrskogar och andelen lövskog är som störst i Kalmar län (figur. 3). Det neder-
bördsfattiga klimatet i den östra delen av området bidrar till att torvmarker är mycket spar-
samt förekommande, medan de är mer vanliga i andra delar av småländska höglandet. Mel-
lan Rosenfors och Bankeberg har ån karaktär av en slättå och meandrar långsamt genom 
åkermark av huvudsakligen finsediment. Efter Fliseryd sluter sig dalgången igen och skogen 
breder åter ut sig fram till mynningen. En milslång sträcka strax uppströms Em omges av 
översilningsmarker, s.k. mader. Jordbruksmarken längs med vattensystemet är arealmässigt 
relativt liten och är koncentrerad kring sjöarna samt i de större floddalarna. Utbredningen 
av odlad mark är därför särskilt omfattande från Målilla ned till Fliseryd (Halldén m.fl. 
2000). 
 

Tabell 7. Uppgifter om Emåns avrinningsområde i form av areal och vattenföring  

(Källa: Emåförbundet).  

Avrinningsområdet areal 4470 km2 

Sammanlagd sjöareal 300 km2 

Andel sjöar av total areal 7 % 

Högsta vattenföring (HHQ) 232 m3/s 

Medelhögvattenföring (MHQ) 30 m3/s 

Medellåg vattenföring (MLQ) 7 m m3/s 

Lägsta lågvattenföring (LLQ) 2 m3/s 

 
Emåns avrinningsområde har en mycket artrik fiskfauna där 32 av Sveriges ca 50 sötvat-
tensarter finns representerade. Detta gör vattensystemet till ett av Sveriges artrikaste. An-
märkningsvärda artnoteringar är förekomsten av den mycket sällsynta och hotade malen i 
Emåns huvudfåra och Sveriges sydligaste bestånd av storröding i sjön Mycklaflon. Dessa 
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arter är så kallade relikter (kvarlevor) från äldre geologiska tidsepoker då annorlunda klimat 
och hydrologi gav förutsättningar för arterna att etablera sig. Emån torde dock vara mest 
känd för sitt storvuxna bestånd av havsöring, som når rekordvikter ur ett internationellt 
perspektiv, och ett laxbestånd vars fiske har mycket gamla anor (Halldén m. fl., 2000). 
 
Arternas förekomst varierar väldigt mycket inom området och de nedre delarna av systemet 
hyser flest arter. De vanligaste arterna är inte helt oväntat gädda, abborre och mört vilka fö-
rekommer i både sjöar och vattendrag. Andra arter som är vanliga i sjöarna är sutare, 
braxen, lake, och sarv. Arter som är vanliga i vattendrag, men inte i sjöar, är öring och el-
ritsa. Inom vattensystemet återfinns flera rariteter, varav de flesta är knutna till Emåns hu-
vudfåra. Flera arter upptagna i den svenska rödlistan över hotade djur och växtarter före-
kommer. Bland fiskar kan bland annat nämnas mal och storröding. Även flodkräfta före-
kommer sporadiskt. I ett europeiskt perspektiv ingår asp, lax, nissöga och stensimpa i EU:s 
art- och habitatsdirektiv (Halldén m.fl., 2000). Den sträcka av Emån som omfattas av Rep-
perdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområden är utpekad som Natura-2000 område enligt 
samma direktiv. Emån är riksintresse för naturvård enligt miljöbalken kap 3 och 4 samt är 
också utpekad som ett så kallat "Värdefullt vatten" inom ramen för miljökvalitetsmålet 
"Levande sjöar och vattendrag". Grunderna för utpekandet framgår av Tabell 8. 

Tabell 8. Grunderna till utpekandet av berörd sträcka av Emån som värdefullt vatten.  

 Emån (Länsgränsen-Aspödammen) 

 Natur Fiske (till Ädelfors) 

Klassning Regionalt värdefullt Nationellt potentiellt värdefullt 

Skyddsvärde  Förekomst av rödlistade arter; kungsfiskare (VU),  

tjockskalig målarmussla (EN), flat dammussla (NT) 

Potentiellt område för lax och 

havsöring 

 

 

Figur 6. Emåns huvudfåra vid Åryd (foto: Carl-Johan Månsson). 



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

41

EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS 

Tabell 9. Ekologisk status i Emån på sträckan Gnyltån-Aspödammen. Ytterligare information om 

vattendirektivet och ekologisk status finns tillgänglig på Internet via adressen www.viss.lst.se. En 

omklassning av ekologisk och kemisk status kommer att genomföras under 2013.  

Ekologis status: Måttlig 

Bedömning:   

Den ekologiska statusen i Emån: Gnyltån-Aspödammen är Måttlig. Det är undersökningar fisksamhället som 

har avgjort statusen. Underlaget för bedömning av fisksamhället är inte representativt för hela vattendra-

get. Det behövs fler provfisken för att säkerställa statusen.  

Undersökningar av bottenlevande smådjur (bottenfauna) visar Hög status. Mätningar av näringsämnet fos-

for samt försurning (pH) visar God status.  

Tabell 10. Kemisk status i Emån på sträckan Gnyltån-Aspödammen 

Kemisk status: God 

Bedömning:   

Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till 

följd av påverkan från miljögifter. Bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa för-

valtningscykel.  

Gnyltån (Kvillsfors fvof) 
Gnyltån är 14 kilometer lång och rinner mellan Fagerhultasjön och Emåns huvudfåra i Vet-
landa kommun. Vattendraget ligger i Emåns avrinningsområde och tillhör delavrinnings-
området för Gnyltån. Delavrinningsområdet är 74 kvadratkilometer stort, och utgörs till 87 
% av skogsmark och till 3 % av sjöar. Höjden över havet är vid Fagerhultasjön 234 meter 
och vid utflödet i Emån 114 meter vilket innebär en lutning på 0,85 %, vilket är bland de 
högsta lutningarna i hela Emåns avrinningsområde. Hela vattendragsträckan från Fagerhul-
tasjön ner till sammanflödet med Emåns huvudfåra utgör Natura-2000 område enligt art 
och habitatdirektivet (Länsstyrelsen i Jönköping, 2006). Som nämnt tidigare omfattar 
Kvillsfors fiskevårdsområdesförening Gnyltån upp till Ökna strax norr om Ekebergsgöl, 
Ekedala. 
 

http://www.viss.lst.se/
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Figur 7. Gnyltån vid Åmjölkesbo (foto: Fredrik Nöbbelin). 

 
En kartering, utförd 1998, av vattendragets egenskaper visade att vattendraget domineras 
av strömmande sträckor. Totalt noterades tio vandringshinder för fisk, samtliga artificiella, 
varav ett var definitivt hinder och övriga nio partiella hinder. Effekterna av bestående in-
grepp var också relativt stora i Gnyltån. Det var framförallt rensning och rätning samt 
dammar som påverkat vattendraget på ett negativt sätt. Flödespåverkan från tillrinnande 
diken bedömdes vara låg. Död ved i vattnet bedömdes generellt vara en bristvara, en 
sträcka i nedre delen utmärker sig dock med god tillgång (Länsstyrelsen i Jönköping, 2006). 
 
Sedan karteringen 1998 har stora insatser gjorts för att restaurera Gnyltån. Arbetet har skett 
inom ramen för biologisk återställning av kalkade vatten. Idag kvarstår endast ett definitivt 
vandringshinder medan övriga hinder är partiella för öring. Även biotopvård såsom utlägg-
ning av block och sten samt i viss mån tillförsel av död ved, har utförts, för att återställa 
påverkade åmiljöer av våtmarker. Även här kvarstår ett visst behov av ytterligare åtgärder 
(Länsstyrelsen i Jönköping, 2006). På uppdrag av Länsstyrelsen arbetade Emåförbundet 
fram en plan med åtgärdsförslag för restaurering av Gnyltån. Det är med denna plan som 
grund som åtgärdsarbetet i dagsläget genomförs (Nydén & Johansson, 2011). Planerade 
och genomförda åtgärder ges i kapitlet fiskevården. 
 
Bitvis kantas vattendraget av skogliga nyckelbiotoper samt av Stjärnemosse som innehåller 
ett rikkärr med mycket intressant flora. Gnyltån rinner bitvis genom raviner vilket gör na-
turmiljöerna, såväl bredvid som i vattendraget, intressanta. Onaturliga strandmiljöer, till ex-
empel bebyggelse och skogsavverkningar, i anslutning till vattendraget är mycket ovanligt. I 
den övre delen av Gnyltån finns ett av Jönköpings läns finaste flodpärlmusselbestånd där 
även föryngring sker. Flodpärlmusslan är klassad som starkt hotad (EN) enligt artdataban-
kens rödlista. Även dunmossa som tidigare klassades som missgynnad (NT) men nu be-
döms som livskraftig (LC) förkommer. Man har vid undersökningar funnit 47 bottenfauna-
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arter/släkten. Tre av dessa arter är ovanliga och återfinns bara i oförsurade, kalla och käll-
påverkade vattendrag. Fem olika fiskarter har noterats i Gnyltån. Dessa utgörs av bergs-
impa, bäcknejonöga, elritsa, lake och öring. Förekomsten av öring och övrig strömlevande 
fisk är relativt god, men inte optimal. Bestånden är sannolikt på väg att hämta sig från tidi-
gare påverkan. Förändringar i växt- och djursamhället på grund av mänsklig påverkan är 
små. Signalkräfta är inplanterad. Förutom det har ån en naturlig och förhållandevis opåver-
kad fisk- och bottenfauna (Länsstyrelsen i Jönköping, 2006). Gnyltån är utpekad som Na-
tura 2000-område. Gnyltån är också utpekad som "nationellt särskild värdefull" både ur na-
turvärdes- och fiskesynpunkt. Grunden för klassningen återfinns i Tabell 11. 
 
Tabell 11. Grunderna för utpekandet av Gnyltån som värdefullt vatten.  

 Natur Fiske 

Klassning Nationellt särskilt värdefullt Nationellt särskilt värdefullt 

Skyddsvärde  Hög grad av naturlighet enligt System Aqua, stor andel 

limniska nyckelbiotoper, förekomst av rödlistade arter; 

reproducerande bestånd av flodpärmussla (EN). Myr-

skyddsplansobjekt (Stjärnemosse) i anslutning till ån. 

Artrik fiskfauna. 

Strömlevande öring, flodpärlmussla, 

strömvattensträcka 

EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS 

Tabell 12. Ekologisk status i Gnyltån på sträckan Lillån-Fagerhultasjön. Ytterligare information om 

vattendirektivet och ekologisk status finns tillgänglig på Internet via adressen www.viss.lst.se. En 

omklassning av ekologisk och kemisk status kommer att genomföras under 2013.  

Ekologis status: God 

Bedömning: 

Den ekologiska statusen i Gnyltån på sträckan Lillån-Fagerhultasjön är God. Det är undersökningen av fisk-

samhället som avgjort statusen. Undersökningar av bottenlevande smådjur (bottenfauna) visar dock hög 

status.  

Bedömningen stärks av mätningar av näringsämnet fosfor som visar Hög status och försurning (pH) som visar 

God status. I vattendraget förekommer ett stort antal flodpärlmusslor. 

Tabell 13. Kemisk status i Gnyltån på sträckan Lillån-Fagerhultasjön. 

Kemisk status: God 

Bedömning: 

Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till 

följd av påverkan från miljögifter. Bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa för-

valtningscykel. 

 

  

http://www.viss.lst.se/
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Lillån-Gnyltån (Kvillsfors fvof) 
Lillån (biflöde Gnyltån) ligger 2 kilometer NV Kvillsfors i Vetlanda kommun. Vattendraget 
rinner mellan Väg vid Vrånghult och Gnyltån. Avrinningsområdets storlek uppgår till 35 
kvadratkilometer, och enligt SMHI: s register består 91 % av skogsmark och 1 % av sjö-
ytor. Vattendragssträckans längd är 13,6 kilometer (rinner inte genom några sjöar). Vatten-
draget domineras av strömmande sträckor. Höjden över havet är uppströms 230 meter och 
nedströms 113 meter vilket innebär en lutning på 0,86 %. Närmiljön domineras av barr- 
blandskog (Länsstyrelsen i Jönköping, opublicerad). 
 
Lillån är viktigt som reproduktionsvattendrag för öring och har flera fina raviner. Ett ovan-
ligt förhållande har noterats i Lillån, nämligen att det finns mer vatten i den övre än i den 
nedre delen vid lågflöde (hyporetiska zonen). Lillån är referensvattendrag och har botten-
faunaarter av Norrlandskaraktär. Ett potentiellt rikkärr (fuktig betesmark), en öppen hag-
mark och sumpskogar finns i anslutning till vattendraget. Huvuddelen av Lillåns sträckning 
utgörs av limniska och möjliga limniska nyckelbiotoper (strömmande vatten), det finns 
även skogliga nyckelbiotoper utmed vattendraget (Rydberg, 2009). 
 
I likhet med Gnyltån visar smoltproduktionsberäkningar för havsöring att Lillån (biflöde 
Gnyltån) är ett potentiellt lek- och uppväxtområden för havsöring och skulle kunna ge ett 
lekfiskbidrag till Emåns havsöringsstam om arten gavs fria vandringsvägar (Rydberg, 2009). 
 

 

Figur 8. Lillån-Gnyltån, I dagsläget återfinns inget vandringshinder inom den del av vattendraget som ingår i 

Kvillsfors fiskevårdsområde. Samtliga ligger uppströms fiskevårdsområdets sträckning (foto: Thomas Nydén). 

 
Under 2011 arbetade Emåförbundet fram ett PM baserat på en fältstudie över Lillån (Emå-
förbundet, opublicerad) vilken inkluderade förekommande vandringshinder och potentiella 
åtgärdslokaler för bland annat biotopvård. Tanken är att denna fältstudie ska ligga till grund 
för en framtida projektering av åtgärder i Lillån. För mer information, se kapitlet Fiskevår-
den. Lillån-Gnyltån har utpekats som ett "Nationellt särskilt värdefullt" vattendrag tack 
vare åns höga naturvärden. Utpekandet har skett inom ramen för miljökvalitetsmålet "Le-
vande sjöar och vattendrag" och grunderna för utpekandet återfinns i Tabell 14.  

Tabell 14. Grunderna för utpekandet av Lillån-Gnyltån som värdefullt vatten.  

 Natur Fiske 

Klassning Nationellt särskilt värdefullt Ej utpekat 

Skyddsvärde  Hög grad av naturlighet enligt System Aqua, god vat-

tenkvalitet, Nyckelbiotoper, bottenfauna av Norrlands-

karaktär.  
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EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS 

Tabell 15. Ekologisk status i Lillån (biflöde Gnyltån). Ytterligare information om vattendirektivet och 

ekologisk status finns tillgänglig på Internet via adressen www.viss.lst.se. En omklassning av eko-

logisk och kemisk status kommer att genomföras under 2013.  

Ekologis status: God 

Bedömning:   

Den ekologiska statusen i Lillån (biflöde Gnyltån) är God. Det är undersökningar av fisksamhället som har 

avgjort statusen. Undersökningar av kiselalger på stenar (påväxt) visar dock hög status. 

Bedömningen stärks av att mätningar av näringsämnet fosfor som visar Hög status och försurning (pH) som 

visar God status 

Tabell 16. Kemisk status i Lillån (biflöde Gnyltån) 

Kemisk status: God 

Bedömning:  

Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till 

följd av påverkan från miljögifter. Bedömningen är en expertbedömning och behöver utredas i nästa för-

valtningscykel. 

 

Lillån-Kvillsfors (Kvillsfors fvof) 
Lillån vid Kvillsfors är en cirka 3 kilometer lång sidofåra till Emåns huvudfåra. Lillån har 
sin början i Tureforsdammen och mynnar nedströms Nyboholmsdammen vid Qvillö. Me-
delbredden uppgår till cirka 3 meter med ett medeldjup om cirka 0,4 meter. Såväl medel-
bredd som medeldjup varierar dock utmed åns sträckning. I dagsläget regleras inloppet till 
Lillån från Tureforsdammen genom ett fast utskov gjutet i betong. Vattnet tillförs Lillån 
året om genom två rör. Vid mätningar genomförda av Emåförbundet uppmättes flödet till 
cirka 180 liter strax nedströms utskovet. I nu gällande vattendom finns uppgifter om ett 
flöde om 250 liter per sekund (Nydén & Johansson, 2012). 
 
Inom Jönköpings län är många vatten biotopkarterade (inventerade enligt en speciell me-
tod), dock inte Lillån vid Kvillsfors. Med anledning av detta finns förhållandevis lite in-
formation om vattendraget i Länsstyrelsens arkiv. Under 2012 påbörjades ett projekt som 
bland annat syftar till att restaurera Lillån. Projektet är en del av ett större LIFE-projekt, 
UC4LIFE (Målarmusslans återkomst), som finansieras via EU-medel (mer information 
finns i kapitlet Fiskevården).  
 
Den fysiska påverkan på vattendraget får anses som stor, inte minst då 11 vandringshinder 
förekommer på sträckan. Av dessa bedöms 4 som definitiva för fisk. Vattendraget är även 
rensat och rätat utmed vissa delar samtidigt som det förekommer ett flertal vattenuttag. Vi-
dare är vattendraget recipient för dagvatten, vilket i den nedre delen av ån även innefattar 
processvatten från Nyboholms pappersbruk. Trots den mänskliga påverkan finns emeller-
tid mer eller mindre opåverkade sträckor som karaktäriseras av block, sten och ström-
mande sträckor (Nydén & Johansson, 2012).  
 

http://www.viss.lst.se/
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Figur 8. En mycket finns del av Lillån-Kvillsfors som visade sig hålla  

förhållandevis höga tätheter av öring vid elfiske 2012 (foto: Jakob Bergengren). 

 
Eftersom det saknades genomförda elfisken i Lillån var uppgifter om fiskförekomsten tidi-
gare bristfällig. Som ett led i arbetet med LIFE-projektet elfiskades Lillån på fyra lokaler 
under 2012 vilket resulterade i en fångst av abborre, braxen, elritsa, färna, gädda, lake, su-
tare och öring. Förutom dessa fiskarter fångades även signalkräfta.  

Övriga vattendrag inom fiskevårdsområdena 
Inom både Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområde återfinns ett flertal mindre 
vattendrag. Huruvida dessa är vattenförande året om och hyser fisk är oklart då uppgifter 
om dessa saknas. Sannolikt varierar storleken på dessa vattendrag, från mindre bäckar till 
grunda diken. Det kan dock inte uteslutas att någon av dessa hyser bestånd av fisk eller 
kräfta. Bäckarna skulle även kunna fungera som reproduktionsområden för vissa fiskarter 
varför ytterligare information om vattendragen bör samlas in. Respektive vattendrag och 
områdestillhörighet ges i nedanstående tabell (Tabell 17). 

Tabell 17. Mindre vattendrag inom fiskevårdsområdena där information om fiskförekomst saknas.  

Benämning vattendrag Fvof 

Bäck från Grantorpsgölen  Repperda fvof 

Bäck från Kyrkerör Repperda fvof 

Bäck från Reppekäll Repperda fvof 

Bäck från Byestadssjön Repperda fvof 

Bäck från Skönberga göl Repperda fvof 

Bäck från Emhultagöl Kvillsfors fvof 

Bäck från Tälläng Kvillsfors fvof 

Bäck från Markalyckan Kvillsfors fvof 

Bäck från Fredriksberg Kvillsfors fvof 

Vattenkvalitet 
Våra sötvatten har sedan medeltiden genomgått en oerhörd miljöförändring och påverkats 
kraftigt av olika mänskliga ingrepp. Förutom att olika typer av vattenmiljöer minskat i ut-
bredning eller helt försvunnit har också miljöerna isolerats från varandra genom miljöför-
ändringar. Samhällsutvecklingen har medfört en betydande exploatering och ett förändrat 
landutnyttjande. Jord- och skogsbruk, vattenreglering och dämning, utdikning, sjösänkning, 
flottledsrensning, förorenade utsläpp, försurning, utplantering och omflyttning av både in-
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hemska och främmande arter samt överfiske tillhör de faktorer som kraftigt påverkat de 
organismer som lever i och i anslutning till våra sjöar (Andersson m.fl. 2003). 
 
Vilken vattenkvalitet ett vattendrag har beror till stor del på de fysiska förutsättningarna. 
Faktorer som spelar in är till exempel vattendjup, om det är en stor huvudfåra eller ett 
mindre biflöde, om vattnet till stor del är uppträngande grundvatten eller om det kommer 
från omgivande sjöar och mark via diken.  
 

 

Figur 9. Karta över det avrinningsområde där data har hämtats ifrån SMHI. Utloppspunkten är belägen strax 

nedströms Kvillsfors samhälle (RT 90 1483230, 6364770, Källa: SMHI) 

 
Vattenkvaliteten påverkas vidare av de omgivande markernas berggrund och jordarter samt 
av hur intensivt marken utnyttjas av skogs- och jordbruk. Även punktkällor som industrier, 
reningsverk och enskilda avlopp påverkar vattenkvaliteten antingen direkt eller indirekt via 
tillrinnande vattendrag. Kväve- och svavelföreningar som finns i luften påverkar också 
vattnet. Nedfall av svavel och kväve bidrar till försurningen, kvävet även till övergödning 
(Norrgård, 2007). 
 

 

Figur 10. Månadsmedelvattenföringvid  Emån Kvillsfors (Källa: SMHI Vattenweb) 
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Tabell 18. Flödesstatistik 1981-2010 inom den del av avrinningsområdet som redogörs för ovan 

(Källa: SMHI Vattenweb) 

 Total Stationskorrigerad  

Vattenföring [m³/s] 

HQ50 (Dygnsvärde av högvattenföring med 50 års återkomsttid)  62,6 

HQ10 (Dygnsvärde av högvattenföring med 50 års återkomsttid) 50,8 

MHQ (Medelvärdet av varje års högsta dygnsvattenföring) 39,0 

MQ (Medelvattenföring) 13,6 

MLQ (Medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring) 2,93 

 
Vattenkemiska undersökningar har genomförts under lång tid inom Emåns avrinningsom-
råde. I dagsläget sker återkommande provtagningar med utgångspunkt ifrån vattenkemin 
där syftet varierar beroende på undersökningstyp. Emåförbundet genomför årliga provtag-
ningar av vattenkemin där merparten av nedanstående data har hämtats. Viss data har även 
hämtats ifrån Länsstyrelsens databaser samt via SMHI:s hemsida.  
 
Flera av de av de ämnen och halter som mäts är ytterst beroende av vattenföringen 
i huvudfåran. Därför kan det i vissa fall förekomma både stora temporära, men även årliga, 
fluktuationer beroende på vattenflödet. Flödet i Emåns huvudfåra strax nedströms Kvills-
fors framgår i Figur 10 och har beräknats med hjälp modelleringar hämtade från SMHI:s 
vattenwebb. Den totala vattenföringen är beräknad utifrån den del av Emåns avrinnings-
område som framgår i Figur 9. Flödesstatistik under åren 1981-2010 ges i Tabell 18. 

Näringsförhållanden 
Fosfor är det ämne som oftast begränsar tillväxten av alger och därmed även andra organ-
ismer högre upp i näringskedjan. För stor tillförsel kan medföra övergödningsproblem 
som algblomning, igenväxning och att syrebrist uppstår. Näringsfattiga sjöar har totalfos-
forhalter under 12 μg/l medan mycket näringsrika sjöar har halter över 50μg/l. Halterna av 
totalfosfor i Emån framgår av Figur 10. Halterna har ökat ca 5 ug under senaste 20-
årsperioden. Ökningen kan ha ett samband med ökade humusmängder i vattendraget. 
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Figur 11. Totalfosforhalter i Emån Kvillsfors samt Holsbybrunn(Källa: Emåns Vattenförbund) 

 
Transporterna varierar mycket med flödet och nederbördsrika år tenderar att ha högre 
transporter än nederbördsfattiga. I Figur 12 och Figur 13 framgår totalfosfortransport och 
totalkvävetransport vid Emån Kvillsfors. Transporterna av framför allt totalfosfor har ökat 
och hänger samman med den ökning av totalfosfor som skett.  

 

Figur 12. Totalfosfortransport vid Emån Kvillsfors (källa: Emåns vattenförbund). 

 

Halterna av totalkväve i Emån framgår av Figur 13. Halterna är relativt oförändrade i 
Kvillsfors medan de minskat tydligt nedströms Holsbybrunn.  
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Figur 13. Totalkvävehalter i Emån Kvillsfors samt Holsbybrunn(Källa: Emåns Vattenförbund) 
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Figur 13. Totalkvävetransport vid Emån Kvillsfors (källa: Emåns vattenförbund). 

NÄRINGSÄMNESKÄLLOR 

   
Av de ca 10 ton fosfor som årligen transporteras i Emån kommer drygt tre ton från olika 
former av utsläpp (så kallade antropogena källor). Övrigt är naturlig bakgrundsbelastning. 
Fördelningen av de antropogena källorna framgår av Figur 14. Enskilda avlopp och jord-
bruk står för merparten av utsläppen följt av kommunala reningsverk och dagvatten. 
 
 

 

Figur 14. Fördelning av fosfortillförsel (kg/år) baserat på antropogena källor (källa: SMHI Vattenweb). 

 
Motsvarande diagram för kvävtransporten framgår av Figur 15. Här är det jordbruket som 
står för 50 % av antropogena belastningen följt av avloppsreningsverk, kvävenedfall på 
sjöytor och läckage från skogsmark. Totalt är den antropogena belastningen 223 ton medan 
bakgrundsbelastningen är drygt 200 ton. 
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Figur 15. Fördelning av kvävetillförsel (ton/år) baserat på antropogena källor (källa: SMHI Vattenweb). 

IGENVÄXNING 

Problemet med oönskad vattenvegetation är ofta återkommande och kan till stor del till-
skrivas den mänskliga faktorn. Övergödningen av sjöar och vattendrag sker genom av-
lopps- och dagvatten, jord- och skogsbruk samt i mindre grad via nederbörden. Många 
gånger finner man de mest övergödda sjöarna i närheten av städer, reningsverk och inten-
sivt jordbruk. Sjöar och vattendrag som är omgärdade av flertalet sommarstugor med egna 
avloppsbrunnar (som ofta består av gamla stenkistor) riskerar också att få en hög närings-
belastning (Halldén m.fl.,2000). 
 
Enligt fiskevårdsområdena ses igenväxningen av Emåns huvudfåra som ett stort problem, 
såväl för gästande sportfiskare som för fiskerättsägare. Igenväxningen begränsar tillgänglig-
heten till vattnet och märks bland annat i Ädelforsdammen.  

Försurning och kalkning 
Försurningen är i särklass länets största miljöproblem. Orsakerna till försurningen är ut-
släpp av framförallt svavel i utlandet och från den internationella sjöfarten. Värst drabbat är 
länets sydvästra delar. Försurningen var sannolikt störst i slutet av 1970-talet och därefter 
har nedfallet av försurande svavel minskat successivt. Mätningar visar att sedan slutet av 
1980-talet har nedfallet av försurande svavel mer än halverats i södra Sverige (Haag m.fl., 
2010). 
 
Ungefär 40 % av länets yta är indelat i 75 åtgärdsområden för kalkning. Inom dessa finns 
det 215 sjöar och 146 vattendrag med särskilda målsättningar för vattenkemi och biologi. 
Alla dessa så kallade målområden har minst vattenkemisk uppföljning och de flesta har 
även biologisk uppföljning i form av elfiske, nätprovfiske, kräftprovfiske, bottenfauna eller 
flodpärlmusselinventering (Haag m.fl., 2011). 
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Figur 16. Länets delavrinningsområden klassade i mycket kraftig, kraftig, måttlig och ringa eller obetydlig för-

surningspåverkan (Haag m. fl., 2011). 

 
Som framgår av figuren ovan är försurningssituationen tämligen gynnsam i det område 
som omfattas av de båda fiskevårdsområdena. Det finns dock ett undantag och det är 
Gnyltån vilken delvis ingår i Kvillsfors fiskevårdsområde. Åtgärdsområdet för kalkningen 
omfattar Fagerhultasjön och Gnyltån ner till sammanflödet med biflödet Lillån. Innan 
kalkningsåtgärderna påbörjades 1988 uppmättes pH-värden ned till 5,9 som lägst. Det finns 
idag inga dokumenterade biologiska försurningsskador från området innan kalkningen star-
tade. Kalkningen i området genomförs i dagsläget med en frekvens om vart annat år (Haag 
med flera 2011). Det vattenkemiska målet för kalkningen i Gnyltån är att pH aldrig ska un-
derstiga 6,2.  

Metaller och andra typer av föroreningar 
Metaller i vatten undersöks i Emån nedströms Holsbybrunn och tidigare även i Kvillsfors. 
Resultaten visar på mycket låga-låga halter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder – 
se tabell 19. Metaller har även undersökts i Aspödammens sediment. Halterna är mestadels 
låga men för koppar, krom, nickel och zink är de måttligt höga och visar på att en påverkan 
förekommit. PCB undersöktes 2004 i Aspödammens sediment. Halten är 0,14 mg/kg TS 
för PCB-7 och visar på en förhöjning jämfört med Emåns källsjöar. En påverkan från Vet-
landa tätort är trolig.  
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Tabell 19. Metallhalter i Emånsvatten och sediment. Blå färg visar på mycket låga halter, grön 

färg på låga halter och gul färg på måttligt höga halter (Källa: Emåns vattenförbund). 

Plats Aspödammen 

Emån nedströms 

Holsbybrunn Emån Kvillsfors 

Medie Sediment Vatten Vatten 

Enhet mg/kg TS ug/l ug/l 

År 2004 2010-2012 2004-2006 

Arsenik 9,5 0,42 0,58 

Bly 44,2 0,35 0,21 

Kadmium 1,5 0,033 0,008 

Koppar 47 1,62 1,54 

Krom 26,1 0,54 0,37 

Kvicksilver 0,3 0,003   

Nickel 26,9 0,87 1,13 

Zink 326 4,19 1,94 

Ljusförhållanden 
Vattnets färg (färgtal) och grumlighet (turbiditet) är de faktorer som avgör siktdjupet. Sikt-
djupet är ett mått på hur långt ner solljuset når i vattenmassa. Vattnets färg beror främst på 
mängden humusämnen vilket ger en brun ton. Vanligen är sjöar med lång uppehållstid som 
till exempel Vättern mindre färgade än sådana med en kort omsättningstid. En hög hu-
mushalt bidrar i viss mån till att metallers giftighet minskar genom att ett sådant vatten har 
en högre kapacitet att bilda komplexbindningar med metaller (Naturvårdsverket, 2000). 
Vattenfärgen i Emån Kvillsfors från 1980 och framåt visas i figuren nedan. Färgtalet har 
ökat från i medeltal 40 till 100 mg Pt/l under en 20-årsperiod. Motsvarande ökning före-
kommer i alla vattendrag i södra Sverige. 
 

 

Figur 17. Färgtal i Emån vid Kvillsfors. Den tjocka linjen visar treårsmedelvärdet. 

 
Turbiditeten, det vill säga vattnets grumlighet, beror på mängden suspenderade partiklar. 
Suspenderade partiklar kan bestå av såväl organiskt material som plankton. Sjöar fungerar 
som klarningsbassänger för de olika partiklarna. I klara näringsfattiga sjöar med lång om-
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sättningstid är turbiditeten ofta mycket låg. Motsatsen är till exempel sjöar med högt nä-
ringsinnehåll där planktonproduktionen är hög. Vanligen domineras dessa sjöar av vitfisk 
som via sina bökningar på botten (bottenturbation) tillför mer suspenderat material. Grum-
ligheten i Emån framgår av figuren nedan. Grumligheten har ökat den senaste 15-
årsperioden. och klassas vara till gränsen för betydligt grumligt vatten enligt Naturvårdsver-
kets bedömningsgrunder. Ökningen beror troligen på det ökade humusinnehållet i vattnet 
som gett ökat färgtal. 
 

 

Figur 18. Grumlighet i Emån vid Kvillsfors. Den tjocka linjen visar treårsmedelvärdet. 

 

BRUNIFIERING 

Vattenfärg är en naturlig företeelse och beror på förekomst av brunfärgade humusämnen 
samt järn och mangan från skog och våtmarker. Färgtalet varierar under året med de lägsta 
värdena i regel under våren (februari-april) och de högsta under senhösten (oktober-
november). Färgtalet varierar naturligt mellan olika år, bland annat beroende på klimat. 
Humusämnen bildas vid nedbrytning av växter såväl i sjön som i tillrinningsområdet och 
har stor ekologisk betydelse. Till exempel påverkas såväl näringshalt, ljusklimat, surhetstill-
stånd samt halter och förekomstformer av metaller. 
 
En del av de vatten som återfinns i skogsmiljöer har alltid varit naturligt mer eller mindre 
brunfärgade. En ökning av vattenfärgen, så kallad brunifiering, har konstaterats i vattendrag 
och sjöar i norra Europa och särskilt i södra Sverige under de senaste decennierna. Orsaks-
sambanden är inte helt klarlagda men beror bland annat på klimatiska faktorer. En klimat-
förändring innebär ökad nederbörd och medför högre grundvattennivå. Det leder i sin tur 
till ökad avrinning från mark och därigenom urlakning av humusämnen från marken till 
sjön eller vattendraget. Urlakningen förstärks troligen om nederbördsperioden föregås av 
torka och lågt grundvatten, vilket gynnar nedbrytningen av organiskt material i markprofi-
len. Andra orsaker kan vara ökad temperatur, ökad andel barrskog i förhållande till jord-
bruksmark, skogsbruksåtgärder som dikning och markberedning och minskat försurnings-
tryck. Den minskade försurningen kan ha lett till att nedbrytningen av organiskt material 
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inte längre hämmas av försurning utan nu återgått till ett mer ursprungligt tillstånd. Det har 
också diskuterats om ökad skogsproduktion kan vara en förklaring. 
 
Brunare ytvatten medför en rad konsekvenser för samhället och för de akvatiska ekosyste-
men. Det blir svårare eller omöjligt att framställa dricksvatten. Brunare vatten innebär ökad 
syreförbrukning vilket kan ge syrebrist i bottenvattnet som missgynnar fisk och bottendjur. 
Bland fisken är siklöja och lake exempel på arter som kan förväntas påverkas negativt ef-
tersom de är beroende av kallt syrerikt vatten under språngskiktet på sommaren. Ljusklima-
tet påverkas negativt, vilket innebär att undervattensväxter, påväxtalger och många plank-
tonalger missgynnas. Artrikedom och produktion av fisk och kräftor minskar ofta när vatt-
net blir brunare. Man kan anta att brunifieringen får störst konsekvenser i tidigare klara vat-
ten eftersom ekosystemen i dessa vatten är anpassade till klart och kallt vatten.  

Bottenfauna 
Bottenfauna är de smådjur som lever på sjöns eller vattendragens botten. Dessa utgör en 
viktig födokälla för flera fiskarter, men också för kräftor. Vissa fiskarter inkluderar dessa i 
sin diet under hela livet medan andra enbart livnär sig på dessa under yngelstadiet. Botten-
faunan spelar även en viktig roll vid nedbrytningen av organiskt material då vissa av dessa 
organismgrupper är så kallade fragmenterare (sönderdelare).  
 

  

Figur 19. Figuren till vänster visar en bäckslända och figuren till höger diverse bottenfauna, bland annat en 

vattenskorpion (foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län & Daniel Rydberg). 

 
Många insekter är direkt bundna till vattenmiljöer eftersom deras larver i stor utsträckning 
lever på bottnarna i sjöar och vattendrag. Olika arter av bottenfauna är olika känslig för 
föroreningar, näringsämnen och försurning. Genom att studera artsammansättningen och 
beräkna olika index kan man få en uppfattning om miljötillståndet. 
 
Undersökningar av bottenfaunan har genomförts vid flera olika lokaler sedan början-mitten 
av 1990-talet. Bottenfaunan har bland annat undersöks i Emån av Emåförbundet och i 
Gnyltån inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Nedan sammanfattas resultaten för de 
olika undersökningarna.  

EMÅN KVILLSFORS 2011 

Både ASPT- och DJ-index har visat höga värden under tidsperioden 2003-2011. Värdena 
för totalantal taxa har varierat något under undersökningsperioden 1992-2011 som helhet. 
Individtätheten minskade kraftigt i början undersökningsperioden. Det var framför allt de 
generellt eutrofieringståliga grupperna fjädermyggor, knott, fåborstmaskar och sötvattens-
grå-suggor som svarade för minskningen. Detta skulle kunna indikera att miljöförhållan-
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dena förbättrades då och att förhållandena sedan dess varit likartade. Åtta ovanliga arter på-
träffades vid undersökningen 2011: trollsländan Calopteryx splendens, dagsländan Baetis bucera-
tus, nattsländorna Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche contubernalis och Psychomyia pusilla, 
skinnbaggen Aphelocheirus aestivalis, skalbaggen Stenelmis canaliculata samt snäckan Valvata 
cristata. Detta tillsammans med ett mycket högt antal förekommande taxa och en hög diver-
sitet gjorde att lokalen bedömdes ha mycket höga naturvärden. 
 

 

Figur 20. Resultat av bottenfaunainventeringen i Emån vid Kvillsfors. 

EMÅN SJUNNEN 2011 

Värdena för både ASPT- och DJ-index har visat förhållandevis stabila och överlag höga 
värden sedan 2003. Värdena för totalantal taxa har varierat en del men har vid samtliga 
undersökningstillfällen, utom 2005, varit höga eller mycket höga. Förmodligen har miljö-
förhållandena inte ändrats under den tidsperiod som bottenfaunan undersökts och variat-
ionen för totalantal taxa skulle mycket väl kunna inrymmas i den naturliga variationen. En 
ovanlig art påträffades vid undersökningen 2011: dagsländan Baetis buceratus. 
 
 

 

Figur 21. Resultat av bottenfaunainventeringen i Emån vid Sjunnen. 

GNYLTÅN KOPPARP 2010 

Försurningskänsliga arter och grupper förekom och förhållandena på lokalen bedömdes 
som nära det neutrala med avseende på försurning. Förekomsten av mer syrekrävande arter 
visar på obetydlig näringsämnespåverkan och statusen med avseende på eutrofiering be-
dömdes därför som hög. Liksom tidigare påträffades den ovanliga bäcksländan Dinocras cep-
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halotes. Bottenfaunan fick dessutom naturvärdespoäng för ett högt artantal och ett högt di-
versitetsindex. 
 

 

Figur 22. Resultat av bottenfaunainventeringen i Gnyltån vid Kopparp. 

Övriga påverkansfaktorer 

Flottning och rensning 
Flottledsrensning har, liksom i många andra vattendrag, genomförts inom fiskevårdsområ-
dets sträckning. Rensningen får till följd att många av de naturliga ståndplatser som tidigare 
funnits för fisk försvunnit då sten avlägsnats från vattendraget. I många vattendrag har re-
staurering av tidigare flottledsrensade sträckor genomförts på senare år genom att sten lagts 
tillbaka i vattendragen.  

Klimatförändringar 
Enligt en nationell utredning (SOU 2007:60) kommer Sverige att påverkas kraftigt av ett 
förändrat klimat. I Jönköpings län har man sett tecken på klimatförändring i form av att 
årsmedeltemperaturen varit upp till 2°C över det normala de senaste 20 åren. Under denna 
period har även årsnederbörden i länet varit större än normalt. Jönköpings län antas få 
längre, varmare och torrare somrar samt kortare, mildare vintrar med mer nederbörd under 
de kommande 90 åren. Mot slutet av seklet förutspås länets årsmedeltemperatur vara 4-5°C 
högre än idag.  
 
En temperaturökning innebär stora förändringar för fiskarna i våra sjöar. Generellt sett kan 
utbredningsmönstret för olika arter komma att förändras radikalt. Sjöarna i mellersta delen 
av Sverige förväntas få samma temperaturförhållande som sjöarna i Skåne har idag. De 
skånska sjöarna kommer i sin tur att klimatmässigt likna de sjöar man idag finner i mellersta 
Frankrikes lågland. Konsekvenserna av detta innebär bland annat att kallvattenanpassade 
arter såsom harr, lake, lax, nors, röding, sik, siklöja och öring påverkas negativt. Förmodlig-
en kommer dessa arter minska i sjöarna i mellersta och södra Sverige. Trots detta förväntas 
ändå en ökning av fiskproduktionen i sötvatten på grund av att varmvattensarterna gynnas 
av ökad vattentemperatur och ökad tillförsel av näringsämnen. Sammantaget är det alltså 
främst kallvattenanpassade arter som kommer att påverkas negativt av klimatförändringen. 
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Detta kommer dels att ske genom direkt påverkan i form av sämre livsmiljö på grund av 
höjd vattentemperatur, dels genom indirekt påverkan via bland annat försämrade syreför-
hållanden. Dessutom kommer konkurrensen och predationstrycket från varmvattenanpas-
sade arter att öka eftersom dessa gynnas av en ökad vattentemperatur. 

Vandringshinder 
Det finns idag ett flertal olika vattenkraftverk belägna såväl i Emåns huvudfåra som i till-
rinnande biflöden (se avsnittet Fiskevården).  Med sina dammar utgör kraftverken, i de fall 
fiskvägar saknas, definitiva vandringshinder för fisk och annan akvatiskt fauna. Förutom att 
fungera som barriärer i vattendragen blir även vattenflödet ofta onaturligt med kraftiga flö-
desförändringar. I vissa fall torrläggs partier av vattendraget i den så kallade torrfåran vilket 
kan få förödande effekter på förekommande djurliv. Det finns flera goda exempel där man 
lyckats minska vattenkraftverkens negativa effekter genom anläggande av fiskvägar samt 
åstadkommit en minimitappning i den så kallade torrfåran. 
 
Utvinning av vattenkraft är en tillståndspliktig vattenverksamhet. De flesta tillstånd till så-
dan verksamhet har lämnats med stöd av Äldre Vattenlagen och Vattenlagen som var mer 
exploateringsinriktade än dagens lagstiftning. Dessa tillstånd kallades vattendomar, vilket är 
ett begrepp som fortfarande ofta används. I dagens lagstiftning heter det dock miljödom el-
ler tillstånd och regleras i Miljöbalken och Lagen med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet. 
 
Till ett tillstånd att utvinna vattenkraft är olika villkor kopplade. Exempel på sådana villkor 
är att en viss mängd vatten ska släppas i en fiskväg och/eller torrfåra, att kompensatoriska 
åtgärder i form av biotopvård eller utsättning av fisk ska vidtas etc. Ett tillstånd går att om-
pröva, till exempel om det inte tar tillräcklig hänsyn till miljövärden och fiskeintressen i 
området (Sportfiskarna, 2009). En omprövning innebär att tillståndet eller villkoren ändras 
eller att nya villkor beslutas. Det är bara Miljödomstolen som kan ompröva vattendomar 
och omprövningen förutsätter en ansökan från annan myndighet som Naturvårdsverket, 
Kammarkollegiet, en länsstyrelse eller en kommun (Fiskeriverket och Kammarkollegiet, 
2008). 
 
De villkor som en omprövning ger upphov till får inte vara så ingripande att verksamheten 
inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Särskilt för vattenkraftverk i små 
vattendrag och med låg lönsamhet är detta ett problem. För genomförande av nödvändiga 
åtgärder är dessutom i många fall den vattenmängd inte tillräcklig som en verksamhetsutö-
vare utan ersättning är skyldig att avstå. Då kan ytterligare vatten behöva köpas av verk-
samhetsutövaren (Fiskeriverket och Kammarkollegiet, 2008). 
 
Hur lång tid det tar att genomföra en omprövning beror på hur tidskrävande utredningar 
som måste göras inför en ansökan. Om verksamhetsutövaren samtycker till ansökan kan 
detta påskynda processen. En omprövning innebär i normalfallet en inskränkning i till-
ståndshavarens hittillsvarande rätt att utnyttja vattnet. Detta medför vanligen försämrade 
möjligheter till ekonomiskt utbyte av den tillståndsgivna verksamheten i jämförelse med 
vad som kan ha varit fallet under lång tid. Att en verksamhetsutövare i ett sådant läge visar 
ett begränsat intresse för att föra omprövningsprocessen vidare och snarare försöker förd-
röja denna är inte ovanligt (Fiskeriverket och Kammarkollegiet, 2008). 
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Det juridiska arbetet med en omprövning samt kostnaden för biologiska och hydrologiska 
utredningar bekostas genom anslag. Även de eventuella rättegångskostnader som kan upp-
stå för enskilda sakägare med anledning av omprövningen bekostas genom anslag. Arbetet 
med att rent faktiskt utföra åtgärderna som omprövningen stipulerar ska däremot i första 
hand bekostas av verksamhetsutövaren (Fiskeriverket och Kammarkollegiet, 2008). 
 
För de fall verksamhetsutövaren inte kan åläggas att finansiera de åtgärder som krävs eller 
att vatten behöver köpas av verksamhetsutövaren finns vissa alternativa finansieringsalter-
nativ. De särskilda fiskeavgifterna är en möjlig finansieringskälla. Sådana avgifter för skadan 
på fisket har vattenkraftsindustrin betalat under lång tid, varför det idag finns en hel del 
fonderade medel. Medlen är dock knutna till det vattenområde som domen avser. Vidare är 
villkoren för användning av medlen ibland hårt reglerade, vilket kan innebära att avgifts-
medlen inte går att använda till modern och adekvat fiskevård (Fiskeriverket och Kammar-
kollegiet, 2008). 
 
Andra tänkbara finansieringsformer är medel från Naturvårdsverkets anslag, bland annat 
för bekostande av länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald, naturvårdsmedel för tä-
tortsnära rekreationsområden och medel för inrättande av naturreservat (Fiskeriverket och 
Kammarkollegiet, 2008). 
 
Även EU-relaterade medel finns disponibla. EU:s strukturfond för fiskenäringen (EFF), 
inom åtgärdsområdet ”Skydd och utveckling av akvatiska resurser” kan utnyttjas. Vidare 
kan medel från EU:s landsbygdsprogram samt regionala och kommunala bidrag och pro-
jektmedel, till exempel som medfinansiering av EU-projekt komma i fråga (Fiskeriverket 
och Kammarkollegiet, 2008). 
 
Det finns även särskilda miljöfondmedel från elbranschen som kan bidra till finansieringen 
av åtgärder. Bland annat Naturskyddsföreningen förfogar över en sådan fond (Fiskeriverket 
och Kammarkollegiet, 2008). 
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Fiskbeståndet 

Fiskarter i Repperdaorten och  

Kvillsfors fiskevårdsområden 
Som tidigare nämnts hyser Emåns avrinningsområde en mycket artrik fiskfauna då hela 32 
av Sveriges cirka 50 sötvattensarter finns representerade. Detta gör vattensystemet till ett av 
Sveriges artrikaste. Inom Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområdesföreningar finns 
dokumenterade uppgifter om att det i dagsläget förekommer totalt 15 arter vilka framgår i 
Tabell 20. Förutom de fiskarter som nämns nedan förekommer även signalkräfta både 
inom Repperda och Kvillsfors fiskevårdsområden. Självklart varierar artförekomsten inom 
fiskevårdsområdena. Flest arter uppträder inom Emåns huvudfåra samt i de större dam-
marna, som till exempel Tureforsdammen. 

Tabell 20. Förekommande fiskarter i Repperdaorten och Kvillsfors fiskevårdsområden. Förekomster 

om fiskarter på berörda sträckor av Emån saknas i Länsstyrelsens fiskregister. Förekomstuppgifter-

na härstammar från uppgifter från fiskevårdsområdesföreningarna och genomförda elfiskeunder-

sökningar.  

Art 

Abborre  

Benlöja 

Björkna 

Braxen 

Bäcknejonöga 

Elritsa 

Färna 

Gädda 

Lake 

Mört 

Ruda 

Sarv 

Sutare 

Ål 

Öring 

Artbeskrivningar 
Nedan följer artspecifika beskrivningar av de fiskarter som förekommer eller har före-
kommit inom fiskevårdsområdenas sträckning. Utöver nedanstående arter förekommer 
även bäcknejonöga och björkna inom fiskevårdsområdenas sträckning. För mer detaljerade 
uppgifter om utsättningar, lek och uppväxtplatser se eget stycke under kapitlet fiskevården. 
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ABBORRE (PERCA FLUVIATILIS) 

 
Abborren är en utpräglad stimfisk. Som yngel livnär sig abborren huvudsakligen på djur-
plankton. I takt med att abborren växer övergår den en diet bland annat bestående av bot-
tenfauna och vid en längd om cirka 150 millimeter består födan huvudsakligen av fisk. Ab-
borren är en varmvattensälskande art och förekommer såväl strandnära som pelagiskt. Tid-
vis förekommer den i mycket stora stim över sjöars djupområden där den bland annat jagar 
småfisk av olika typer. Är konkurrensen om föda stor kan arten bilda så kallade tusen-
brödrabestånd vilket innebär att individerna blir mycket småvuxna. 
 
Abborren leker om våren vid en vattentemperatur omkring 7-8 grader. En stor hona kan 
lägga upp till 300 000 ägg. Äggen som omsluts av ett klibbigt geléskikt fäster på allehanda 
utstickande objekt såsom sjunkna trädgrenar eller dylikt. Äggen kläcks efter 1-3 veckor be-
roende på temperatur (Pethon, 2004). 
 
Abborre förekommer naturligt inom fiskevårdsområdet och har enligt uppgift inte varit fö-
remål för några förstärkningsutsättningar. Arten utgör, jämte färnan, en av de mer populära 
sportfiskarna inom området. Beståndet bedöms vara måttligt till rikligt enligt uppgifter från 
föreningarna.  

BENLÖJA (ALBURNUS ALBURNUS) 

 
Namnet löja är ett gammalt namn på små och silvriga fiskar. Benlöjan är en liten (maximalt 
20 centimeter) karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan i varma och näringsrika 
vatten. Det är den kanske vanligaste fisken man ser i lugnflytande, breda åar när den rör sig 
ytligt och letar föda. Den är mörk över ryggen, i övrigt silverfärgad och har ganska stora 
ögon. Munnen är uppåtriktad vilket är en fördel för en fisk som söker sin föda på vatteny-
tan. Födan består av plankton, skaldjur och insekter. Leken sker i regel inte förrän vatten-
temperaturen nått 18 grader. Benlöjan återfinns i Östersjön och i sjöar i stora delar av Sve-
rige. Den är något ovanligare på västkusten. Benlöja används främst som agnfisk, men av 
fjällen tillverkades förr också ett silverfärgat pigment för att behandla konstgjorda pärlor 
med (www.havochvatten.se). Beståndet av löja bedöms enligt föreningarna som sparsamt 
till måttligt. 

http://www.havochvatten.se/
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BRAXEN (ABRAMIS BRAMA) 

 
Braxen är allmänt förekommande i de södra och mellersta delarna av landet samt utmed 
Norrlandskusten och i Östersjöns skärgårdar. Braxen är vanlig i grunda insjöar med riklig 
växtlighet, men även i lugnt eller långsamt rinnande vatten. Födan består främst av botten-
levande djur såsom maskar, musslor och snäckor. Större individer äter även fisk. Leken 
sker på grunt vatten i maj-juli. Äggen klibbas fast på vattenväxter och kläcks efter 2-12 
dygn. Ynglen simmar sedan i stim längs stränderna och livnär sig på plankton då gulesäcken 
är förbrukad. Braxen har en hög kropp som är sammantryckt från sidorna. Som mest kan 
den bli ca 80 cm lång och väga upp till 9 kilo. I Sverige blir den dock sällan större än 3 kg 
(Pethon & Svedberg 2004). Braxen är en uppskattad sportfisk och svenskt sportfiskerekord 
är knappa 8 kilo (www.sportfiskarna.se).  
 
Förekomsten av braxen beskrivs inom Repperdaortens fiskevårdsområde som riklig och 
som sparsam inom Kvillsfors fiskevårdsområde. Jämte sutare anses denna art ha minskat 
betydligt, något som inte minst märkts vid nätfiske. Braxen förekommer i Emåns huvud-
fåra men har även fångats i mindre bäckar, bland annat Lillån-Kvillsfors, i anslutning till 
huvudfåran. 

ELRITSA (PHOXINUS PHOXINUS)  

 
 
Elritsan är en karpfisk som finns över nästan hela Sverige. I strömmande vatten uppträder 
den ofta ensam, men där vattnet blir lugnare lever den i stim som skydd mot rovfisk. 
Stimmen kan utgöras av allt från ett tiotal till tusentals individer. Elritsan är en typisk allä-
tare och lever främst av större djurplankton, insektslarver och andra smådjur. Elritsan är en 
liten grönglänsande och fläckig fisk som kan förväxlas med ett öringyngel. Elritsan saknar 
dock den bakre fettfena som är utmärkande för laxfiskarna. Under leken får hanen röd buk, 
gröna sidor och något ljusare gröna bröst och analfenor. Det är kanske en av Sveriges 
vackraste fiskar under denna tid. Elritsan blir upp till 12 centimeter lång. Honan blir ofta 
något större än hanen. Den föredrar svalt vatten med hög syrehalt. Elritsan är vanlig som 
akvariefisk samt som laboratoriefisk i vetenskapliga undersökningar 
(www.havochvatten.se). 
 
Mer detaljerade uppgifter om elritsan saknas. Den förekommer dock i flera av de inom fis-
kevårdsområdena ingående vattendragen och fångas frekvent vid elfiskeundersökningar. 
Elritsan har till följd av försurningen slagits ut i många vattendrag. Likt abborren är elritsan 
naturligt förekommande inom fiskevårdsområdet.  

http://www.sportfiskarna.se/
http://www.havochvatten.se/
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FÄRNA (LEUCISCUS CEPHALUS) 

Färnan är, sett ur sportfiskesynpunkt, en av de viktigaste arterna inom de bägge fiskevårds-
områdena. Att öka kunskapen inom föreningarna är således av stor vikt för att på sikt till-
godose artens krav och utveckling. Med anledning av ovanstående ges här en mer utförlig 
beskrivning av arten sammanställd av Carl-Johan Månsson på Hushållningssällskapet. 
 

 

Figur 23. Färna från Repperdaortens fiskevårdsområde (Foto: Erik Wennerhag).  

 
Färnan är en opportunistisk fiskart som är knuten till strömmande vatten. Den finns fram-
förallt i Götalands låglandsområden och förekommer i vattendrag som Emån, Mörrumsån, 
Helge å, Nissan, Ätran, Svartån i Östergötland samt i vissa åar i Mälarregionen. Den före-
drar sträckor med växlande starkare strömmar och djupare bakvatten med svagare ström. 
Strukturer i vattnet såsom större sten, buskage och trädrötter finns ofta där färnan håller 
till. Färnans ståndplatser dagtid är ofta bakvatten under trädöverhäng med skugga medan 
den under kväll och natt är mer aktiv och söker föda. Färnan är en allätare där födan består 
av bottendjur, snäckor, småfisk, bär och växtdelar. Leken sker oftast i maj månad i svenska 
vatten och det förekommer att fisken leker under två etapper. Vid leken nyttjas grunda 
strömsatta partier med sten- och grusbotten. Rommen fäster på stenar, alger, mossa, sling-
eväxter och annan vegetation. Rommen kläcks efter drygt en vecka. Framåt första vintern 
är ynglen 5-10 centimeter stora.  
 
Vandringar hos färnan är vanligt vid lek och födosök samt då fisken söker nya ståndplatser. 
Vid leken simmar fisken ofta till reproduktionsområden som kan ligga flera kilometer upp- 
eller nedströms. Färnan har ett så kallat hoomingbeteende, vilket innebär att den rör sig 
inom ett avgränsat område, ibland upp till flera kilometer stort. Vandringar sker mestadels 
nattetid. Tillväxten hos färnan är långsam och en fisk på 30 centimeter är runt 6 år. Maxi-
mala livslängden är runt 20 år och dess maximala storlek är uppåt 5 kilo.  
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Beståndet av färna inom Repperdaortens fiskevårdsområde består av mindre fisk i anslut-
ning till de strömmande partierna. Den vanligaste storleken är runt 1 kilo. Där ån bildar 
breda svängar är det djupare och här står större fisk gärna under överhängande grenar och 
vid eroderade stränder med rötter. Färnorna kan väga över 3 kilo men dessa är fåtaliga. 
Färnorna simmar troligen på hela sträckan, både upp- och nedströms, och det är vanligt 
med återfångster. Definitiva vandringshinder som utgörs av dammar finns vid Ädelfors.  
 
Beståndet av färna inom Kvillsfors fiskevårdsområde är likartat det som finns inom Rep-
perdaortens, med mindre uppväxande fisk på de mer strömsatta partierna, och större färna 
på djupare avsnitt. Vanlig storlek är runt 1 kilo men det finns färna på över 3 kilo på 
sträckan. Fisken står gärna i anslutning till strändernas kantzoner där träd ger skugga. Fär-
norna nyttjar hela sträckan för födosök. Vandringshinder finns vid utloppet av Turefors-
dammen och vid Nyboholm i Kvillsfors. Inom ramen för ett EU-projekt (UCforLIFE) 
planeras omfattande restaureringsåtgärder i det område som beskrivs ovan, åtgärder som 
bland annat innefattar fri fiskvandring upp förbi de bägge vandringhindren. Detta är en åt-
gärd som kommer att gynna, inte bara färnabeståndet, utan all akvatisk fauna inom pro-
jektområdet (se avsnittet Fiskevården).  
 
Svenska studier på färna är fåtaliga medan det finns fler studier från övriga Europa. Mycket 
lite information som berör färnans lek eller beståndsuppskattningar från svenska vattendrag 
finns. I Emåns nedre delar har dock en del studier genomförts i samband med vandrings-
studier på fisk i anslutning till kraftverksdammar. I en studie av Calles & Greenberg (2007) 
undersöktes hur fisken passerade grävda fiskvägar, så kallade omlöp, i Emån vid Finsjö. 
Studien visade att både mindre och vuxna färnor använde omlöpen och att passageeffekti-
viteten hos färnorna var 86 %. Omlöpen nyttjades som uppväxtplats hos yngel då färnor i 
storlek 30-50 millimeter fångades vid elfiske. Vandringar och habitat studerades under 
några vårveckor 2007 på sträckorna runt Finsjö i Emån (Månsson, 2007). Färnor förseddes 
med radiosändare och pejlades regelbundet. Färnornas hemområde varierade från cirka 100 
meter till drygt 3,3 kilometer, och på sträckor utan hinder uppgick medelsträckan till 2 
kilometer. Färnorna vandrade under perioden både upp- och nedströms. Flera färnor up-
pehöll sig på en sträcka där lek observerades 25 maj, på grunt vatten med vegetation. Två 
färnor stod för totalt tre passager förbi den övre kraftverksdammen. Habitaten där fär-
norna uppehölls sig visade en stor variation. Dominerande förhållanden var svagt ström-
mande vatten, ett djup om 2-3 meter, god beskuggning (>50 %), detritus-/sandbotten samt 
strukturer av olika slag (rötter, grenar, större stenar och vegetation). På 82 % av färnornas 
uppehållsplatser fanns någon form av struktur i vattnet. Färnorna passerade i flera fall 
starka forsar uppströms vilket visar att de är goda simmare. Uppföljande större studier i 
Emån med kontrollfiskar inkluderat visade även dessa låg passageeffektivitet vid dammar. 
Färnorna ville/kunde inte passera via fiskvägarna trots att de uppehöll sig i närheten (Calles 
m.fl., 2010).   
 
Studier från övriga Europa har visat att färnan kan leka två gånger, en gång i maj och en i 
juni. Leken sker på ett djup av mellan 0,1-0,8 meter vid en vattenhastighet av 0,4 kubikme-
ter per sekund. Storleken på hemområdet uppgår under sommaren till en kilometer. Natte-
tid kan färnan vid födosök vandra flera kilometer. I Tyskland finns exempel på lekvand-
ringar upp till 13 kilometer (Fredrich m.fl., 2003).  
 
I den reglerade franska floden Rhone, innehållandes kvillsystem och bakvatten, utgjorde 
färnan 31 % av fiskbiomassan. Här undersöktes färnans uppehållsplatser knutet till olika 
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habitatförhållanden (Allouche med flera 1999). Färnorna visade en tydlig preferens för 
bakvatten med större sten och död ved i vattnet. Vid kraftiga flöden orsakade av dammre-
glering var skyddade habitat (kvillar) viktiga. Hemorådet varierade mellan 120-1220 meter 
och färnornas aktivitet var som störst innan solnedgång och tidig morgon. Hemområdets 
areal uppgick till som mest 5,8 hektar under sommaren. Tillväxten hos färnan är positivt 
korrelerad med tillgången på djupare vatten, skugga och lugnare partier (Bouchard m.fl., 
1998). 

GÄDDA (ESOX LUCIUS)  

 
Gäddan är Sveriges främsta sportfisk och anses av vissa vara en delikatess. Gäddan är en 
utpräglad rovfisk vilken redan som yngel snabbt övergår till en fiskdiet. Den lever vanligen 
stationärt och strandnära i skydd av vegetation och jagar genom snabba utfall mot bytet. 
Vissa gäddor anpassar dock sitt födosöksbeteende till att jaga pelagiskt1 efter stim av till ex-
empel siklöja och nors. Åldrar runt 30 år har konstaterats. Honorna kan bli mycket stor-
vuxna, i sällsynta fall över 20 kilo. 
 
Leken sker från mars till maj, i sjöar på översvämmade strandängar och vid kusten i vege-
tationsklädda grunda vikar där vattentemperaturen stiger snabbast under våren. Rommen är 
svagt klibbig och fäster vid vegetationen. Det är vanligt att kustbestånd vandrar upp i söt-
vatten för lek. Hanen könsmognar vid 2-3 års ålder och honan vid 2-5 års ålder. Gäddan är 
som mest aktiv i samband med lek under tidig vår. Övriga tider är den mycket stationär och 
förflyttar sig främst vid födosök. Nyligen utförda genetiska studier längs Sveriges kuster vi-
sar att gäddor har ett starkt släktskap inom avstånd under 100 kilometer 
(www.havochvatten.se, www.fishbase.se). 
 
Förekomsten av gädda bedöms av fiskevårdsområdena vara måttlig till riklig. Förekomsten 
av gädda är naturlig inom fiskevårdsområdena även om arten varit föremål för förstärk-
ningsutsättningar. 

LAKE (LOTA LOTA) 

 

 
Namnet lake kommer av ett germanskt ord som betyder ”den slemmiga”. I likhet med 
torsken har den en skäggtöm på underkäken. Laken finns i större delen av landet samt i 
Östersjöns skärgårdar ner till Kalmarsund. Leken sker i december-mars över sandiga, gru-
siga eller steniga sjö- och flodbottnar vid en vattentemperatur av 0,5 - 4,0 grader. En hona 
kan lägga upp till 5 miljoner ägg vilka kläcks efter 7-10 dygn. Från sjöar och skärgårdar kan 
laken årligen under hösten vandra upp i rinnande vatten för att leka och tillbringa vintern 
där. Laken återvänder varje år till sitt hemmavatten för övervintring och lek. Könsmogna-

                                                 
1
 Med pelagial avses en sjös fria vattenmassa. 

http://www.havochvatten.se/
http://www.fishbase.se/


Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

67

den inträffar vid 2-5 års ålder. Laken trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller leriga bott-
nar i vattnens djupare partier där strömmen inte är för stark. Den är företrädelsevis nattak-
tiv och gömmer sig under dagen i håligheter eller under trädrötter. Unga individer lever av 
dagsländelarver, kräftdjur, musslor och snäckor medan de äldre lever av fisk som abborre 
och mört samt av fiskrom och kräftor (www.havochvatten.se). 
 
Förekomsten av lake är naturlig. Arten uppträder såväl i tillrinnande vattendrag som i 
Emåns huvudfåra. Enligt uppgifter från fiskevårdsområdet är tillgången sparsam. Genom-
förda elfisken i vissa mindre vattendrag visar på en måttlig-riklig förekomst 

MÖRT (RUTILUS RUTILUS) 

 
I Sverige är mört en av de vanligaste fiskarterna och förekommer över i stort sett hela lan-
det. Mörten tillhör familjen karpfiskar och återfinns i såväl sjöar som rinnande vatten och 
förekommer även i Östersjöns brackvatten. Arten är en stimfisk och kännetecknas främst 
av sina röda ögon och silverglänsande kropp. Födan består bland annat av insektslarver och 
djurplankton. Leken sker vanligen över mycket grunt vatten under maj-juni då vattentem-
peraturen överstiger 10 grader. Arten samlas i stora stim inför leken där honan lägger upp 
till 200 000 romkorn som fastnar på vattenväxter och stenar. Rommen kläcks, beroende på 
temperatur, efter 4-10 dygn och är då cirka 1 millimeter stora. Efter omkring 6 månader 
uppgår längden till cirka 5 centimeter (Pethon & Svedberg 2004, www.havochvatten.se).   
 
Liksom abborre och gädda är mört en för fiskevårdsområdena naturligt förekommande art. 
Några förstärkningsutsättningar har enligt Länsstyrelsen uppgifter inte skett. Beståndet av 
mört beskrivs om måttligt till rikligt i de bägge områdena. 

RUDA (CRASSIUS CRASSIUS)  

Ruda tillhör familjen karpfiskar. Den liknar karpen men saknar dess karaktäristiska skägg-
tömmar och är inte lika avlång. Rudan lever i sötvatten som inte är för strömt, och är en 
uppskattad fisk vid mete. Däremot är den inte vanlig som matfisk. Rudan är utplanterad på 
många håll i Sverige och dess faktiska utbredningsområde är betydligt större än det natur-
liga utbredningsområdet.  
 
Rudan har en exceptionell överlevnadsförmåga och kan övervintra i bottenfrusna gölar ge-
nom att den tillbringar vintermånaderna i dvala i icke fruset bottenslam. Förmågan kan del-
vis förklaras genom att rudan vid anoxiska förhållanden producerar alkohol som har anti-
frysegenskaper vilket förhindrar vävnaderna från att frysa sönder. Rudan äter växter, in-
sektslarver och plankton (www.fishbase.se). 

http://www.havochvatten.se/
http://www.havochvatten.se/
http://www.fishbase.se/


Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

68 

SARV (SCARDINIUS ERYTHROPTHALAMUS) 

 
 
Sarven är en karpfisk som förekommer i södra och mellersta delarna av Sverige. Morfolo-
giskt är sarven väldigt lik mörten, som den kan förväxlas med. Till skillnad från denna har 
sarven tydligt röda fenor och ett underbett, som underlättar när den äter föda från ytan. 
Sarven är också mer brons- eller mässingsfärgad än mörten. Den äter framförallt växter och 
insekter och snäckor och trivs på grunt, lugnt till svagt strömmande vatten. Sarven leker 
under försommaren och romkornen fästs till växter på grunt vatten. Det svenska sport-
fiskerekordet är 1,72 kilo.  

SUTARE (TINCA TINCA) 

 
Sutaren förekommer främst i växtrika sjöar men också i svagt rinnande vatten. Arten kän-
netecknas av sin relativt höga kroppsform med en mycket kraftig stjärt och sina skägg-
tömmar i mungiporna. Färgteckningen varierar från guld och koppar till mörkgrön. Den är 
en tålig fisk och klarar såväl låga syrehalter som höga vattentemperaturer. Ofta är sutare 
och ruda de sista två fiskarna som överlever i sjöar med syrgasbrist. Födan söks främst un-
der natten och utgörs bland annat av musslor, kräftdjur, växter och insekter. Arten leker 
under juni-juli i tät undervattensvegetation där honan lägger upp till 600 000 romkorn som 
klibbar fast. Rommen kläcks efter cirka 1 vecka. Arten kan nå vikter på upp till 9 kilo men 
blir i regel betydligt mindre (Pethon & Svedberg, 2004; www.fiv.se).  
 
Enligt uppgifter från Repperdaortens fiskevårdsområde har beståndet av sutare liksom 
braxen gått tillbaka. Beståndet beskrivs i dagsläget som måttligt.  

ÅL (ANGUILLA ANGUILLA) 

 
 
Ålen förekommer över nästan hela landet, men saknas i fjällregionen och i vissa vatten på 
sydsvenska höglandet. Den finns också i kusttrakterna samt kring och på Öland och Got-
land. I vilt tillstånd kan arten, om den förhindras att vandra ut i havet, uppnå minst 50-55 
års ålder, medan den i fångenskap kan bli mycket äldre än så. Ålhonan kan bli 150 centime-
ter lång och hanen högst 50 centimeter. 
 
Ålhonan blir könsmogen vid 12-18 års ålder i Sverige, i varmare klimat betydligt tidigare. 

http://www.fiv.se/


Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

69

Leken sker troligen under våren och försommaren på stora djup i Sargassohavet. Ägg och 
larver är planktoniska. Ålen är en långvandrande fisk. Den fortplantar sig i Sargassohavet, 
cirka 700 mil från Sverige. Larverna förs av strömmar till Europas kuster, en resa på upp till 
tre år. Efter att ha levt i våra vatten mellan 5-30 år vandrar ålarna åter till västra Atlanten 
för lek. Efter leken dör den. 
 
Fisket efter ål var tidigare omfattande inom Emåns avrinninsgområde. Jämte lax var ålfisket 
det fiske som genererade de största inkomsterna beträffande fisket. Så kallade ålkistor var 
tidigare vanligt förekommande i vattendragen och utgjorde effektiva fasta fångstanordning-
ar. Det finns bland annat historiska kartor som visar de viktigaste ålfiskena i Högsby sock-
en (Dedering, 2001). I dagsläget är förekomsten av ål mycket sparsam, främst till följd av 
vattenkraftsutbyggnaden.  

ÖRING (SALMO TRUTTA) 

 
Öringen förekommer över hela landet och bildar olika former beroende på om de vandrar 
ut till sjöar och hav (migrerande individer) eller tillbringar hela livet i samma bäck som de 
föddes (stationära individer). Öringen är en plastisk art där man i en och samma population 
kan se individer med vitt skilda livsstrategier. Alla formerna leker i rinnande vatten; från 
små bäckar till de stora älvarnas strandzon. I norra Sverige sker leken i september-oktober 
och i landets södra del någon månad senare. Den befruktade rommen läggs i lekgropar och 
täcks över av grus och sten. Påföljande vår kläcks rommen och ynglen kommer fram ur 
bottnarna. Det tar sedan 1-5 år innan öringungarna är stora nog (10-25 centimeter) för att 
vandra ut till hav eller sjö. De stannar 1/2 till 3 år i havet eller sjön innan de blir köns-
mogna och vandrar tillbaka till sin födelseplats för lek. Könsmognaden hänger samman 
med tillväxten, det vill säga ju bättre öringen växer desto senare blir den könsmogen. En 
stor havs- eller sjölevande öring kan nå 10 kilo i vikt och är då 80-90 centimeter. 
(www.havochvatten.se) 
 
Alla öringar föds alltså i rinnande vatten och medan vissa av dem stannar hela sitt liv i vat-
tendraget vandrar andra i väg till sjöar och hav för att växa sig stora. De som vandrar iväg 
kallas smolt under utvandringen. Lyckas de växa sig stora och återvända för lek har de en 
fördel på lekplatserna av att vara stora och dominanta. De lyckas därför ofta bäst med re-
produktionen och på så sätt bevaras egenskapen att migrera för tillväxt. Beroende på om de 
stannar kvar i hemmavattendraget eller vandrar i väg kallas de ofta för bäcköring, insjööring 
eller havsöring - allt är dock samma art. Den storvuxna insjööringen lever främst av siklöja 
och nors, medan småvuxna bestånd i mindre sjöar och i vattendrag lever av ytinsekter och 
olika bottendjur. Om öringen inte blir fiskätande når den sällan över 1 kilo 
(www.havochvatten.se). 
 
Förekomsten av öring inom fiskevårdsområdena är naturlig, något som både gäller Emåns 
huvudfåra och mindre tillrinnande vattendrag. Trots att beståndet får anses som naturligt 
har det varit påverkat genom olika utsättningar under åren. Utöver de registrerade utsätt-
ningarna som finns i Länsstyrelsen register har sannolikt flyttning och utplantering av arten 
skett vid ytterligare tillfällen. Beståndet av öring varierar beroende på vattendrag. Elfisken 

http://www.havochvatten.se/
http://www.havochvatten.se/
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genomförda inom de olika fiskevårdsområdena talar om en skattad beståndstäthet som va-
rierar upp till cirka 60 individer/100 m2 på de lokaler med högst täthet. I Emåns huvudfåra 
förekommer öring ytterst sporadiskt, medan öringen i vissa tillrinnande biflöden är betyd-
ligt vanligare.  

Lek- och uppväxtplatser 
För merparten av områdenas fiskarter saknas mer detaljerade uppgifter om reproduktions-
områden. Nedan följer dock artspecifika uppgifter om lek- och uppväxtplaster där sådan 
data finns och där sådan information kan tänkas vara av nytta. För fiskarter där uppgifter 
saknas redovisas dock platser som skulle kunna motsvara artens krav på reproduktionsom-
råde. Att känna till och eventuellt kartera (inventera) olika lek- och uppväxtområden kan 
vara viktigt om man till exempel vill freda sådana områden under lektid. 

Abborre 
Mer ingående kunskap om artens lekområden och uppväxtplatser inom fiskevårdsområdet 
saknas. Det kan dock antas att abborrbeståndet leker utefter stränder med vass eller annan 
undervattensvegetation som möter artens krav på leksubstrat. Att lägga ut risvasar skulle 
kunna öka andelen tillgängliga lek- och uppväxtområden för arten. 

Bäcknejonöga 
Mer ingående kunskap om artens lekområden saknas. 

Elritsa 
I dagsläget saknas säkra uppgifter om artens reproduktionsområden. Det finns dock flera 
tänkbara lekplatser för elritsa inom fiskevårdsområdenas sträckning. Leken som vanligen 
infaller under juni-juli företas på stenbottnar. Genom att inventera de små tillrinnande 
bäckarna (se åtgärdsförslag) skulle sannolikt bättre uppgifter om artens spridning och upp-
växtområden inom fiskevårdsområdet erhållas. Elritsa fångas vanligen vid elfiske, under 
förutsättningar att de finns. Framförallt årsungar kan då förekomma i ett stort antal. 

Färna 
Förhållandevis goda kunskaper finns beträffande fiskarten färna och dess lekområden.  
Inom Repperdaortens fiskevårdsområde nyttjas flera områden av färnorna. Dessa återfinns 
nedströms dammarna i Ädelfors, vid Åryd och vid Tälläng. Karaktäristiskt för platserna är 
strömmande-strykande vatten, sand- och grusbotten samt förekomst av vegetation. Lekom-
rådena framgår av Figur 24. 
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Figur 24. Konstaterade lekområden för färna inom Repperdaortens fiskevårdsområde.   

 

  

Figur 25. Till vänster syns lekområde vid Tälläng uppströms bron och till höger lekområde nedströms Ädelfors 

(Carl-Johan Månsson).   

 
Lekområden som nyttjas av färnorna inom Kvillsfors fiskevårdsområde finns nedströms 
Tälläng, nära järnvägen ett par kilometer öster om Tälläng, innan Tureforsdammen och 
nedströms densamma (Figur 26). Platserna utgörs av strömmande-strykande vatten, sand- 
och grusbotten och vegetation. Ytterligare uppgifter om färnans reproduktionsområden 
saknas. Det kan dock inte uteslutas att lek även förekommer på andra än på nu ovan an-
givna platser. Vid elfiske hösten 2012 påträffades bland annat mindre färnor i Lillån vid 
Kvillsfors.  
 

 

Figur 26. Konstaterade lekområden för färna inom Kvillsfors fiskevårdsområde.   
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Gädda 
Några specifikt angivna lekområden för gädda inom de bägge fiskevårdsområdena saknas. 
Dock finns det sannolikt flera presumtiva lekområden i eller i anslutning till huvudfåran. 
Gäddan leker på grunt vatten och kan bland annat nyttja översvämmade ängs- och betes-
marker. Hur vattenståndet varierar i reglerade vattendrag kan därför ha stor betydelse för 
en art som gädda och dess chans till lyckad reproduktion.  

Lake 
Kunskap om lakens lek- och uppväxtområden saknas. Arten förekommer såväl i Emåns 
huvudfåra som i de mindre vattendragen såsom Gnyltån  och har bland annat fångats vid 
genomförda elfiskeundersökningar. Även kunskapen om när laken leker är okänt. Tidpunk-
ten för reproduktion infaller troligen under perioden december-januari. Laken leker före-
trädelsevis på grunda stenbottnar varför det inom fiskevårdsområdet sannolikt finns flera 
lämpliga reproduktionslokaler. 

Öring 
I fiskevårdsområdena finns flera bra lek- och uppväxtplatser för öring, bland annat i stora 
delar av Gnyltån och Lillån i Kvillsfors fiskevårdsområde. Öringar leker under hösten i 
strömmande vatten på väl syresatta bottnar med lagom storlek på bottensubstratet. Vad 
som är lagom beror på fiskens storlek. För stationär öring, som är mindre till storleken än 
lekfisk från vandrande bestånd, är leksubstrat i storlekar upp till några få centimetrar lagom 
lekgrusstorlek. Det bästa är blandat substrat mellan en och fem centimeter. I Figur 27 defi-
nieras olika områdens lämplighet som uppväxtområden för öring i Kvillsfors fiskevårdsom-
råde. Detta är inte detsamma som att områdena också utgör goda lekområden, men bra 
lekområden finns med största sannolikhet i anslutning till lämpliga uppväxtområden.  
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Figur 27. I Kartan beskrivs olika sträckors lämplighet som uppväxtområde för öring. Vandringshinder är ut-

märkta med cirklar i kartan. I Lillån och Gnyltån i Kvillsfors fiskevårdsområde finns flera goda öringhabitat.  

Gränserna för Kvillsfors fiskevårdsområde är markerade i rött.  

Övriga arter 
För mört saknas bra kunskaper om lek och uppväxtområden. Det finns sannolikt flera lo-
kaler inom fiskevårdsområdet som motsvarar artens krav på lekhabitat. För sarv och sutare 
saknas ingående kunskap om lekområden.  

Beståndsutvecklingen 
Någon bättre parameter för bedömning av en sjö eller vattendrags ekologiska status än dess 
fiskfauna torde inte finnas då olika fiskarter representerar olika trofinivåer i näringsväven 
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och då man tack vare fiskens långa generationstid kan spåra förändringar och påverkan för 
en lång tid tillbaka.  
 
För att följa beståndsutvecklingen av fisk i sjöar nyttjas vanligen nät. Nätprovfiske följer en 
standardiserad metodik som gör att resultatet kan jämföras med andra sjöars samlade resul-
tat. Inom de båda fiskevårdsområdena saknas genomförda nätprovfisken.  
 
För vattendrag är elfiske den dominerande undersökningsmetoden. Dock är speciella 
strömnät under utveckling vilka sannolikt kommer bli allt vanligare i framtiden. I likhet 
med nätprovfiskeundersökningar följer elfiskena en utarbetad standardiserad metodik som 
är likvärdig i hela landet. Eftersom vattnen som omfattas av fiskevårdsområdena är av 
strömmande karaktär har främst elfiske använts för att undersöka områdenas fiskfauna.  

Elfiskeundersökningar 
Elfiske används för att inventera eller kvantifiera fiskpopulationer i strömmande vatten, 
främst ungar av öring och lax och används bland annat vid kalkeffektuppföljning. Det är en 
effektiv metod som, rätt utförd, inte skadar fisken. Ett villkor för att utöva elfiske är att 
man har dispens eftersom elfiske är en förbjuden fiskemetod. Denna dispens utfärdas av 
Länsstyrelsen. Förutom dispens behövs tillstånd för handhavande av försöksdjur och en 
formellt utsedd försöksledare. Även fiskerättsägarens tillstånd krävs för att få utföra elfiske. 
Uppgifter om de senaste årens elfisken finns utvärderade och publicerade i Länsstyrelsens 
meddelandeserie och kan antingen beställas eller laddas ner via Länsstyrelsens webbplats: 
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/Publikationer 
 

 

Figur 28. Elfiske är en synnerligen effektiv metod för att undersöka såväl beståndtäthet som artförekomst i rin-

nande vatten (foto: Daniel Rydberg).  

 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/Publikationer
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Elfiskeundersökningar inom fiskevårdsområdena har genomförts på flera platser. I dagslä-
get sker en återkommande uppföljning på 4 lokaler. Syftet med dessa undersökningar är att 
följa upp effekterna av kalkningen i området. Utöver de återkommande elfiskeundersök-
ningarna som ingår i fastställda program har även enstaka fisken gjorts, till exempel inom 
ramen för det restaureringsarbete som sker. Att elfiska före respektive efter att en åtgärd 
har genomförts är ett av de bättre verktygen för att kunna mäta den effekt restaureringsåt-
gärden gett. 
 
I Tabell 21 framgår lokalnamn, koordinater, underökningsfrekvens, syfte samt årtal för 
senast genomförda elfiske för respektive lokal. Uppgifterna är hämtade ifrån det nationella 
elfiskeregistret SERS (www.havochvatten.se). Nedan återfinns även en kortare beskrivning 
av respektive elfiskelokal. 

Tabell 21. Elfiskestationer och genomförda underökningar inom fiskevårdsområdena.  

Lokal namn Koordinater Undersök-

ningsfrekvens 

Senast  

genomförda 

undersökning 

Syfte 

Gnyltån – Nedre Åmjölkesbo 636955-147850 1/3 2010 Regional kalkeffektuppföljning 

Gnyltån – NV Nymåla 636692-147966 1/1 2012 Regional kalkeffektuppföljning 

Lillån – Beteshagen  636645-147815 1/1 2012 Integrerad kalkeffektuppföljning  

Lillån – Vägtrummebron  636700-147675 1/1 2012 Integrerad kalkeffektuppföljning  

Lillån Kvillsfors – Ned Turefors 636443-148118 - 2012 Inventering 

Lillån Kvillsfors – Flätade bro-

arna 

636470-148184 - 2012 Inventering 

Lillån Kvillsfors – Ovan damm 

Qvillö  

636489-148267 - 2012 Inventering 

Lillån Kvillsfors – Nedan damm 

Qvillö 

636491-148276 - 2012 Inventering 

Kvillsfors ov dam 636430-148080 - 1998 Uppgift saknas 

Tälläng 636420-147725 - 1998 Uppgift saknas 

GNYLTÅN – NEDRE ÅMJÖLKESBO 

Elfiskestationer i Gnyltån, belägna inom Kvillsfors fiskevårdsområde, uppgår till två styck-
en varav en av dessa är lokalen Nedre Åmjölkesbo. Lokalen följs inom ramen för den reg-
ionala kalkeffektuppföljningen. Mellan åren 1988 och 2010 har lokalen undersökts vid 8 
tillfällen. I dagsläget är den fastställda undersökningsfrekvensen satt till vart 3:e år. Under 
ovan angiven tidsperiod har endast två arter fångats. Dessa har utgjorts av elritsa och öring.  
 

  

Figur 29. Lokalen Nedre Åmjölkesbo i Gnyltån (foto: Stefan Torvfe). 

 

http://www.havochvatten.se/
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Vid lokalen Nedre Åmjölkesbo kunde låga tätheter av öringungar konstateras efter genom-
fört elfiske 2007. Den låga tätheten av årsungar kan inte helt utesluta en viss yttre försur-
ningspåverkan. Dock var vattenflödet högt vid tidpunkten för genomförande vilket kan 
vara en förklaring till de låga tätheterna. Vid elfiske på samma lokal under 2008 noterades 
den högsta tätheten av årsungar av öring på lokalen sedan undersökningarna startade vilket 
indikerade låg försurningspåverkan (Nöbbelin, 2008; Nöbbelin, 2009).   
 
I Figur 30 nedan framgår tätheter av öring vid genomförda elfisken. Ytterligare information 
om undersökningarna återfinns i Tabell 22 där bland annat utförare, fångade arter samt vat-
tennivå framgår. Önskas mer information om respektive elfiskeundersökning kan detta 
återfinns, precis som tidigare nämnts, i det nationella elfiskeregistret SERS. 
 

 

Figur 30. Beräknade tätheter av öring vid genomförda elfisken på lokalen Nedre Åmjölkesbo i Gnyltån.  

 

Tabell 22. Resultat från kända elfisken på lokalen Gnyltån – Nedre Åmjölkesbo.  

Där * har angetts saknas uppgifter. 

Fiskedatum Antal utfisken Vattennivå Fångade arter  Utförare 

1988-06-28 1 Låg Öring Utredningskontoret Jönköping 

1993-08-17 1 Låg Elritsa, Öring Utredningskontoret Jönköping 

1998-07-31 1 Medel Öring Konsult 

2001-08-17 1 Medel Elritsa, Öring Länsstyrelsen 

2004-08-23 1 Medel Elritsa, Öring Länsstyrelsen 

2007-09-12 1 Hög Öring Länsstyrelsen 

2008-07-07 1 Medel Öring Länsstyrelsen 

2010-07-21 1 Medel Elritsa, Öring Länsstyrelsen 

GNYLTÅN – NV NYMÅLA 

Den andra elfiskelokalen i Gnyltån, belägen inom Kvillsfors fiskevårdsområde är benämnd 
NV Nymåla. I likhet med lokalen, Nedre Åmjölkesbo, följs även denna inom ramen för 
den regionala kalkeffektuppföljningen men med den skillnaden att undersökningarna ge-
nomförs årligen.  
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Figur 31. Lokalen NV Nymåla i Gnyltån (foto: Stefan Torvfe). 

 
Under perioden 1988-2011 har platsen varit föremål för elfiskeundersökningar inte mindre 
än 19 gånger. Vid elfiske på lokalen NV Nymåla kunde låga beståndstätheter av öring note-
ras 2006 och 2007, vilket även var fallet med den tidigare beskrivna lokalen. Även på denna 
plats bedömdes sommarens högvattenflöden tros ha påverkat resultatet även på denna 
plats. Under 2008 och 2009 var tätheten av årsungar av öring god vilket indikerar att för-
surningspåverkan varit låg.  
 

 

Figur 32. Beräknade tätheter av öring vid genomförda elfisken på lokalen NV Nymåla i Gnyltån.  

 

Tabell 23. Resultat från kända elfisken på lokalen Gnyltån – NV Nymåla.  

Där * har angetts saknas uppgifter. 

Fiskedatum Antal 

utfisken 

Vatten-

nivå 

Fångade arter  Utförare 

1988-06-28 1 Låg Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Utredningskontoret Jönköping 

1993-08-17 1 Låg Bergsimpa, Elritsa, Öring Utredningskontoret Jönköping 

1995-07-25 3 Med Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Utredningskontoret Jönköping 

1996-08-19 3 Med Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Utredningskontoret Jönköping 

1997-08-26 3 Med Bergsimpa, Nejonöga obest, Elritsa, Öring Länsstyrelsen 

1998-07-31 3 Med Bergsimpa, Elritsa, Öring Konsult 

1999-08-08 3 Med Bergsimpa, Elritsa, Öring Konsult 

2000-08-16 3 Med Bergsimpa, Elritsa, Lake, Öring Länsstyrelsen 
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Fiskedatum Antal 

utfisken 

Vatten-

nivå 

Fångade arter  Utförare 

2001-08-17 3 Låg Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Länsstyrelsen 

2002-07-31 1 Hög Elritsa, Öring Länsstyrelsen 

2003-08-07 3 Hög Bergsimpa, Bäcknejonöga, Öring Konsult 

2004-08-23 3 Med Bergsimpa, Nejonöga obest, Elritsa, Öring Konsult 

2005-08-24 3 Med Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

2006-08-25 3 Låg Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

2007-09-12 3 Hög Bergsimpa, Lake, Öring Konsult 

2008-07-07 3 Med Bergsimpa, Elritsa, Öring Konsult 

2009-07-28 3 Med Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

2010-07-21 3 Med Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa,  

Signalkräfta, Öring 

Konsult 

2011-07-21 3 Med Bergsimpa, Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

LILLÅN – BETESHAGEN 

I Lillån, ett biflöde till Gnyltån, genomförs återkommande elfisken på två lokaler inom 
Kvilsfors fiskevårdsområde. I likhet med undersökningrna i Gnyltån är dessa kopplade till 
kalkningsverksamheten. Lokalerna ingår i den integrerade kalkeffektuppföljningen (IKEU) 
vilket är Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) program för nationell uppföljning av ef-
fekter av kalkning i sjöar och vattendrag. Stationerna utgör så kallade okalkade referenslo-
kaler. Mer information om IKEU hittas på följande webbsida: 
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ikeu/ 
 

 

Figur 33. Beräknade tätheter av öring vid genomförda elfisken på lokalen Beteshagen i Lillån, biflöde Gnyltån.  

 
Mellan 1990 och 2011 har lokalen Beteshagen undersökt vid 9 tillfällen. Sedan 2005 ge-
nomförs uppföljande elfisken varje år. Tätheten av öring har varit låg vid samtliga genom-
förda undersökningar. Sett över tid har totalt har fyra arter fångats vilka utgjorts av bäckne-
jonöga, elritsa, signalkräfta och öring. 
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Tabell 24. Resultat från kända elfisken på lokalen Lillån – Beteshagen.  

Där * har angetts saknas uppgifter. 

Fiskedatum Antal 

utfisken 

Vatten-

nivå 

Fångade arter  Utförare 

1990-07-10 1 Låg Bäcknejonöga, Elritsa Utredningskontoret Jönköping 

2002-08-23 3 Låg Bäcknejonöga, Elritsa, Signalkräfta, Öring Konsult 

2005-08-24 3 Låg Elritsa, Öring Konsult 

2006-08-25 3 Med Elritsa, Öring Konsult 

2007-09-12 3 Med Elritsa, Öring Konsult 

2008-09-08 3 Med Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

2009-09-02 3 Låg Elritsa, Öring Konsult 

2010-08-19 3 Med Elritsa, Signalkräfta, Öring Konsult 

2011-08-25 3 Med Elritsa, Öring Konsult 

 

LILLÅN – VÄGTRUMMEBRON 

Lokalen Vägtrummebron undersöks i dagsläget regelbundet varje år inom ramen för IKEU 
(se ovan). Vid elfiske på lokalen 2002 noteras förhållandevis högsta tätheter av både års-
ungar och äldre individer sett till övriga undersökningar. Vid de tre påföljande elfiskena 
2005, 2006 och 2007 noterades mycket låga tätheter av framförallt årsungar. De senaste 
årens undersökningar uppvisar ett resultat där beståndstätheten av årsungar varierat mellan 
cirka 10 och 20 stycken per 100m2. 
 

 
Figur 34. Beräknade tätheter av öring vid genomförda elfisken på lokalen Vägtrummebron i Lillån, biflöde 

Gnyltån. 
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Tabell 25. Resultat från kända elfisken på lokalen Lillån – Beteshagen. Där * har angetts saknas 

uppgifter. 

Fiskedatum Antal utfisken Vattennivå Fångade arter  Utförare 

2002-08-23 3 Låg Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

2005-08-24 3 Låg Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

2006-08-25 3 Med Elritsa, Gädda, Öring Konsult 

2007-09-12 3 Med Elritsa, Öring Konsult 

2008-09-08 3 Med Bäcknejonöga, Elritsa, Öring Konsult 

2009-09-02 3 Låg Elritsa, Öring Konsult 

2010-08-19 3 Med Elritsa, Öring Konsult 

2011-08-25 3 Med Elritsa, Öring Konsult 

LILLÅN- KVILLSFORS 

I Lillån vid Kvillsfors saknades tidigare genomförda elfisken. Inom ramen för EU-projektet 
Målarmusslans återkomst elfiskade dock personal från Länsstyrelsen vattendraget vid 4 lo-
kaler under 2012. Syftet med undersökningarna var bland annat att belägga artförekomst 
beträffande fisk och vilka som eventuellt skulle kunna utgöra värdfiskar för den tjockskaliga 
målarmusslans (Unio crassus) larver. Sammantaget gjordes en fångst av 8 arter. Fångst av re-
spektive arter framgår av Tabell 26.   
  

 
Figur 35. Färna fångad vid elfiske i Lillån vid Kvillsfors. Färna är en av de fiskarter som kan utgöra värdfisk för 

den tjockskaliga målarmusslans larver (foto: Jakob Bergengren). 

Tabell 26. Fångade fiskarter på respektive lokal vid elfiske genomfört inom ramen för projektet 

UCforLIFE 2012. 

Fiskedatum Lokal Antal utfisken Vattennivå Fångade arter  

2012-08-22 Ned Turefors damm 1 Med Signalkräfta, Färna, Lake, Braxen 

2012-08-22 Flätade broarna 1 Med Öring, Signalkräfta, Elritsa 

2012-08-22 Ovan damm Qvillö 1 Med Öring, Signalkräfta, Abborre 

2012-08-22 Nedan damm Qvillö 1 Med Öring, Signalkräfta, Abborre, Sutare, Gädda,  
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Kräftbeståndet 
Merparten av nedanstående kräftfakta är hämtade från Kräftdjur i hav och sjöar (Ackefors, 
2005), Kräftor: biologi, odling, fiske (Ackefors med flera, 1992) och Plan för bevarande av 
flodkräftan i Jönköpings län (Melin & Rydberg, 2010). I denna text återges information om 
kräftor i sammanfattande drag. För mer information om kräftor och deras biologi hänvisas 
till ovanstående publikationer. 

Artbeskrivningar 

Flodkräfta 
Flodkräftan är den ursprungliga sötvattenslevande storkräfta som förekommer naturligt i 
Sverige. För drygt 10 000 år sedan antas arten ha vandrat in till Skandinavien. Flodkräftan 
är nattaktiv och aktiviteten är temperaturberoende. Den är relativt stationär, men kan företa 
vandringar. Om sommaren uppehåller den sig på grundare områden (ovanför språngskik-
tet) där vattentemperaturen är högre. Speciellt honor med rom är koncentrerade till strand-
zonen under vår och försommar för att utnyttja det varmare vattnet. Under hösten när sjön 
cirkulerar fördelar sig kräftorna åter jämnt på olika djup. Flodkräftan återfinns oftast på 
grundare områden än signalkräftan och är bättre anpassad för ett liv i rinnande vatten. 
Flodkräftan är i behov av gömslen och bohålor, varför en botten bestående av sten och 
block i olika storlekar utgör ett lämpligt habitat. Även lerbottnar är bra eftersom kräftorna 
då kan gräva ner sig.  
 
 
  Kännetecken flodkräfta (källa: Fiskeriverket). 
 

 En rad med små taggar längs gränsen mellan huvud och 
ryggsköld. 

 Mörka enfärgade klor med mörkt “tumgrepp”, ofta med en 
signalröd vårta. 

 Långa mandelformade klor med riklig förekomst av vårtor 
och taggiga utskott. 

 Huvud och ryggsköld mörka, oftast svartaktiga, med vårtor 
och taggiga utskott.  

 
 
 

Figur 36. Flodkräfta (Illustration: Roza Varju). 

Signalkräfta 
Signalkräftan är en introducerad art i Sverige och kommer ursprungligen från Nordamerika. 
På 1960-talet började man vid Lunds universitet intressera sig för amerikanska kräftarter 
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som kunde ersätta den för pesten känslig flodkräftan. Detta var ett regeringsuppdrag som 
dåvarande Fiskeristyrelsen ansvarade för. Syftet var att hitta en ny kräftart som kunde er-
sätta den ursprungliga flodkräftan i för kräftfisket viktiga vattenområden där bevarandet av 
fiskbara bestånd av flodkräfta bedömdes som utsiktslöst. Valet föll på signalkräftan som vi-
sade sig ha stora likheter med vår svenska flodkräfta. Det finns emellertid också olikheter, 
varav den viktigaste kanske är att signalkräftan vanligtvis inte själv faller offer för kräftpes-
ten.  
 
1969 gavs tillstånd till omfattande utplanteringar av signalkräfta, efter en försöksperiod i ett 
mindre antal sjöar. En stor del, kanske huvuddelen, av de kräftpestutbrott som inträffat i 
svenska flodkräftvatten sedan början av 1980-talet har orsakats av illegala utsättningar av 
signalkräfta.  

Kännetecken Signalkräfta (Källa: Fiskeriverket). 
 

 Inga taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld. 

 Klorna oftare ljusare på undersidan. Vit vårta i ”tumgrep-
pet”, oftast omgiven av en stor vit-turkos fläck. 

 Breda ”muskulösa” klor vars yta är slätare med insänkta 
porer 

 Huvud och ryggsköld släta med insänkta porer. Oftast tyd-
ligt brun färgton. 

 
 
 
 

Figur 37. Signalkräfta (Illustration: Roza Varju).  

Historik 
Att fiska och äta kräftor är en gammal tradition i Sverige. Redan Wasakungarna var mycket 
förtjusta i kräftor och lät inplantera dem runt sina kungaborgar. Det dröjde dock länge in-
nan adeln och senare allmänheten började äta kräftor. Bönderna hävdade att det var för lite 
mat på kräftan och Carl von Linné menade att eftersom kräftan är närbesläktad med insek-
terna gick den inte att äta. 
 
Under mitten av 1800-talet blev kräftförekomsten i svenska sjöar riklig på grund av regle-
ringen av sjöar och vattendrag. Regleringen medförde nämligen att kräftans främsta fiende, 
ålen, fick svårt att forcera de vandringshinder som regleringarna medförde. Många bönder 
med fiskerätt i sjöarna satt nu på en guldgruva eftersom folk i städerna ropade efter kräftor.  
 
Jönköpings län har historiskt sett varit landets viktigaste flodkräftområde. Mellan åren 
1914-1923 fångades i snitt 100 ton årligen i länet. Under de senaste 50 åren har flodkräftan 
dock gått tillbaka mycket starkt. Idag är situationen mycket allvarlig. Hotbilden mot flod-
kräftan är komplex då arten är utsatt för negativ påverkan på flera plan men det ojämförligt 
största hotet idag kommer från spridning av signalkräfta och därigenom kräftpest. 
 
De första registrerade fallen av kräftpest i Småland upptäcktes på 1930-talet. I Jönköpings 
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län skedde detta 1933. Situationen är idag kritisk och flera nya populationer av signalkräfta 
påträffas vid provfisken varje säsong.  

Historik och beståndsutveckling för  

kräftor i Repperdaortens och Kvillsfors  

fiskevårdsområden 
Emåns vattensystem har drabbats hårt av kräftpest, men försurningssituationen är något 
bättre än i den västra delen av länet som utsätts för en större nederbörd. Likväl återstår 
endast en, av Länsstyrelsen känd, flodkräftlokal i övre delarna av Emåns avrinningsområde.  
 
I Repperdaortens- och Kvillsfors fiskevårdsområden förekom enligt uppgift ifrån förening-
arnas medlemmar flodkräfta fram till 1950-talet. Det finns idag inga förutsättningar för att 
kunna återintroducera den för landet naturliga flodkräftan till naturvatten inom fiskevårds-
områdenas sträckning på grund av förekomsten av signalkräfta. Självklart finns förutsätt-
ningar för att hysa flodkräfta i dammar som ligger avskilda från vatten med förekomst av 
pestbärande signalkräfta. 
  
Enligt uppgifter från fiskevårdsområdena varierar förekomsten av signalkräfta. Inom Rep-
perdaortens fiskevårdsområde bedöms förekomsten som riklig medan den inom Kvillsfors 
fiskevårdsområde anses som sparsam till måttlig. En högre täthet av signalkräfta har bland 
annat rapporterats ifrån Tureforsdammen. Med anledning av ovanstående pendlar således 
fångst per ansträngning beroende på fiskevårdsområde samt lokal. Anledningen till de vari-
erande tätheterna mellan fiskevårdsområdena beror sannolikt på tidpunkt för introduktion, 
utsättningarnas omfattning, samt förekomsten vandringshinder utefter huvudfåran. Givet-
vis påverkar också förekomsten av lämpliga kräftbiotoper utmed huvudfårans sträckning 
tätheterna av kräfta. Enligt Länsstyrelsens uppgifter genomfördes den första utsättningen 
av signalkräftor inom Repperdaortens fiskevårdsområde1970. Därefter har uppföljande ut-
sättningar skett 1973 och 1982. Inom Kvillsfors har endast en, av Länsstyrelsen känd, ut-
sättning av signalkräfta skett, vilken genomfördes så sent som 1997. Fisket efter kräftor är 
uppskattat hos fiskerättsägarna och är sannolikt det fiske som engagerar flest medlemmar 
inom fiskevårdsområdesföreningarna. 
 
Inom båda föreningarna är fisket efter kräftor enbart förbehållet fiskerättsägarna. Kräftfis-
ket regleras inom Repperdaorten såtillvida att ett minimimått om 11 centimeter instiftats. 
Vidare får fiske endast bedrivas vid två tillfällen och enbart under augusti månad. Regler för 
kräftfiskets bedrivande saknas i dagsläget inom Kvillsfors fiskevårdsområde. Muntliga upp-
gifter ifrån såväl Kvillsfors som Repperdaortens fiskevårdsområde talar om ett kräftfiske 
som blivit succesivt sämre de senaste åren. Enligt den föreningsenkät som föreningen be-
svarat i upptakten av planarbetet bedrivs kräftfiske idag endast i Tureforsdammen.  
 
Med utgångspunkt ifrån ovanstående finns således anledning att se över rutiner och regler 
för kräftfiskets bedrivande (se avsnittet Mål och Åtgärdsförslag). 
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Kräftprovfisken 
I dagsläget har inga kräftprovfisken genomförts med avseende på signalkräfta. Att följa sig-
nalkräftbeståndet från år till år ger föreningens fiskerättsägare värdefull information om 
signalkräftbeståndet samtidigt som detta kan vara ett sätta att öka gemenskapen och intres-
set hos berörda fiskerättsägare. Resultatet skulle sedan kunna redogöras för under ordinarie 
fiskestämma. Eftersom kräftor är mycket känsliga för såväl hydrologiska som vattenke-
miska avvikelser utgör dessa även en god indikator på miljöpåverkan eller annan störning. 
Nedan ges förslag på hur ett provfiske kan utformas. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

1. Förslagsvis sköter föreningen själv insamling av data och Länsstyrelsen eller konsult 
bistår mot ersättning vart 5:e år, eller då föreningen finner det lämpligt, med utvär-
dering av kräftprovfiskeresultat. Länsstyrelsen kan om föreningen önskar bistå med 
ytterligare hjälp med planering av kräftprovfisket. 

2. Alla fiskerättsägare som är intresserade bör erbjudas möjlighet att bedriva kräft-
provfisken på sina vatten. Det är önskvärt att fiskerättsägare som fiskar aktivt efter 
kräfta deltar. Fiskevårdsområdesföreningarna bör, om man finner det lämpligt, bi-
dra med pengar till utrustning och eventuellt någon form av ersättning till dem som 
utför uppföljningen.  

3. Det rekommenderas att de som deltar i uppföljningen bokför resultatet från 20 av 
sina mjärdar så många nätter som möjligt då kräftfiske sker - helst samtliga nätter. 
Det är viktigt att även mjärdar där det inte fångas några kräftor noteras. Med flera 
kräftprovfisketillfällen under en relativt lång period minskar risken för att man 
kräftprovfiskar vid ”fel” tillfälle – alltså då många av kräftorna är i en skalömsnings-
fas. Undersökningarna blir därmed mer rättvisande än de ordinarie kräftprovfisken 
som Länsstyrelsen genomför där kräftprovfiske i regel sker enbart under en natt per 
sjö.  

4. Under uppföljningen bör för ändamålet framtagna protokoll användas. Protokoll 
och instruktioner finns med som en bilaga till denna plan (Bilaga 11). 

5. För varje bur som rapporteras bokförs antal kräftor över respektive under måttet. 
De 50 första fångade kräftorna varje natt längdmäts och könsbestäms. Noteringar 
görs också om eventuell sjukdom eller skador.  

6. Någon i fiskevårdsområdesföreningen utses för att årligen samla ihop statistiken i 
samband med föreningens årsstämma.  

Påverkansfaktorer 
Nedan beskrivs de främsta faktorerna som kan tänkas påverka signalkräftbeståndet inom 
fiskevårdsområdena. 

VATTENKVALITET 

Kräftor, både flod- och signal, är en av de mest försurningskänsliga organismer som lever i 
våra sötvatten och i de delar av landet som är känsliga för nedfall av försurande ämnen har 
flodkräftan drabbats hårt. Det räcker i princip med en surstöt efter ett häftigt regn vid fel 
tidpunkt på året, för att en hel årskull ska slås ut. Kalkningsverksamheten som bedrivits se-
dan mitten av 1970-talet har dock ofta återställt vattenkvaliteten till för kräfta godtagbara 
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värden. Kräftbeståndets täthet påverkas redan då pH faller under 6. Känsligheten gäller 
framförallt de yngsta stadierna i livscykeln.  
 
En bidragande orsak till att kräftan drabbas hårt vid försurning är att kräftan (främst flod-
kräfta) i huvudsak uppehåller sig i sjöarnas strandzon. Denna del av sjön är oftast mer ut-
satt för försurning än mer centralt belägna delar av sjön. Försurning innebär även att halten 
av aluminiumjoner höjs i vattnet vilket kan leda till ökad. Ett lågt pH-värde (höga koncent-
rationer av vätejoner) medför även en störd saltbalans hos kräftor.  
 
Vid sidan om de direkta försurningseffekterna på kräftans fysiologi, påverkar försurningen 
även den miljö kräftan lever i. Förändringen av predationstrycket från fisk är den faktor 
som visats påverka kräftan mest. I många vatten ökar tätheten av abborre vid en måttlig 
försurningsskada, beroende på att konkurrensen med andra mer försurningskänsliga fiskar-
ter (till exempel mört) minskar. Abborren är känd som en av de vanligaste predatorerna på 
kräftan, vilket medför att predationstrycket på kräftan ökar under ett försurningsskede sam-
tidigt som den utsätts för direkta fysiologiska störningar. 

KRÄFTBOTTNAR 

För att skydda sig mot predatorer är kräftan beroende av vatten med god tillgång på block 
och sten- eller hårdbotten där kräftorna kan söka skydd.  

PREDATORER 

Kräftor, såväl flod- som signalkräfta, har ett flertal vatten- och landlevande predatorer. 
Bland de landlevande utgör minken en av de mest effektiva eftersom kräfta utgör en stor 
andel av minkens föda där kräfta förekommer. Minkens predation på kräfta är troligen 
större i vattendrag än i sjöar eftersom minken är en dålig simmare. Under och efter 
skalömsningen, då skalet under 1-2 veckor är mjukt och kräftan därmed mycket sårbar, är 
kräftor mycket kannibalistiska och äter gärna andra artfränder.  
 
Relationen mellan predator och kräfta är oftast balanserad. Trots att abborren finns i cirka 
95 % av Sveriges sjöar och utgör den mest vanligt förekommande kräftpredatorn finns det 
många exempel på sjöar där tätheten av såväl kräfta som abborre är hög. Om balansen mel-
lan predator och kräfta störs, till exempel genom förändring av de vattenkemiska paramet-
rarna eller tätheten av endera arten, kan dock predatorn få ett alltför stort övertag och kraf-
tigt decimera kräftbeståndet. Varken predation från fisk eller mink kan dock helt utrota ett 
kräftbestånd. 
 
Bland fiskarna är det främst ål, abborre (>15 centimeter), gädda (>15 centimeter) och lake 
som anses vara de största kräftpredatorerna. Allmänt känt är att ålen är kräftans värsta fi-
ende och att arterna aldrig förekommer talrikt tillsammans. Av denna anledning delade 
Lantbruksnämnden i Jönköpings län (på begäran av dåvarande Fiskeristyrelsen) 1976 in lä-
net i ål- och kräftområden. Utredningen syftade till att slå fast vilka delar av länet som 
skulle anses prioriterade för kräftan respektive ålen. Hänsyn tog bland annat till historisk 
utbredning, betydelse för ortsbefolkningens fiske, förutsättningar med avseende på pH-
värde och ålens vandringsmöjligheter. Emån klassades som ett ålområde dels på grund av 
pH-situationen och den tämligen begränsade förekomsten av kräftor.  
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Fiskevården 

Historik och pågående fiskevård  
Fiskevård var under lång tid synonymt med utsättning av fisk. Devisen var ”som man sår 
får man skörda”. Detta synsätt var förhärskande långt in på 1900-talet. Nu för tiden arbetar 
man sällan med utsättningar i fiskevårdande syfte. Undantaget är i de fall som mänsklig på-
verkan har inneburit en så kraftig reducering av de vilda bestånden att det bedöms som 
nödvändigt med förstärkningsutsättningar för beståndets fortlevnad. Istället handlar mo-
dern fiskevård om att återställa de naturliga biotoperna och att se till att det finns fria vand-
ringsvägar för fisken. Tanken är alltså att fiskevården ska resultera i förbättrade förutsätt-
ningar för naturlig reproduktion och överlevnad (Melin, 2011). Även regleringar av fisket 
och fisketillsyn bör ses som viktiga fiskevårdande åtgärder.  

Nyintroduktioner och stödutsättningar genom åren 
Fiskutsättning och omflyttning av arter har pågått under lång tid och har i första hand syf-
tat till att öka avkastningen i fiskglesa vatten alternativt återintroducera arter i vattenmiljöer 
där dessa försvunnit. Den första formen av fiskevård var med största sannolikhet omflytt-
ning av fisk. I takt med att man lyckades konstbefrukta rom ökade utsättningarna med top-
par runt 1920-1940 talet. Många olika arter har varit föremål för utplantering bland annat 
lax, siklöja röding, abborre, öring, gös och bäckröding (Degerman, m.fl.,1998). Även ut-
plantering av gädda har historiskt varit vanligt förekommande (Utsättningsregistret, Läns-
styrelsen i Jönköpings län, 2013).  
 
Att introducera främmande arter har i vissa fall visat sig mycket negativt. Ett mycket bra 
exempel på detta är kräftpestens intåg till Sverige under början på 1900-talet. Den utplante-
ring som senare skett av signalkräfta har, eftersom signalkräftan i princip undantagslöst 
sprider kräftpest, sakta men säkert sätt decimerat Sveriges få kvarvarande bestånd av flod-
kräfta. Ett annat exempel är bäckröding som har bildat många självreproducerande bestånd 
i Sverige där den trängt undan den naturligt förekommande öringen (Degerman m.fl., 
1998). Det ska dock tilläggas att fiskutsättningar i vissa fall har varit av avgörande betydelse 
ur en såväl försörjnings som överlevnadsaspekt under början av 1900-talet. 

Tabell 27. Genomförda (av Länsstyrelsen kända) fisk och kräftutsättningar i Repperdaortens och 

Kvillsfors fiskevårdsområden. Där uppgifter saknas har * angetts. 

Fiskevårdsområde/lokal Art Årtal Antal Typ av utsättning/syfte Leverantör Källa 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Bäckröding 1962 400 */Introduktion Huskvarna Länsstyrelsen 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Gädda 1960 50000 */Förstärkning Fuse Länsstyrelsen 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Gädda 1961 1000 */Förstärkning Fuse Länsstyrelsen 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Gädda 1965 2000 */Förstärkning * Länsstyrelsen 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Signalkräfta 1970 500 */Introduktion? * Länsstyrelsen 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Signalkräfta 1973 500 */Förstärkning * Länsstyrelsen 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Signalkräfta 1982 * */Förstärkning * Länsstyrelsen 

Repperdaorten/Emån (Ädelfors) Öring 1967 500 */Förstärkning * Länsstyrelsen 

Kvillsfors/Emån (Kvillsfors) Signalkräfta 1997 700 */Förstärkning Västra Lägern Länsstyrelsen 
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Enligt Länsstyrelsens uppgifter (fiskregistret) har det satts ut 4 arter inom de två fiske-
vårdsområdena. Merparten av dessa utsättningar genomfördes i det område som i dagsläget 
omfattas av Reppardaortens fiskevårdsområde. I Tabell 27 framgår genomförda och av 
Länsstyrelsen kända fiskutsättningar i Reppardaortens- och Kvillsfors fiskevårsområden.  

BÄCKRÖDING 

Bäckröding är en nordamerikansk fiskart som började importeras till Sverige redan under 
slutet av 1800-talet. Den sattes förr ofta ut i sjöar och vattendrag till gagn för sportfisket. 
Bäckrödingen är dock en stark konkurrent till vår inhemska bäcköring och i de vattendrag 
där den har etablerat sig är ofta tätheten av öring låg. Detta gäller främst nära källorna långt 
upp i vattensystemen. 
 

 

Figur 38. Bäckröding (foto: Daniel Rydberg). 

 
Enligt Länsstyrelsens uppgifter har bäckröding endast varit föremål för utsättning vid ett 
tillfälle (1962). I dagsläget saknas säkra uppgifter huruvida bäckröding förekommer i områ-
det eller inte. Uppgifter från fiskevårdsområdet gör dock gällande att så inte är fallet, vilket 
även bekräftas utifrån genomförda elfisken. 

GÄDDA 

Gädda har satts ut vid tre tillfällen, samtliga under 1960-talet. Utsättning av gädda var un-
der lång tid den vanligaste fiskevårdsaktiviteten i Småländska sjöar. I stort sett i varje 
sjö/damm med aktiv förvaltning sattes det ut stora mängder gäddyngel ivrigt påhejade av 
dåtidens fiskerikonsulenter. Utifrån den kunskap som var rådande tillämpades principen 
”man måste så för att kunna skörda”. Redan i slutet av 1960-talet kom emellertid nya rön 
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som starkt ifrågasatte betydelsen av gäddutplantering. Modern fiskevård betraktar gäddut-
planteringar som meningslösa då det i normalfallet är andra mekanismer än rom- och yng-
elproduktion som reglerar gäddbeståndets storlek i en sjö.  

SIGNALKRÄFTA 

Enligt uppgifter från fiskevårdsområdena försvann flodkräfta från området under 50-talet. 
För att kompensera för detta bortfall har det inom båda föreningarna utplanterats signal-
kräfta. Signalkräfta har, enligt Länsstyrelsens uppgifter, utplanterats vid tre tillfällen inom 
Repperdaortens fiskevårdsområde och vid ett tillfälle i Kvillsfors fiskevårdsområde. Som 
nämnts tidigare beskrivs signalkräftbeståndet, beroende på fiskevårdsområde, som spar-
samt till rikligt. Ytterligare ej kända/olagliga utsättningar kan inte uteslutas. 

ÖRING 

Öring förekommer naturligt såväl i Emåns huvudfåra som i biflödena till denna. Enligt 
uppgift har öring enbart utplanterats vid ett tillfälle inom fiskevårdsområdenas sträckning. 
Uppgifter beträffande den utsättning som genomfördes 1967 är knapphändiga och det är 
oklart varifrån det genetiska materialet härstammar.  

Förändring av skogsvårdslagen 
Den 31 oktober 2011 fattade Skogsvårdsstyrelsen beslut om ändringar i föreskrifter och råd 
till skogsvårdslagen. Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 januari 2012. Den största för-
ändringen gäller hänsynstagande vid avverkning vid vatten och andra skogsbruksåtgärder i 
närheten till sådana miljöer. I de nya föreskrifterna framgår det att vandringshinder inte får 
skapas vid byggande av vägar i skogen, något som tidigare bara var ett råd. Vidare ska all-
varliga körskador förhindras och råd finns beträffande så kallade skyddszoner närmast 
vattnet. 

Fysiska åtgärder 
Åtgärdsarbetet med att återskapa och restaurera vattendrag inom Emåns avrinningsområde 
är omfattande. Avrinningsområdet är prioriterat i länet när det kommer till fysisk restaure-
ring av vattenbiotoper. Inom fiskevårdsområdena har arbetet med att återställa såväl hu-
vudfåra som tillflöden pågått under en längre tid. Åtgärdsarbetet syftar i första hand till att 
skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer. Tidigare riktade sig 
åtgärderna främst mot laxartade fiskar. Dagens restaureringsarbete sker istället brett och 
med målsättningen att omfatta så mycket som möjligt av det akvatiska djurlivet och möjlig-
göra såväl upp- som nedströmspassager. I merparten av fallen är en utrivning det bästa sät-
tet att åtgärda ett vandringshinder. Detta är både kostnadseffektivt och ger vanligen det 
bästa biologiska resultatet. Om det av olika skäl inte är möjligt att riva ut ett hinder kan 
istället en fiskväg byggas. Tidigare dominerade de tekniska fiskvägarna, de så kallade 
”laxtrapporna”. Nu för tiden försöker man nästan uteslutande att anlägga så kallade omlöp. 
Vid anläggande av omlöp försöker man, så långt det är möjligt, att efterlikna en naturlig 
åfåra med ståndplatser för fisk och lutning fördelad över en längre sträcka. Förutom att 
vara synnerligen effektiva till följd av den tämligen låga lutningen och tillgång till bra vi-
loplatser för fisk smälter de även in i omgivningen på ett mer naturligt sätt både i park- och 
skogsmiljö. 
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Figur 39. Bilden illustrera ett så kallat omlöp, en naturlik fiskväg som möjliggör passage även för mer svagsim-

mande arter och bottenfauna (foto: Daniel Rydberg). 

 
Restaureringsarbetet genomförs med utgångspunkt ifrån framtagna projekteringar som i sin 
tur bygger på en övergripande länsplan för skydd och restaurering i Jönköpings län. Priori-
terade vattendrag inom åtgärdsarbetet är de som pekats ut som värdefulla i enlighet med 
det av riskdagen antagna miljömålet levande sjöar och vattendrag. Inom det område som 
omfattar Reppardaortens- och Kvillsfors fiskevårdsområden finns flera projekteringar 
framtagna. Dessa rör både biotopvårdande åtgärder och byggnationer av fiskvägar. Då 
Kvillsfors fiskevårdsområde även inkluderar Gnyltån och biflöde Lillån, båda utpekade 
som värdefulla, finns av naturliga skäl flest projekterade åtgärder inom detta fiskevårdsom-
råde. Till följd av vattenkraftsutbyggnaden i Emåns huvudfåra finns även här potentiella 
och högt prioriterade objekt. Beträffande havsvandrande fisk som lax och havsöring är den 
övergripande målsättningen att lekfisk ska kunna nå historiska lekområden. Detta innebär 
att målsättningen är att lekvandrande lax- och havsöring i framtiden ska kunna ta sig hela 
vägen till Kvillsfors fiskevårdsområde.  
  
Att skapa delaktighet och förståelse är en viktig del i arbete med att restaurera vattendrag. 
Utan markägares medgivande kan inte restaureringsåtgärder genomföras. Fiskevårdsområ-
dena är därför mycket viktiga, inte minst som informationskanal mellan myndighet, utfö-
rare och markägare. Fiskevårdsområdena kan även vara pådrivande gentemot kommun och 
Länsstyrelse i processer med att genomföra restaureringsåtgärder och i vissa fall även ge-
nomföra enklare fiskevårdsåtgärder själva (se kapitlet åtgärdsförslag). Nedan ges en kort 
beskrivning av genomförda och planerade åtgärder inom fiskevårdsområdenas sträckning 
för respektive vattendrag vilket ger föreningarna ett brett kunskapsunderlag.  
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GNYLTÅN  

Redan under slutet av 1990-talet påbörjades åtgärdsarbetet i Gnyltån vilket resulterade i en-
staka åtgärder. Under 2011 fick Emåförbundet i uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län 
att projektera åtgärder i Gnyltån och därigenom ta ett omtag på detta relativt opåverkade 
vattendrag. Rapporten redovisar detaljerade förslag på restaureringsåtgärder och kostnads-
uppskattningar utmed Gnyltåns sträckning. Med projekteringen som grund påbörjades re-
staureringsarbetet under 2012. Nedan presenteras enbart de åtgärdsförslag där åtgärdsplat-
serna är lokaliserade till Kvillsfors fiskevårdsområde. Det finns således ytteliggare åtgärder 
som kan ha effekt på förekommande fiskfauna inom fiskevårdsområdet men dessa presen-
teras ej i nedanstående sammanfattning. Projekteringen i sin helhet kan laddas ner via Emå-
förbundets hemsida (www.eman.se).  
 
Åtgärdsarbetet inom Gnyltån finansieras via medel för biologisk återställning i kalkade vat-
ten (statlig finansiering) då ån ingår i ett åtgärdsområde för kalkning (se tidigare kapitel, 
Fiskevattnet).  

VÄGTRUMMA SKILLINGARUM 

Vägpassager över vattendrag kan, om de är felaktigt anlagda, utgör svårpasserbara hinder 
för akvatisk fauna. I vissa fall kan trummor ligga högt över vattenytan vilket omöjliggör en 
vidare passage upp i vattendraget. 
 
Strax norr om Skillingarum vid den skogsbilsväg som korsar Gnyltån finns två vägtrum-
mor. Vid låg vattenföring utgjorde dessa ett svårpasserbart hinder för öring och definitiva 
vandringshinder för mer simsvaga arter som elritsa. Sedan tidigare hade sten lagts ut på ne-
dersidan för att därigenom tröskla upp en högre vattennivå (Nydén & Johansson, 2012).  

Tabell 28. Uppgifter om åtgärden Vägtrumma Skillingarum. 

 

 

Figur 40. Vägtrummorna vid Skillingarum  innan åtgärd(foto: Peter Johansson). 

 
Under 2012 byttes den ena trumman ut mot en större. Inuti trumman byggdes en naturlig 
åbotten upp genom att denna fylldes med grus och sten (Figur 41). Bytet av trumman in-
nebär att mera simsvaga arter nu kan ta sig igenom trumman då vattenhastigheten minskat.. 
I samband med bytet genomfördes också biotopförbättrande åtgärder i form av anläggande 
av lekbottnar såväl upp- som nedströms trumman (Johansson, 2012).  
 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Vägtrumma Skillingarum 636692 636692 Gnyltån Vetlanda Åtgärd vid trumma Genomförd 2012 

http://www.eman.se/
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Figur 41. Vägtrummorna vid Skillingarum efter åtgärd(foto: Peter Johansson). 

 

SKILLINGARUMS KVARN 

Vid Skillingarum finns sedan länge en raserad dammbyggnad. Kvarnstället och det hinder 
det utgör bedöms som partiellt, det vill säga delvis passerbart, för öring. För simsvaga arter 
utgör dammen ett definitivt hinder. Liksom i fallet med vägtrummorna har åtgärder tidigare 
vidtagits (2001) för att underlätta fiskpassage vid detta hinder. För att helt kunna möjliggöra 
fiskvandring föreslås en avsänkning för hand då platsen är otillgänglig för maskiner samti-
digt som den hyser förhållandevis höga kulturvärden (Nydén & Johansson, 2012).   

Tabell 29. Uppgifter om åtgärden Skillingarums kvarn. 

 

 

Figur 42. Rester från Skillingarums kvarn (foto: Peter Johansson). 

NEDSTRÖMS VEDERMÖDAN 

Vedermödan är ett äldre kvarnställe. Nedströms detta kvarnställe är Gnyltån rensad och rä-
tad. Åtgärderna på denna sträcka består därför i biotopförbättringar i form av utläggning av 
block och sten samt tillförsel av leksten och död ved. Det tidigare rensmaterial ligger kvar 
utmed ån vilket gör att detta kan återanvändas. Som ett komplement till åtgärdena föreslås 
även att man skapar inbuktningar för att få vattendraget mer mångformigt på denna sträcka 
(Nydén & Johansson, 2012).   

Tabell 30. Uppgifter om åtgärden Nedströms Vedermödan. 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Skillingarums kvarn 636708 636708 Gnyltån Vetlanda Avsänkning damm Planerad 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Nedströms vedermödan 636836 147891 Gnyltån Vetlanda Biotopvård Planerad 
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Figur 43. Rätad och rensad sträcka nedströms Vedermödan (foto: Peter Johansson). 

VEDERMÖDAN NEDRE 

Vedermödan nedre består av ett partiellt vandringshinder. Vandringshindret i sin tur utgörs 
av en tröskel som härstammar från ett vattenkraftverk från början av 1900-talet. Åtgärden 
består i att avlägsna tröskeln och genomföra biotopvård i anslutning till platsen. I vilken 
omfattning åtgärden genomförs är avhängt de kulturhistoriska värdena (Nydén & Johans-
son, 2012). 
 

 

Figur 44. Vedermödan nedre sett från västra sidan (foto: Peter Johansson). 

Tabell 31. Uppgifter om åtgärden Vedermödan Nedre. 

VEDERMÖDAN ÖVRE 

På den plats som här benämns Vedermödan övre finns uppgifter om en kvarn redan på 
slutet av 1700-talet. Under början av 1900-talet byggdes ett turbinkraftverk vilket resulte-
rade i en höjd dammvall. Dammen är i dagsläget igenvuxen och ån rinner längs den västra 
sidan mot fallet. Dammen utgör i dagsläget ett definitivt vandringshinder.  
 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Vedermödan Nedre 636841 147889 Gnyltån Vetlanda Utrivning/botopvård Planerad 
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Figur 45. Vedermödan övre. På bilden syns resterna av den tub som ledde till turbinen (foto: : Thomas Nydén). 

 
Genom att nyttja det gamla breddutskovet vid sydöstra sidan av dammen kan man förhål-
landevis enkelt skapa ett så kallat omlöp förbi fallet. Omlöpet anläggs med hjälp av maski-
ner där åfåran tillåts slingra längs med den ridå av alar som finns på den västra kanten av 
dammen (Nydén & Johansson, 2012). 
 

 

Figur 46. Vedermödan övre. Breddutskovet vid sydöstra sidan av dammen (foto: Thomas Nydén). 

Tabell 32. Uppgifter om åtgärden Vedermödan Övre. 

LYSEBÄCK 

Lysebäck är ett litet källflöde som mynnar i Gnyltån söder om Nedre Åmjölkesbo. Ån rin-
ner genom ett system av grävda dammar. På äldre kartor från mitten av 1800-talet framgår 
att bäcken är ringlande men tidvis rätad. 
 

 

Figur 47. Lysebäcks mynning i Gnyltån (foto: Peter Johansson). 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Vedermödan Övre 636854 147885 Gnyltån Vetlanda Fiskväg Planerad 
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För att minska uttransporten av näringsämnen och organiskt material planeras en ny bäck-
fåra med översilningsområden. Förutom att begränsa uttransporten av näringsämnen och 
andra lösta partiklar skapas även en våtmark till gagn för djur- och växtlivet (Nydén & Jo-
hansson, 2012). 

Tabell 33. Uppgifter om åtgärden Lysebäck. 

NEDSTRÖMS ÅÖKNA 

Cirka 200 meter nedströms vägen mellan Ädelfors och Pauliström är Gnyltån påverkad ge-
nom rätning och rensning. Det finns goda möjligheter till att förbättra förutsättningarna för 
fisk på en cirka 250 meter lång sträcka ner till Lysebäcks mynning. Detta kan göras genom 
att tillföra block, sten och lekgrus. Som komplement till detta grävs även små meanderbå-
gar ut i kanten på ån där åtgärder även bör vidtas för att gynna lövträd(Nydén & Johans-
son, 2012). 
 

 

Figur 48. Åtgärdsområdet nedströms Åökna (foto: Peter Johansson). 

Tabell 34. Uppgifter om åtgärden Nedströms Åökna. 

VÄGBRON 

Under valvbron vid vägen mellan Ädelfors och Pauliström återfinns två trummor. Trum-
morna utgör idag sannolikt inget vandringhinder men är något högt placerade. Dessa åtgär-
dades redan 2001 men det fortfarande en förbättringspotential. I dagsläget finns förslag på 
att lägga ut större block för att höja vattennivån inne i trummorna samt skotta ut naturgrus 
in i trumman för att få en naturlig botten. För att lyfta fram kulturmiljön skulle eventuellt 
området kring bron röjas upp (Nydén & Johansson, 2012). 
 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Lysebäck 636932 147879 Lysebäck/Gnyltån Vetlanda Översilning/Våtmark Planerad 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Nedströms Åökna 636942 147874 Gnyltån Vetlanda Biotopvård Planerad 
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Figur 49. Valvbron över Gnyltån på vägen mellan Ädelfors och Pauliström (foto: Peter Johansson). 

Tabell 35. Uppgifter om åtgärden Vägbron. 

BADDAMMEN 

Vid Åökna uppfördes under 1930-talet en damm som fungerade som badplats för arbetare 
under sommarmånaderna. För att åtgärda detta partiella vandringhinder föreslas att man 
trösklar upp en nacke av natursten och block. Sträckan nedströms åtgärdsplatsen är rensad 
varför det finns ett behov av biotopvård på sträckan. Åtgärden medger upp- och ned-
ströms passage av all strömlevande akvatisk fauna (Nydén & Johansson, 2012). 
 

 

Figur 50. Baddammen (foto: Peter Johansson). 

Tabell 36. Uppgifter om åtgärden Baddammen. 

LILLÅN (BIFLÖDE GNYLTÅN) 

Inom Kvillsfors fiskevårdsområde ingår en del av Lillån vilken utgör biflöde till Gnyltån. 
Under 2011 genomfördes en fältstudie av Emåförbundet. Syftet med inventeringen var att 
få en översiktlig bild av förekommande vandringshinder utmed Lillån. Samtliga kända 
vandringshinder, såväl partiella som definitiva ligger utanför fiskevårdsområdet varför inga 
åtgärder redovisas i föreliggande plan. Enligt Länsstyrelsens uppgifter har inga åtgärder ge-
nomförts inom den del av vattendraget som ligger inom fiskevårdsområdet.   

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Vägbron 636951 147851 Gnyltån Vetlanda Åtgärd vid trumma Planerad 

Namn åtgärd X Y Vattenobjekt Kommun Typ av åtgärd Status 

Baddammen 636954 147849 Gnyltån Vetlanda Åtgärd vid trumma Planerad 
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LILLÅN – KVILLSFORS 

Under 2011 beviljades Länsstyrelsen i Jönköping tillsammans med Länsstyrelserna i Skåne, 
Blekinge, Östergötland, Sörmland och Karlstads universitet 50 miljoner kronor till ett EU-
projekt som syftar till att återskapa livsmiljöer lämpliga för den rödlistade och strakt hotade 
målarmusslan (Unio crassus). Ungefär fyra miljoner kronor kommer att användas för åtgär-
der i Jönköpings län. Genom att genomföra åtgärder för målarmusslan kommer vattenkva-
litet och livsmiljö förbättras i elva sydsvenska vattendrag. Projektet löper under tidspe-
rioden 2012-2016 och benämns målarmusslans återkomst, UCforLIFE.  
 

 
 
I Jönköpings län innebär arbetet mer i detalj att åtgärder kommer genomföras på två plat-
ser. Enligt nuvarande projektering kommer två dammar att byggas förbi i Brusaån inne i 
Mariannelunds tätort. Den andra åtgärden och som direkt berör Kvillsfors fiskevårdsom-
råde är åtgärdsarbeten i Lillån, ett biflöde som både har sin början och mynning i Emåns 
huvudfåra. Här planeras åtgärder vid fyra vandringshinder (Figur 51), översyn av vattenut-
tag och ökad tappning/vattenföring in i Lillån. Efter genomförda åtgärder är förhoppning-
en att fisk, musslor och annan akvatisk fauna kan spridas förbi de två större dammarna 
Turefors och Nyboholm. Dessa åtgärder kommer att gynna såväl den lokala som regionala 
fisk, mussel- och insektfaunan i området, något som även får positiva effekter för övrigt 
djurliv såsom fågel.  
 
Inom arbetet med andra likande projekt där så kallade omlöp har byggts har det även i an-
slutning till dessa anlagts promenadstigar utmed vattendraget. Inom föreliggande projekt är 
tanken att något likande även ska uppföras utmed Lillån.  
 

 

 Figur 51. Planerade åtgärder i Lillån vid Kvillsfors.  

 
Åtgärdarbetet tog sin början under 2012 då tidiga informationsmöten hölls mellan Länssty-
relse, kommun och konsulter kopplade till projektet. Utmed vattendraget planeras fyra 
större åtgärder för att åtgärda definitiva vandringshinder vilket i kombination med översyn 
av illegala vattenuttag och ökad tappning i Lillån kommer gynna såväl mussel- som fisk-
förekomst. Fokus under 2012 har legat på inventeringar, markägarkontakter, projekteringar 
samt klargörande av vattenrättsliga förhållanden. En ansökan om omprövning av vatten-
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domen för Lillån har påbörjats och beräknas lämnas in under början av 2013. Projektering-
en, vilken tagits fram av Emåförbundet, färdigställdes under november 2012. Framtagen 
projektering kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Det kommande arbetet 
innefattar bland annat flera viktiga moment såsom tekniska beskrivningar för de olika åt-
gärderna samt tappningsförslag i fiskvägarna. Den planerade byggstarten är satt till 2013. 
Biologisk och teknisk rådgivning kommer att ske parallellt med byggnationerna. Målet är att 
slutbesiktning ska ske under 2013 eller 2014. 
 

 

Figur 52. Ett av de definitiva vandringshinder som återfinns utefter Lillåns sträckning i Kvillsfors (foto: Jakob Ber-

gengren).  

 
En viktig del i projektet är återintroduktionen av den tjockskaliga målarmusslan. Detta 
moment kommer att genomföras i två områden på två till fyra lokaler efter det att åtgärds-
arbetet genomförts och fiskvägarna invigts. Att följa upp åtgärdsarbetet är ett mycket vik-
tigt moment för att få ett kvitto på om arbetat lyckats. Med anledning av detta kommer in-
venteringar genomföras under 2015 och 2016 där data jämförs med tidigare inhämtad in-
formation beträffande fisk- och musselförekomsten i området. Arbetet kan följas på pro-
jektets hemsida www.ucforlife.se där en blogg ständigt uppdateras med information kring 
projektet. Kvillsfors fiskevårdsområde, som direkt berörs av åtgärden, bör tillsammans med 
samhällsföreningen följa och vara delaktiga i åtgärdsarbetet så långt detta är möjligt. Fiske-
vårdsområdesföreningen kan vara pådrivande och samtidigt fungera som bollplank under 
åtgärdsarbetet gång (se kapitlet Åtgärdsförslag).  
 

http://www.ucforlife.se/
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Figur 53. Tjockskalig målarmussla (Foto: Jakob Bergengren).  

EMÅNS HUVUDFÅRA 

Emåns huvudfåra är fragmenterad genom olika typer av hinder, främst genom vatten-
kraftsmagasin. Från mynningen upp till där Repperdaortens fiskevårdsområde startar åter-
finns ett flertal definitiva vandringshinder. Precis som tidigare nämnts så är den övergri-
pande målsättningen att åter få havsvandrande fisk i form av havsöring och lax att befästa 
tidigare lekområden inom de bägge fiskevårdsområdena. Arbetet med att åtgärda vand-
ringshindren längre ner i Emåns huvudfåra pågår sedan en längre tid tillbaka. Trots att det 
återstår ett antal vandringshinder i huvudfåran sett från mynningen upp till fiskevårdsom-
rådena finns det inget som hindrar att åtgärder vidtas även vid dessa. Själva arbetet med att 
åtgärda vandringshinder är dock en process som kan ta lång tid. Föreningarna bör vara på-
drivande i restaureringsarbete inom respektive fiskevårdsområde. Nedan ges korta beskriv-
ningar över de vattenkraftverk som ingår i fiskevårdsområdena och som utgör definitiva 
vandringshinder inom Emåns huvudfåra.  

ÄDELFORS 

Tabell 37. Uppgifter om Ädelfors kraftverk. 

Byggnadsår  1978 

Fallhöjd 7 meter 

Effekt 1000 kW 

Normal årsproduktion 4,2 GWh/år 

Ägare Skånska Energi AB 

TUREFORS 

Tabell 38. Uppgifter om Turefors kraftverk. 

Byggnadsår  1933 

Fallhöjd 9,8 meter 

Effekt 1,1 MW 

Normal årsproduktion 5,8 GWh/år 

Ägare Skånska Energi AB 
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KVILLSFORS 

Tabell 39. Uppgifter om Kvillsfors kraftverk. 

Byggnadsår  1950 

Fallhöjd 10 meter 

Effekt 1,1 MW 

Normal årsproduktion 6,4 GWh/år 

Ägare Skånska Energi AB 

Minkbekämpning 
Minken infördes till Sverige under 1920-talet för pälsdjursuppfödning. Förrymda eller ut-
släppta individer från pälsfarmer har etablerat reproducerande populationer och arten nu-
mera spridd över hela landet. I många vatten kan minken vara en svår skadegörare, inte 
minst i mindre vattendrag som hyser bestånd av öring eller kräfta. Minken är en tämligen 
dålig simmare och predationen på fisk och kräfta är större i mindre rinnande vattendrag än 
i sjöar. 
 
Repperdaortens fiskevårdsområdesförening brottas inte med några problem orsakad av 
mink. Enligt uppgifter från föreningen (föreningsenkät) förekommer arten sparsamt. 
Skottpeng utbetalas i enlighet med tidigare beslut på årsstämma.   
 
Inom Kvillsfors fiskevårdsområde förekommer mink men upplevs inte i dagsläget som nå-
got problem. På grund av den ringa förekomsten har föreningen ej införskaffat några fällor 
och beslut om att utbetala skottpengar på mink saknas. 

Fiskebestämmelser avsedda att främja  

avkastningen/fiskevården 
Införandet av bestämmelser för fiskets bedrivande för att främja avkastningen kan inne-
fatta, minimimått, maximimått eller en kombination av dessa. Det kan även innefatta fred-
ningsområden eller förbud mot fiske under viss tidf på året, till exempel då fisken reprodu-
cerar sig. Många föreningar har historiskt eller nyligen infört olika restriktioner beträffande 
fisket efter gädda, gös och abborre. Sådana fiskevårdsåtgärder är relativt enkla att införa 
och samtidigt administrera. De bör dock införas med viss försiktighet och i samråd med 
föreningens medlemmar. Tydlig och tillgänglig information till medlemmar och fiskekort-
köpare om införandet av regler är viktigt i sammanhanget. En egen hemsida kan därför 
vara en mycket god informationskanal ut till berörda intressenter. Åtgärder blir verknings-
lösa om inte regler och bestämmelser följs. Detta förutsätter att en god samverkan finns 
mellan fiskerättsägare och fiskevårdsområde och att effektiv tillsyn möjliggörs.  
 
Inom Repperdaortens fiskevårdsområde saknas regler i dagsläget nästan helt. Detta gäller 
såväl regler om minimimått, maxantal som fredningstider. Den enda begränsning som finns 
är att endast ett handredskap får användas åt gången. I likhet med Repperdaortens fiske-
vårdsområde saknar Kvillsfors fiskevårdsområde reglering med avseende på bland annat 
minimimått, fångstfönster och dylikt. Dock har fiskevårdsområdet infört ett totalt fiskeför-
bud inom Gnyltån vilket får anses som positivt. Åtgärden har främst vidtagits för att 
skydda beståndet av öring. Nedan beskrivs kortfattat olika typer av bestämmelser som kan 
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främja avkastningen av fisk i ett vatten. Rekommenderade regelförändringar tas även upp i 
kapitlet "Mål och åtgärdsförslag". 

MINIMIMÅTT 

Minimimått innebär att fisk under en viss längd inte får tas upp. Detta kan inom nätfisket 
åstadkommas genom att fångstredskapen anpassas, exempelvis genom minsta tillåtna 
maskstorlek. Inom sportfiske är det dock svårare att fånga fisk över ett visst förutbestämt 
mått. En viss selektering kan dock ske genom val av fiskemetod och storlek på bete. Om 
en fisk landas på rätt sätt finns det ofta goda möjligheter att återutsätta denna oskadd om 
det skulle visa sig att den underskrider minimimåttet. 
 
Man inför oftast minimimått i ett vatten för att skydda unga individer och ge dem möjlighet 
att leka minst en gång. Av senare nämnd anledning är det viktigt att minimimåttet anpassas 
till arten man avser att skydda samt till aktuell sjö eller vattendrag. Man bör med andra ord 
ha ett lägre minimimått i vatten där tillväxthastigheten är låg och givetvis bör minimimåttet 
vara lägre för mindre fiskarter än för större. 

MAXIMIMÅTT 

Maximimått innebär att man inte får ta upp fisk över ett visst mått. Avkomman från stora 
individer har bättre överlevnad vilket är en god anledning till att man ska värna om de 
större exemplaren. Dessutom är det ur sportfiskesynpunkt gynnsamt att låta större indivi-
der leva vidare och reproducera sig eftersom dessa då förmodligen för vidare anlaget för 
god tillväxt. Bland fiskätande arter såsom abborre och gädda utgör större individer också 
en viktig reglerande funktion av fisksamhället eftersom de hjälper till att hålla nere antalet 
småfiskar. Färre småfiskar innebär minskad konkurrens om föda vilket leder till att fler in-
divider har möjlighet att växa sig stora. 

FÖNSTERUTTAG 

Fönsteruttag är en kombination av minimi- och maximimått. I praktiken innebär det alltså 
att man endast får landa fisk mellan till exempel 40 och 70 centimeter. Om fisk av annan 
längd fångas ska den alltså sättas tillbaka så varligt som möjligt. 

INTERVALLBEGRÄNSNING 

Intervallbegränsning eller ”slot-limit” som det också kallas är motsatsen till fönsteruttag. 
Detta innebär att fisk inom ett visst intervall inte får tas upp. Denna reglering är relativt 
vanlig i nordamerikanska sjöar. Där har undersökningar visat att med en slot-limit på 50-70 
centimeter för gädda ökade man andelen gäddor i detta intervall med 15-40 % medan ande-
len gäddor större än den övre gränsen var konstant. De utvärderingar som genomförts av 
storleksregleringar vid fisket efter gädda visar inga tydliga effekter på tätheter av fisk, men 
däremot att man kan förändra storleksstrukturen hos gäddbestånd i önskvärd riktning (Le-
onardsson m.fl., 2011). 

FÅNGSTBEGRÄNSNING ”BAGLIMIT” 

Fångstbegränsning eller som regeln ofta benämns ”baglimit” innebär att man inte får ta 
upp mer än ett visst antal fiskar. Avsikten med begränsningen är att man inte ska fiska mer 
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fisk än vad vattnet klarar av att producera. En fångstbegränsning bör med fördel kombine-
ras med lämplig storleksbegränsning. 

FREDNINGSTIDER OCH FREDNINGSOMRÅDEN 

Fredningstider tillämpas oftast för fisk så att de sammanfaller med den period då arten le-
ker. Regeln syftar till att fisken ska få möjlighet att reproducera sig ostört och ska därför 
anpassas efter de lokala förhållanden som råder för avsedd art. Ett komplement eller alter-
nativ till fredningstid är att förbjuda fiske på vissa områden där man vet att lek förekom-
mer. Förbudet kan gälla hela året eller anpassas så att det endast gäller under lekperioden. I 
vissa fall kan det vara lämpligt att kombinera fiskeförbud under lektid med fiskeförbud på 
vissa områden medan det i andra fall kan räcka med något utav förbuden. 

CATCH AND RELEASE (C&R) 

Catch and release är en engelsk term för när man fångar och återutsätter fisk. Detta har bli-
vit en relativt vanlig metod, inte minst bland gäddfiskare, där syftet inte är att ta med sig 
fisken hem utan istället fotografera och sedan släppa tillbaka den. Att återutsätta fisk före-
kommer också då olika fiskeregler instiftats, till exempel minimimått. Det är viktigt att han-
tera fisken så varsamt som möjligt. Helst bör inte fisken lyftas ovan vattenytan utan helt 
enkelt krokas av i vattnet om så är möjligt. Vid fiske i till exempel strömmande vatten efter 
öring kan hullinglösa krokar vara en åtgärd som underlättar återutsättningen. Då fisket efter 
färna är ett av de fisken som lockar flest utövare till områdena finns det god anledning att 
se över vilken information som delges gästande sportfiskare, inte minst om man väljer att 
införa en regel som gör det förbjudet att behålla färna. I bilaga 10 finns tips på hur man på 
ett bra sätt hanterar fisken. Bilagan kan användas fritt av fiskevårdsområdet om så önskas 
för att delge de fiskande information om återutsättning av fisk. 

Fisketillsyn  
Fisketillsynen är en viktig del i arbetet med fiskevård som ofta glöms bort. Fisketillsynen 
behandlas därför i ett eget avsnitt (se avsnittet Fisketillsynen, Mål och åtgärdsförslag) 

Skyddsvärda fiskarter 
Inom fiskevårdsområdet förekommer ål. Ål är upptagen på den svenska rödlistan över ho-
tade djur och växtarter och har tilldelats hotkategorin CR (akut hotad). I Europa räknar 
man med att rekryteringen av glasål minskat drastisk sedan början av 1980-talet. Mängden 
glasål har troligtvis minskat med mer än 90 % under perioden 1980-2008 (Gärdenfors 
2010). 
 
2007 införde dåvarande Fiskeriverket förbud mot fiske efter ål. Dispens har kunnat sökas 
av de yrkesfiskare som visat att de fångat minst 400 kilo per år. Undantaget detta förbud är 
de sjöar och vattendrag som är belägna uppströms vissa specifika vandringshinder. Dessa 
framgår av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37). Gränserna har inneburit att det varit 
tillåtet att fiska efter ål i hela Jönköpings län. Från och med 2011-01-01 är det dock förbju-
det att sälja fångad ål även från sjöarna och vattendragen ovan de utpekade vandringshind-
ren. Dispens från regeln kan beviljas.  
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Fortsättningsvis är det således fortfarande tillåtet att fiska ål i de vatten som omfattas av 
undantaget men förbjudet att saluföra fångsten om inte tillstånd beviljats av Havs och vat-
tenmyndigheten. Regelförändringarna som trädde ikraft under 2011 innebär också att det 
är krav på flyktöppningar i ålkistor och ållanor samtidigt som en höjning av minimimåttet 
skett från 65 till 70 centimeter.   
 
Förekomsten av ål inom fiskevårdsområden får idag betecknas som sparsam. Utöver nat-
ionellt gällande regler finns inga ytterligare sådana instiftade av fiskevårdsområdena. Det 
finns idag ingen anledning att vidta sådana åtgärder då inget riktat fiske förekommer efter 
arten.  Det kan dock finnas anledning att göra gästande sportfiskare uppmärksamma på de 
nya regler som instiftats för att skydda ålen, inte minst att minimimåttet höjts till 70 centi-
meter. 
 
Förutom ål förekommer även lake inom fiskevårdsområdets sträckning. I likhet med ål är 
arten upptagen på den svenska rödlistan (Gärdenfors 2010) under hotkategorin NT, nära 
hotad. Orsaken till lakens rödlistning är att beståndet minskat nationellt, enligt data från el- 
och nätprovfisken. I dagsläget finns få riktlinjer till kortköpare från fiskevårdsområdena 
angående lakens situation vilket troligen är en konsekvens av att få områden vet om att den 
är rödlistad. Fiskevårdsområdena bör med anledning av ovanstående upplysa såväl gästande 
sportfiskare som fiskerättsägare om vilka skyddsvärda arter som förekommer i vattensy-
stemet. Enligt uppgift bedrivs idag inget riktat fiske efter laken varför hotbilden utifrån 
denna synvinkel bedöms som liten. I takt med ett varmare klimat (se avsnittet Motstående 
intressen) torde laken missgynnas då detta är en kallvattensart.   
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Sportfisket och fisketurismen 
För att underlätta sportfiske (och fisketurism) är det framförallt tillgängligheten till fisket 
som är möjlig att utveckla för fiskevårdsområdesföreningen. För Repperdaortens och 
Kvillsfors fiskevårdsområdesföreningar är det framförallt följande åtgärder som bedöms 
vara aktuella: 

 Sprid uppdaterad information via informationstavlor. 

 Ta fram informationstavlor om färna.  

 Se över fiskekortspriserna. 

 Verka för ett gemensamt fiskekort för Repperdaorten, Kvillsfors, Alseda-Skede 
och Järnforsen i Emåns huvudfåra.  

 Sammanställ av uppgifter om båtuthyrare och verka för ökade möjligheter till 
båthyrning.  

Hur tillgängligheten till Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden fungerar i dags-
läget tas upp nedan. Åtgärdsförslag med koppling till förbättring av tillgängligheten finns i 
kapitlet ”Mål och åtgärdsförslag” under avsnittet "Sportfisket och fisketurismen".  

Fiskekortsförsäljning 
Fiske med handredskap inom Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden året om 
genom köp av fiskekort. Fiskerätt krävs för fiske med mängdfångande redskap. I Rep-
perdaorten upplåts allt fiske inom fiskevårdsområdets sträckning. I Kvillsfors upplåts 
Emåns huvudfåra inom fiskevårdsområdets sträckning, samt Tureforsdammen och Nybro-
holmsdammen för fiske genom försäljning av fiskekort. Olika typer av fiskekort beskrivs i 
Tabell 40 och i Tabell 41.  

Tabell 40. Olika korttyper och nuvarande pris (2012 års nivå) inom Kvillsfors fiskevårdsområde.  

Typ av kort Pris 

Dygnskort 50:- 

Veckokort 100:- 

Månadskort 150:- 

Årskort 250:- 

Fisketävling (pris per deltagare) 25:- 

Tabell 41. Olika korttyper och nuvarande pris (2012 års nivå) inom Repperdaortens fiskevårdsom-

råde.  

Typ av kort Pris 

Dygnskort 40:- 

Veckokort 80:- 

Månadskort 120:- 

Årskort 200:- 

 
I Kvillsfors fiskevårdsområde är fiskekortsförsäljningen ringa – vanligtvis mellan 1000 och 
5000 kr per år. I Repperdaortens fiskevårdsområde varierar intäkterna mellan 5000 kr och 
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dryga 10 000 kr årligen. Det bedöms således finnas potential för utökad fiskekortsförsälj-
ning om någon sådan ambition finns i de båda föreningarna, både genom förbättrad mark-
nadsföring, ökad tillgänglighet till fisket (bland annat genom uthyrning av båtar) och ökade 
fiskekortspriser. Genom ökade intäkter från fiskekortsförsäljning kan föreningarna bedriva 
ett aktivare fiskevårdsarbete. Den här planen är ett bra första steg.  

Fiskevattenägarnas kortprisrekommendationer 
Enligt Sveriges fiskevattenägareförbund bör prissättningen av fiskekort grundas på följande 
fyra kriterier: 
 

 Fiskets kvalitet (fiskbeståndens fångstbarhet och storlek, artsammansättning, ut-
sättning av fisk med mera) 

 Fiskeservicens kvalitet (tillgång till information, service i form av båtramper, hyr-
båtar, skyltning av leder, övernattningsmöjligheter med mera) 

 Fiskevattnets geografiska belägenhet (till exempel storstadsnära, goda kommu-
nikationer, närhet till andra attraktiva besöksmål) 

 Fiskevattnets storlek (arealen på fiskevattnet bör få genomslag i prissättningen på 
fiskekort) 

 
Grundpriset för ett fiskekort bör inte understiga 50 kr för ett dygnskort (24 timmar). Med 
detta som utgångspunkt kan priserna på de övriga korttyperna beräknas. Det rekommende-
rade grundpriset för ett årskort är 10 gånger dygnskortspriset det vill säga 500 kr. För veck-
okort är det rekommenderade grundpriset 4 gånger priset för ett dygnskort (200 kr). 
Dessa grundpriser bör sedan, med tanke på de fyra ovan nämnda kvalitetsparametrarna, 
ökas. Jämfört med fiskevattenägareförbundets rekommendationer ligger priserna för såväl 
veckokort som årskort lågt inom Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden.  

Fiskekortsförsäljare 
Idag säljs fiskekort för Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden online via 
http://www.fiskekort.se/Repperdaorten/och http://www.fiskekort.se/kvillsforsfvo/. Fis-
kekort för Repperdaortens fiskevårdsområde säljs också hos Guldströms guldvaskning, 
Mikael Granlund, Maria och Leif Karlsson, samt turistbyrån i Vetlanda. För Kvillsfors fis-
kevårdsområde säljs fiskekort hos Livsmedelsbutiken i Kvillsfors, Leif och Maria Karlsson, 
Natanael Henrysson och Vetlanda turistbyrå. Det finns alltså goda förutsättningar att köpa 
fiskekort såväl via internet som hos privatpersoner och turistbyrå. Det rekommenderas 
också att fiskevårdsområdesföreningarna i framtiden säljer fiskekort även via www.ifiske.se, 
då den webbsidan kommer att nyttjas för ett länstäckande projekt med syfte att förbättra 
fiskekortsförsäljning via internet. Det finns potential att förenkla möjligheten för fiske för 
exempelvis kanotister genom försäljning av ett gemensamt fiskekort som innefattar flera 
fiskevårdsområden utefter Emåns huvudfåra - se kapitlet "Mål och åtgärdsförslag".  
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Figur 54. Nöjd gäddfiskare ifrån Repperdaortens fiskevårdsområde (Foto: Mikael Granlund).  

Barn, ungdomar och sportfiske 
Det finns flera rapporter som pekar på såväl sportfiskets nytta för barn och ungdomar som 
för folkhälsan i stort (Lisberg Jensen 2008, Norlin 2008, Norling 2003). Mer än hälften av 
barn och ungdomar uppgav i Norlins studie från 2008 att de skulle vilja fiska mer än de gör 
idag. Det är möjligt att avgiften för fiskekort i vissa vatten kan vara begränsande för barn 
och ungdomar. I många fiskevatten tillämpas en reducerad avgift eller ingen avgift alls för 
yngre personer vilket är positivt. Om någon avgift över huvud taget skall tas ut bör den 
vara anpassad efter den inkomst man kan förvänta sig att barn och ungdomar har. Det ska 
inte förutsättas att barnen får ekonomiskt stöd hemifrån. I Repperdaortens fiskevårdsom-
råde är fiske gratis för barn och ungdomar till och med 15 års ålder. I Kvillsfors fiskevårds-
område är fiske gratis i Tureforsdammen för barn och ungdomar till och med 15 års ålder. 
Det är också positivt om fiskevårdsområdesföreningar är öppna för samarbete med fiske-
klubbar, framförallt för att gynna barn- och ungdomars möjligheter till fiske.  

Information 
Informationssökning via Internet är flitigt använt vad gäller sökande efter fiskemöjligheter. 
Såväl Kvillsfors och Repperdaortens fiskevårdsområden har påbörjat försäljning av fiske-
kort via internet genom ett Leader-projekt inom Leaderområdet Mitt i Småland, vilket är en 
utveckling i rätt riktning som förbättrar möjligheterna till köp av fiskekort. 
 
Informationstavlor saknas i dagsläget utefter vattendragen. För att förbättra informationen 
för tillresande fiskare borde informationstavlor sättas upp på välbesökta platser. Informat-
ionstavlorna bör innehålla ungefär samma information som på hemsidan, samt innehålla in-
formation om hur man på bästa minimerar skada på fisken vid återutsättning. Informat-
ionstavlor och information på Internet fungerar tillsammans med fisketillsynsmän bra för 
att sprida information om fiskeregler och annan information som föreningen vill kommu-
nicera ut. Beträffande marknadsföring är ytterligare en viktig väg ”mun-till-mun-metoden”. 
En nöjd fiskare berättar gärna om fisket för sin kompis, även om fiskare ibland är kända 
för att vara ett hemlighetsfullt släkte.  
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Inskränkningar i upplåtelsen av fisket 
Inom Repperdaortens fiskevårdsområde upplåts fiske med handredskap genom köp av fis-
kekort inom hela fiskevårdsområdets sträckning. Inom Kvillsfors fiskevårdsområde upplåts 
fiske med handredskap genom köp av fiskekort i Emåns huvudfåra samt Tureforsdammen. 
Tillrinnande vattendrag, bland annat Gnyltån och Lillån upplåts inte för fiske vid köp av 
fiskekort. Denna begränsning är berättigad av hänsyn till öringens lek- och uppväxtmiljöer i 
Lillån och Gnyltån, åar som bedöms vara känsliga för fisketryck.  

Övriga servicefunktioner 

Webbplats och fiskekortsförsäljning via Internet 
Såväl information som fiskekortsförsäljning erbjuds idag via www.svenskafiskevatten.se (se 
ovan). Föreningen bör dock överväga att sälja fiskekort även via iFiske (se kapitel ”Mål och 
åtgärdsförslag”).  

Båtuthyrning och båtramper 
I Repperdaortens fiskevårdsområde finns möjlighet att hyra båt hos Guldströms guldvask-
ning. Även båtramp finns och nyckel till väggrind hämtas hos Guldströms guldvaskning. I 
Kvillsfors fiskevårdsområde saknas båtuthyrare eller båtramper för isättning av båt. Här 
finns alltså potential för utveckling, vilket tas upp som ett förslag i kapitlet "Mål och åt-
gärdsförslag".  

Grillplatser, parkeringsplatser och vindskydd 
Parkeringsplats finns vid dammen i Repperda. En iordningsställd rastplats finns vid Kyr-
kängen i Kvillsfors fiskevårdsområde.  
 

  

Figur 55. Utsikt från rastplats och stugan vid rastplatsen vid Kyrkängen.  

 

http://www.svenskafiskevatten.se/nommen
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Stuguthyrning 
Det finns minst 20 miljoner aktiva sportfiskare i Europa varav 5-10 % reser internationellt 
för att fiska. Svenska fisketurismföretag har 440 000 fiskegäster per år. I Sverige fanns det 
2006 1300 företag som helt eller delvis baserade sin verksamhet på fisketurism. Fiske efter 
våra rovfiskar och framförallt gädda är eftertraktat, bland annat bland holländare, tyskar 
och polacker.  
 
Boendemöjligheter finns vid Repperdaortens fiskevårdsområde, bland annat hos Guld-
ströms guldvaskning och hos Mikael Granlund. Här finns sannolikt viss möjlighet att 
kunna profilera sig mer även mot fiskegäster för att kunna öka beläggningen och inte minst 
för att förlänga uthyrningssäsongen.  
 

 

Figur 56. Guldvaskning vid Ädelfors (foto: Mikael Granlund).  

 
Uthyrning av stugor omfattas normalt inte av fiskevårdsområdesföreningars verksamhet. 
Däremot är det bra om fiskevårdsområdesföreningen kan odla en positiv attityd gentemot 
de som vill skapa möjligheter till, och ha en inkomst från, fiske och annan upplevelsebase-
rad naturturism på landsbygden. Det förespråkas att de som hyr ut boende till fiskegäster är 
noga med att informera om gällande fiskeregler och kanske till och med sätter upp rekom-
mendationer som går utöver vad gällande fiskeregler föreskriver (till exempel att man före-
språkar att gästerna inte tar upp mer fisk än man konsumerar under dagen). De som har 
fisketurism som inkomstkälla eller binäring bör själv verka i den riktningen för att säker-
ställa ett framtida bra fiske som kan fortsätta att locka turister till området.  
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Fisket 

Sportfiskets bedrivande 

Eftersom fisket efter färna är särskilt intressant inom såväl Repperdaortens som Kvillsfors 
fiskevårdsområden beskrivs fisket mera ingående här. Carl-Johan Månsson på Hushåll-
ningssällskapet har skrivit nedanstående stycke om fisket efter färna.   

FISKET EFTER FÄRNA 

Färnafisket i Emån, med tillhörande Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden 
(Tälläng-Nyboholm) är ett av Sveriges bästa i avseende på större fisk. Många specimenfis-
kare som inriktar sitt fiske efter stor färna besöker Emån i Jönköpings län. En rejäl färna 
väger över 2 kilo och väger den över 2,5 kilo är det en storfisk (gräns för Sportfiskarnas 
Storfiskregistrering). Varje vår fångas flera riktigt stora färnor i Emån vilket gjort den rik-
skänd. Förutom färna fångas även stor sarv, över 1 kilo Färnan i Emån lever i miljöer lik-
nande habitaten för större öring. Variationsrika sträckor är viktigt för färnan, liksom för 
flera andra arter. Färnafisket genererar idag en stor del av fisketurismen i övre Emån. På de 
två beskrivna sträckorna ger fisket efter färna en stor del av fiskekortsintäkterna. Åtgärder 
för att bibehålla ett bra färnabestånd och ett bra fiske även i framtiden är således högpriori-
terat inom områdena. 
 
Färnan är relativt vanlig i Emån och finns upp till Sjunnen i Vetlanda kommun. Arten finns 
således på en åsträcka av ca 13 mil. Beståndet i ån kan tyckas likartat på sträckorna men 
vissa skillnader finns som främst kan vara knutet till hur stor miljövariation sträckorna har. 
Lugna sträckor utan mer strömsatta partier håller oftast färre fiskar. Större färna, över 2 kg, 
finns i hela ån och många av de största fångas på de övre sträckorna i Jönköpings län. Det 
inriktade fisket efter färna i övre Emån startade runt år 1990, vid Ädelfors och Tälläng. Fis-
ket bedrevs mest stationärt på samma plats där man väntade ut fisken.  
 
Idag används oftast ett rörligt fiske där man fiskar av en större sträcka, ofta fiskar man sig 
nedströms längs ån. På detta sätt kan en metare fiska av flera kilometer under en dag. Fis-
ket som bedrivs med bottenmete, flötmete eller med frilina på ytan är effektivt. Är fisken 
aktiv kan en bra dag ge ett 10-tal färnor där de flesta ligger runt 1 kilo. Större fisk, över 2 
kilo, är inte så vanliga. Bra beten är majs, bröd, ost, räka och korv. Färnan går att fiska un-
der vintern men på våren i april månad blir fisken mer aktiv och då är bottenmete det mest 
givande. När vattentemperaturen stiger i maj är ofta frilina med bröd på ytan en effektiv 
metod. Många av de större färnorna fångas på detta sätt. Återfångster är vanligt vilket indi-
kerar att beståndet inte utgörs av så många fiskar som man kanske tror. Merparten av de 
större färnorna har på välkända sträckor fångats ett flertal gånger. 
 
Det mesta fisket i Emån sker innan leken under perioden 15 april-15 maj. Många metare 
lockas av att fånga en storfärna (>2,5 kilo) och detta är den bästa tiden då fisken är aktiv 
och äter upp sig inför den stundande leken. Färnan är en tålig fisk som klarar ”catch and 
release” bra om den hanteras snabbt (personlig observation). Färnan är liksom andra karp-
fiskarter betydligt tåligare än lax- och abborrfiskar. Färnan är en omtyckt fisk hos metarna, 
både i Sverige och i övriga Europa. Det svenska rekordet fångades på bröd i Emån 2005, 
på 3578 gram. 
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Figur 57. Färna fångad inom Kvillsfors fiskevårdsområde. Fiskar i denna storlek lockar sportfiskare från långväga 

håll. Färnan är av denna anledning en värdefull resurs inom fiskevårdsområdena (foto: Carl-Johan Månsson).  

REPPERDAORTENS FISKEVÅRDSOMRÅDE 

Inom Repperdaortens fiskevårdsområde utgörs den berörda sträckan utmed Emåns huvud-
fåra av grunda vegetationstäta partier växlande med djupare hålor. Grunda flacka partier 
finns ofta på raksträckor medan de djupaste partierna finns i svängar, ofta där skogen står 
nära vattnet. På vissa sträckor bildas flera strömfåror då vegetationen är tät i mitten av ån 
och bildar små öar. Sträckan ligger vackert belägen i en dalgång där det är lätt att ta sig fram 
på de öppna maderna.  
 
Bra fiskesträckor med ett varierat färnabestånd inom Repperdaortens fiskevårdsområde 
finns nedströms Ädelfors, vid Åryd och vid Tälläng. Beståndet är relativt glest på de lugna 
sträckorna där större färnor uppehåller sig i svängar och djupare bakvatten medan ström-
partierna utgör uppväxtplatser för mindre och medelstor fisk. Flertalet lekplatser finns på 
sträckan. Leken brukar ske i mitten på maj månad. I de strömmande partierna är fisket med 
frilina och flytande bröd givande i maj månad. Sträckan är lätt att röra sig på vilket gör det 
lätt att fiska av många platser. Under tidig vår och höst är bottenmete i djupare partier ofta 
det bästa. Även flötmete kan vara effektivt. Underminerade stränder med trädrötter och 
där ån svänger skarpt är bra platser att fiska på. Ost, korv, bröd och räkor är bra beten. Fis-
ket är i princip lika bra på hela sträckan. För att ha chans att fånga de stora fiskarna gäller 
det att fiska många pass vid rätt tid. 

KVILLSFORS FISKEVÅRDSOMRÅDE 

Sträckan är något djupare än Repperdasträckan och mer meandrande. Sträckan har en del 
fuktigare stråk som är svårare att komma åt, speciellt på våren efter högre flöden, men vat-
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ten kan även ligga kvar i flacka områden långt fram på sommaren. På flera platser går kupe-
rad skogsmark alldeles intill ån.  
 
Bra platser för fisket är nedanför bron i Tälläng, där järnvägen passerar nära ån samt 
sträckan innan ån faller ut i Tureforsdammen. Dessa platser håller de mest varierade förhål-
landen med avseende på vattenhastighet och bottenförhållanden. Lekplatser finns ett flertal 
på sträckan och leken brukar ske i mitten på maj. Frilina med bröd och bottenmete är de 
mest använda metoderna. Fisket kan bedrivas under hela året. En del sträckor är lättillgäng-
liga medan andra är svårare att nå, speciellt vid högre vattenflöden. Båt eller kanot kan vara 
användbart på vissa sträckor, framförallt uppströms Kvillsfors. Hela sträckan är bra för 
färnamete. På sträckor med jämnare strömhastighet kan djupare vatten med håligare botten 
hålla mycket fisk.  
 

 

Figur 58. Bra fiskesträcka nedströms Tälläng med turbulent vatten vilket även inkluderar visst inslag av bakvat-

ten längs med kanterna (foto: Carl-Johan Månsson).  
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Delägarnas fiske 

Historik 
Historiskt sett har fisket haft en betydande roll för de som verkat och levt inom Emåns av-
rinningsområde. Trots att vattendraget hyser många fiskarter har laxfisket intagit en sär-
ställning i Emåns historia. Laxfisket i skrift nämns redan 1320 och är från och med 1600-
talet och framåt detaljerat beskrivet, inte minst i fråga om de många tvister som uppstod 
bönder emellan. Enligt uppgift var exporten av lax under mitten av 1500-talet till länder 
som Tyskland förhållandevis omfattande (Dedring, 2001). 
 
Ett av de mer berömda laxfiskena var beläget vid Turefors, det vill säga inom Kvillsfors 
fiskevårdsområde. Merparten av den lax (och havsöring) som steg upp i Emån fångades 
just vid Turefors fasta fiskeplats. Under mitten på 1600-talet beskylldes bönder med fiske-
rätt på platser i Mörlunda, Målilla och Järeda socknar för rovfiske av bönder med fiskerätt 
vid Turefors. De ansåg att fisket var så omfattande på dessa plaster att det i stort hindrade 
laxen från att nå Turefors laxfiske. Meningsskiljaktigheterna ledde fram till en utredning 
kring fisket där det visade sig att vissa privilegier sträckte sig ända tillbaka till medeltiden. 
De rättsliga processerna kring laxfisket inom Emån kom sedan att prägla både 1600-, 1700- 
och 1800-talen (Dedring, 2001). 
 

 

Figur 59. Historisk karta från 1875 där det fasta laxfisket i Turefors framgår (Lantmäteriets historiska kartor, akt 06-

ökn-56, ägoutbyte år 1875).  
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Redan under 1700-talet började de fria vandringsvägarna för fisk att påverkas genom bygg-
nationer i anslutning till Emån. Anläggningar vid Fliseryd och Ädelfors om att påverka fis-
kens väg upp i vattendraget och under mitten av 1800 saknade Turefors laxfiske i princip 
betydelse. En bidragande orsak till detta var att den så kallade kungsådran stängdes av vid 
Fliseryd (Dedring, 2001). 
 
I den historiska kartan ovan från 1875 (Figur 59) framgår det fasta laxfisket i Turefors till 
höger i figuren. Bland Lantmäteriets handlingar finns även äldre historiska kartor som pe-
kar ut positionen för fisket i Turefors. 1890 genomförde Filip Trybom en undersökning be-
träffande laxfisket i Emån. Han kunde då notera 13 fasta laxfisken i Emån varav Turefors 
var ett av dessa. Resterande låg betydligt längre nedström koncentrerade till Fliseryds sock-
en och Em. De 13 fiskena kan jämföras med 29 stycken under slutet av 1700-talet. Tjugo år 
senare, det vill säga 1910 sades laxen vara mycket sällsynt ovan Finsjö (Dedring, 2001).  
 
Liksom i många andra fiskevårdsområdesföreningar har det så kallade husbehovsfisket bli-
vit allt mera sällsynt. Enligt uppgifter från fiskevårdsområdena bedrivs idag ett mycket be-
gränsat husbehovsfiske. Främst sker fiske efter gädda under våren, men också vintertid. I 
övrigt sker visst kräftfiske inom fiskevårdsområdenas sträckning. Merparten av fisket inom 
Kvillfors fiskevårdsområde bedrivs av fiskerättsägarna med spö. Fisket riktar sig framförallt 
efter gädda, abborre, braxen och färna.   

Regler för delägarnas fiske 

Repperdaortens fiskevårdsområde 
Enligt Repperdaortens fiskevårdsområdesförenings stadgar, 5§ får medlem "utöva sin fiske-
rätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt 
som fiskestämman beslutar." Vidare får medlem efter beslut av fiskestämman "även fiska 
inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar." 

Kvillsfors fiskevårdsområde 
Enligt Kvillsfors fiskevårdsområdesförenings stadgar, 5§ får medlem " utöva sin fiskerätt 
inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som 
fiskestämman beslutar. Efter beslut av fiskestämman får medlem även fiska inom andra de-
lar av fiskevårdsområdet. Kräftfiske får dock utövas endast inom eget skifteslag eller fastig-
het. Är fisket samfällt skall det bedrivas enligt en tidsbegränsad plan som fastställts av fiske-
stämman."  
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Fisketillsynen 
Att fisketillsynen är en del av fiskevården är något som ibland glöms bort eftersom fokus 
ofta ligger på konkreta fiskevårdsåtgärder. Inte desto mindre är fisketillsynen viktig i sam-
manhanget eftersom den främjar regelefterlevnaden av områdets fiskebestämmelser. En ef-
fektiv och behovsanpassad fisketillsyn kan därmed sägas vara av grundläggande betydelse 
för en framgångsrik fiskevård (Rydberg, 2012). Fisketillsynsmännen bidrar även med värde-
full information om fisket och beståndsutvecklingen till de fiskande i området eftersom fis-
ketillsynsmannen ofta har goda kunskaper om området (Vanberg, 2012). 

Föreningens tillsynsmän 
Prioriteringen beträffande fisketillsynen får i dagsläget anses som låg. I Kvillsfors finns två  
fisketillsynsmän vars förordnanden går ut i juni 2015. Med anledning av ovanstående finns 
således ett behov av att utveckla tillsynsarbetet, inte minst i Repperdaortens fiskevårdsom-
råde. Förslag kring hur tillsynsarbetet kan utvecklas tas upp i kapitlet "Mål och åtgärdsför-
slag".  

Rutiner för tillsynsarbetet 
Att ha bra rutiner för fisketillsynens bedrivande är således av stor vikt, inte minst om vatt-
net i ifråga hyser sparsamma bestånd av arter som är känsliga för högt uttag. Enligt uppgift 
från fiskevårdsområdesföreningen bedrivs fisketillsyn relativt sällan. Vid fisketillsyn ska 
tjänstetecken alltid bäras enligt föreskrift. Det är bra att i viss mån planera tillsynsarbetet. 
Exempelvis under vilka perioder det är lämpligt att bedriva en intensifierad fisketillsyn. Det 
är också viktigt att föra minnesanteckningar i samband med tillsynen för att kunna utvär-
dera effekterna av tillsynen. Sådana anteckningar kan bland annat innefatta uppgifter om 
antal tillsynstillfällen, kontrollerade båtar, personer och redskap.  

Förändring i lagen om fiskevårdsområden 

och kontrollavgift 
I oktober 2007 beslutade regeringen att tillkalla en utredare för att lämna förslag till en ny 
fiskelagsstiftning. I uppdraget ingick även göra en översyn av lagen om fiskevårdsområden 
(LOFO). Översynen av lagen om fiskevårdsområden syftade till att få en bättre harmonise-
ring med fiskelagen, underlätta bildande och förvaltning av fiskevårdsområden samt att se 
över reglerna för utdelning av ekonomiskt överskott inom föreningen. Efter att delbetän-
kandet remissbehandlats under hösten 2009 lämnade Regeringen den 10 maj in ett lagför-
slag till riksdagen. 
 
En av de stora förändringarna med avseende på fisketillsynen är att fiskevårdsområden nu 
får ta ut en kontrollavgift om någon som har rätt att fiska inom ett fiskevårdsområde fiskar 



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

114 

i strid mot gällande regler (gäller både kortköpare och fiskerättsägare). En kontrollavgift får 
endast tas ut om den fiskande har informerats om gällande regler på ett tydligt sätt. Vidare 
får ingen kontrollavgift tas ut om överträdelsen är belagd med straff i annan lag eller för-
fattning. Denna avgift får inte överstiga 10 % av prisbasbeloppet det år som överträdelsen 
äger rum. I dagsläget (2011) uppgår prisbasbeloppet till 42 800 kronor vilket skulle innebära 
en maximal kontrollavgift på 4 280 kronor. 
 
Turerna kring kontrollavgiften fungerar i stort som vid avgifter med felparkering av bil. Be-
talas inte avgiften skickas en betalningsuppmaning. Om personen i fråga bortser från upp-
maningen skickas en påminnelse. Ignoreras denna påminnelse går avgiften till inkassering 
enligt inkassolagen. 
 
En kontrollavgift får inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Som oskäligt räknas bland 
annat om överträdelsen berott på sjukdom, på ålder eller bristande mognad, orsakats av vil-
seledande eller missvisande regler. Vid överträdelse av en person som inte har rätt att fiska 
gäller sedvanligt straffrättslig prövning. Detta innebär således att ingen kontrollavgift kan 
tas ut för de som fiskar utan gällande fiskekort utan omfattar bara de som bryter mot gäl-
lande regler och innehar ett giltigt fiskekort. Detta kan till exempel gälla då fisk under be-
slutat minimimått tagits upp.  
 
I dagsläget finns få rekommendationer gällande kontrollavgiften. Information finns till-
gänglig på Sveriges fiskevattenägareförbunds hemsida, www.vattenagarna.se. Där finns 
möjlighet att beställa blanketter för utfärdande av kontrollavgifter (kontaktperson: 
bengt@vattenagarna.se, 063-370 54). Sveriges fiskevattenägareförbunds 
rekommendationer: 

 Se över fiskereglerna. Finns det överflödiga regler? Är reglerna otydliga och svåra att ef-
terleva?  

 Se över tillsynsorganisationen. Är tillsynsmännen uppdaterade på den senaste lagstift-
ningen? Är föreningens tillsynspolicy tydlig?  

 Är informationen tydlig? Finns fiskereglerna formulerade på fiskekortet eller som bi-
laga? Är reglerna enkelt och entydigt skrivna?  

 

Med utgångspunkt för ovanstående är det mycket viktigt att informera om vilka regler som 
gäller för fisket i sjön. Detta kan lösas genom att ta fram ett regelblad som delas ut vid köp 
av fiskekort i kombination med informationstavlor runt sjön. Dessa skulle med fördel 
kunna sättas upp runt de platser där antingen båtuthyrning sker eller vid befintlig båtisätt-
ningsplats. 
 
I kapitlet ”Mål och åtgärdsförslag” finns förslag både på införande av kontrollavgift, samt 
förbättrad information.  
 
 

http://www.vattenagarna.se/
mailto:bengt@vattenagarna.se
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Figur 60. Exempel på enhetlig klädsel som kan införskaffas till fiskevårdsområdets tillsynsmän. Kostnaden är för-

hållandevis liten och skapar såväl ett seriöst intryck av fiskevårdsområdesföreningen som tillsynsarbetet. 
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Enkätundersökning 
I samband med fiskevårdsplanen genomfördes en enkätundersökning om fisket under 
2011. Eftersom allt för få svarade på enkäten var det tyvärr inte möjligt att genomföra nå-
gon skattning av fisketrycket. De som svarat på enkäten har dock bidragit med många för-
slag på åtgärder som fiskevårdsområdesföreningarna kan genomföra för att skapa ett mer 
attraktivt fiske. Hänsyn har tagits till flera av dessa förslag i kapitlet ”Mål och åtgärdsför-
slag”.  

Tabell 42. Föreslagna åtgärder bland de som besvarat enkäten om fisket i Kvillsfors  

och Repperdaortens fiskevårdsområden.  

Fiskevårdsområde Kategori Förslag 

Repperdaorten Förvaltning Kanske något bättre information ifrån fiskevårdsområdet i 

form av styrelseprotokoll & dyl. 

Repperdaorten Förvaltning Årligt årsmöte i föreningen med personlig kallelse till mar-

kägare. 

Repperdaorten Sportfiske och fisketurism Stor önskan att kunna lösa kort för längre sträcka i Emån. 

Typ det kanotkort som fanns tidigare. 

Repperdaorten Sportfiske och fisketurism Färnafisket är otroligt häftigt & man borde uppmärk-

samma detta mera. 

Repperdaorten Sportfiske och fisketurism Ta betalt för fiskekorten. Bättre information vid vattnet 

(saknas tror jag) Förekommer någon kantot paddling i om-

rådet? Isåfall kan ett gemensamt fiskekort mellan Rep-

perda, Kvillsfors & Järnforsen vara intressant även Alseda-

skede.  

Repperdaorten Områdesbeskrivning och 

påverkansfaktorer 

Bevara naturlig utveckling av vattenflöde & artrikedomen. 

Kontrollera alla strandnära avlopp ifrån hushåll jordbruk & 

industri. 

Repperdaorten Områdesbeskrivning och 

påverkansfaktorer 

Kontroll av allt utsläpp ifrån industri & jordbruk. 

Repperdaorten Fiskevård Ädelfors dammfåra är igenvuxen med vass. Anlägg nya 

lekplatser för fisk. 

Kvillsfors Fiskevård Hjälpa upp laxen. Inplantering av kräftor. 

Kvillsfors Fiskevård Var rädd om öringen det går att göra mycket. Länsstyrel-

sen kan engagera sig mer för andra vatten än Vättern. 

Kvillsfors Fiskevård/Sportfiske och 

fisketurism 

Det är väl viktigt att alla åtgärder görs tillsammans med tu-

ristnäringen för att få så mycket samförstånd som möjligt. 

Det förekommer ju en hel del kanotpaddling på ån. Skulle 

ju vara trevligt om öringbeståndet kunde återskapas. 

Kvillsfors Fiskevård Mer kräftor vore bra. Flera laxtrappor nedströms Kvillsfors. 

Kvillsfors Fiskevård Lägga i större stenar på vissa ställen i Gnyltån & Lillån. Be-

gränsa fisket med mängd fiskar och C&R. Vissa sträckor 

bara flugfiske. Bygga förbi vandringshinder. 

Kvillsfors Fiskevård Gnyltån är grund, skapa djuphålor. Vore roligt med ål 

igen. 

Kvillsfors Fiskevård Vandringsvägar för lax & ål vid kraftstationerna från 

Högsby till Vetlanda. 
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Fiskevårdsområde Kategori Förslag 

Kvillsfors Fiskevård Ja. Kan man höja storleken på färna så vore det fint. 

Gäddan i dammarna kanske skulle ha ett maximimått för 

att få tas upp ex. 75cm 

Kvillsfors Sportfiske och fisketurism Turistinformationssamarbete inom Emån. 

Kvillsfors Sportfiske och fisketurism För att öka attraktionen för fisket är det viktigt att det finns 

kartor tillgängliga på alla försäljningsställen, som beskriver 

fiskevårdsområdet & dess fiskarter. Även vägar utritade 

som man lätt når ån på. 

Kvillsfors Sportfiske och fisketurism Röjning intill strand. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Stadgar Repperdaortens fvof 

 



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

123

 



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

124 

 



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

125

 



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

126 

 



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

127

Bilaga 2. Stadgar Kvillsfors fvof 
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Bilaga 3. Översiktskarta Repperdaortens fvof 
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Bilaga 4. Översiktskarta Kvillsfors fvof 
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Bilaga 5. Åtgärdsområde för kalkning 
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Bilaga 6. Ekologisk funktionella kantzoner  

och körskador 
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Återutsättning av fisk 
 

 

En färna på väg tillbaka till sitt rätta element.  

 
Återutsättning av fisk, så kallad ”catch & release” innebär att den fångade fisken krokas av 
och släpps tillbaka i vattnet. Inom Kvillsfors och Repperdaortens fiskevårdsområden re-
kommenderas att all fångad färna återutsättas. Ett problem med ”catch & release” är att 
fisken vid bristfällig hantering kan ta skada av själva kroken, av syrebrist eller av att slem-
skiktet/fjällen skadas. Som fiskare kan du genom att hantera fisken på rätt sätt minska död-
ligheten hos fisken vid ”catch & release”.  

 

Hjälpmedel att ha med sig för att underlätta hantering och återutsättning 
Tång/peang, avkrokningsmatta, håv med knutlöst garn (helst gummerad). Vill du väga din 
fångst – använd vågnät (ikeakasse duger).  

 

 
 

Tips 

Använd stora beten, det minskar risken för djup krokning. Vid fiske med naturliga beten, 

kroka fisken omedelbart vid tecken på napp. Kort drillningstid minskar oftast risken för 

stress, syrebrist och påföljande mjölksyraförgiftning. Kroka av fisken i vattnet om det är 

möjligt, eller minimera fiskens tid i luften. Genom att fukta händer och hjälpmedel (t.ex. 

avkrokningsmatta och vägnät) minskar du risken för skador på fiskens slemskikt. Håll fis-

ken på rätt köl i vattnet och för den fram och tillbaks tills den själv vill simma iväg. Undvik 

helst att släppa tillbaks fisk vid fiske i minusgrader för att minska risk för förfrysningsska-

dor på ögon och slemskikt. Om fisken måste sättas tillbaka på grund av gällande fiskeregler 

- undvik fiske vid minusgrader.



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

142 

Bilaga 7 - Kräftprovfiskeprotokoll  
Fångstprotokoll 
Notera resultatet i 20 slumpvis valda burar efter varje natts fiske. Notera de 50 första kräf-
torna i dessa 20 burar i individprotokollet.  
 
Ange i protokollet nedan: Antal kräftor över minimimåttet, antal  
kräftor under minimåttet, samt försök, om du vill, beskriva burens 
 lokalisering (med ord eller koordinat).  
 

DATUM: _________________________ 

 

FISKARE:________________________ 

 

FISKEVATTEN (FASTIGHETSBETECKNING):____________________________ 

Mjärde Antal över minimimått Antal under minimimått Lokalisering 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



Repperdaortens och Kvillsfors fiskevårdsområden – Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan 

 

 

143

Individprotokoll 
Bland de burar som protokollförs noteras de första 50 kräftorna 
efter varje natts fiske. Kräftornas längd mäts från nosspetsen till 
yttersta stjärtspetsen.  
 
Ange i protokollet nedan: Kön (hane = m eller hona = f), längd 
(millimeter), skalfas (mjuk eller hård) och eventuella sjukdomar el-
ler skador noteras.  
 

DATUM: _________________________ 

 

FISKARE:________________________ 

 

FISKEVATTEN (FASTIGHETSBETECKNING):______________________________ 

 

  Kön (m eller f) Längd (mm) Skalfas (mjuk/hård) Noteringar om sjukdomar eller skador 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21     
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  Kön (m eller f) Längd (mm) Skalfas (mjuk/hård) Noteringar om sjukdomar eller skador 

22         

23     

24         

25     

26     

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         
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