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1. 

Detta examensarbete har t1llkommit i samr!id med naturv!irdsenheten vid 

liinsstyrelsen i Kalmar. Syiftet med arbetet iir att ge en overblick av av

rinningssystemet ur hydrologisk synpunkt med tonvikt lagd p!i vattenhus

h!illnings-vattenv!irdsproblem. Erfarenheter fr!in tidigare liknande under

sokningar visar att de regleringstekniska filrh<'i.llandena i systemet hiirvid 

spelar en viktig roll. 

Em!ins avrinningsomr!ide iir forh!illandevis stort och det iir dii.rfor viisent

ligt att noggrant planera for uhdersokningen. 

Forstahandskontakter: 

Civ. ing. Bengt-Eve Petersson, Liinsstyrelsen, Kalmar tel 0480-222 20 

()vering. Ake Leven, Sm!il'ands kraftl\B, Nassjo tel 0380-131 50 

C.lv. ing. Erik Svensson, Sydkraft AB, Malmo tel 040-703 40 

Klas C:ederwall 
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SAMMANFA TTN ING 

Var uppgift har varit att ge en allman i5verblick av Emans vattenornrade 

ur speciellt hydrologisk och regleringsteknisk synpunkt vad galler t ex 

avvagning av olika intressen sorn firms etablerade i systemet. 

A. E;n stor del av arbetet har bestatt av inventering av de 

regleringstekniska anordningarna i Eman och dess sti5rre 

til.lfloden. Denna inventering redovisas .i kap 3. 

Bilaga 6 utg6res av en karta Over Em8.ns avrinningsomr8.de. 

Denna utvisar platserna for kraftstationer, avloppsrenings

verk, massa- och pappersindustrier. En fi:irteckning iiver 

vattendornar finns redovisad i bilaga l. 

B. Vattenvardsproblem belyses i kap 4, dar vi redogi:ir fi:ir ut

slii.pp av avloppsvatten; behandlat och obehandlat,och de 

konsekvenser dessa utslapp rnedfCir pa vattenkvaliteten i an. 

C. En beskrivning av regleringen och regleringsbestammelser 

Hir sji:iar och kraftv(erk lamnas l kap 5. 

D. I kap G diskuteras de problem som firms i 'Ema-syste'met. 

Oversvii.mningsproblemen ii.r fiir narvarande de som domine

rar. Med andrad reglering - forbii.ttrad rc,gleringsteknisk 

samordning - tr-or vi att iiversvamningarnas omfattni.ng kan 

reduceras. 

E. Behandlingen av utsUippt avloppsvatten har vasentligt fi:irbii.tt

rats under senare ar. F;n i:ikning av lagvattenfi:iringen ar 

gynnsam ur recipi.entsynpunkt, vilket ocksa kan bli foljden 
' av en i)kad regleri_ngsteknisk samordning. B.ildandet av ett 

vattendragsWrbund ar angelaget Wr att nii.rmare utreda och 

effektivt atgarda de problem som nu finns i. vattenomradet. 

5. 



1. GEOGRAFI OCH GEOLOGI 

l. 1 Geografisk oversi.kt 

Emans nederbordsomrade ulbreder sig inom Kalmar. Jonkopings, 

(lstergi>tlands och Kronobergs lan. Huvuddelen av omradet li.gger 

inom Kalr:nar och Jilnki:ipings la!L 

Eman ri.nner upp pil. nordi:istra delen av smil.landska hiiglandet pil en 

hojd av c:a 300m il. h. med tva huvudarmar, den si:idra sorn benam

nes Eman uppri.nner strax silder om Nassjii, den norra grenen, Sol

genan strax norr om Nassji.i. De hilgsta hiljderna vid kallorna nar 

en hi\jd av omkring 3 60 m i:i. h. De bada huvudarmarna fi:irenas vid 

Holsby pa en hiijd av c:a 150 m i). h. Efter sammanflodet flyter 

F:mil.n osterut fram till 1\lli'llilta, darUran mot sydost till Hogs by, 

dar den svanger av mot aster och sedan - efter ett vindlande lopp -

rinner ut i (Jstersji:in vid Em, stra:x si\der om Oskarsharnno 

Emans flodomrade bestitr .till sti\rsta delen av skogbarande moran 
' 

och ar till storre delen ganska kuperat. Myrmarker f6rekommer pa 

flera stall en men nar endast i de vastligaste delar~a nagdn sti.irre ut

strackning. Den odlade marken fi.\rekommer huvudsakligen invid en 

del av sjilarna samt i floddalarna, dar vidstrackta sedi.mentavlag

ringar fi:irekommer. Odlingen och bebyggelsen ar sarski.lt stor ut

m.ed Eman fran M8li.lla nedat till Fliseryd. Denna stracka ar till 

storre del en omgiven av stora, utmarkt bi:irdi.ga men for i:iversvam

ningar ofta utsatta marker. 

Berggrunden inom Emans avrinningsomrade utgores hnvudsakligen av 

urberg. [nom st6rre delen av om.r&det ar det smalandsgrani.t, men i 

sydilstra clelen l.iksom i norra delen firms ganska stora omraden med 

smalandsporfyr. Inorn en ganska stor del av omradet sydost om Nassji:i 

utg6res berggrunden av den s. k. almesakraformationen (:iot.niska sed.i

ment) med insprangda partier av gabbror, dioriter och diabaser. Berg

grunden, som ar ganska starkt kuperad, har inte nagot sarskilt roark

bart inflytande pii markens b6rdi.ghet eller pil. de limnologiska fi:irhal

landena. 
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Jordarten ar till bvervagande del moran - pa vissa stallen blockig - liver 

vilken mycket kalt berg sticker upp (jfr SGU:s jordartskarta). Sarskilt 

norra delen av omradet genomdrages av rullstensasar, huvudsakligen Hi

pande i riktning nordvast-sydost, t ex Fliserydsasen, Jaredaasen och 

Hbgsbyasen. Inom omraden som under senkvartar tid tacktes av hav el

ler issjbar, uppfylldes adalarna av glacifluviala sediment. 

Av jordartskartan framgar att det firms relativt stora sand- oehgrusom

raden i trakten av Mal ilia och omkring 'Eksjb. In om det fiirstna.mnda om

radet mellan Arena och M()rlunda rinner Ernan genom ett stort mosands

omrade, som gjort att ans lapp blivit starkt meandrande. Dessa omraden, 

som har varit tackta av Baltiska issji\n resp Solgenissjon, har utgjort 

deltaomraden i dessa issjciar. 

De odlade jordarna utgiires till ilvervagande del av svagt leriga moran

jordar, moransand, rnoranmo m m och i. kustlandet av sand eller grus 

pa moran ·(svallad morii.n) inom omradet nedanfilr hilgsta kustlinjen. Inom 

smarre omraden, t ex langs; Eman lister om Vetlanda till trakten av Berga 

och i ett omrade kring Solgenan silder om Eksjil, finns lerfria mo- och 

sandjordar. Langs Silveran soder om Hultsfred och langs Eiman soder 

orn Berga finns finrnoleror och langs Em!'ms nedre lopp finns gyttjelera 

eller lergyttja. 

Sammanfattningsvis kan sii.gas att jordarnas lerhalt ar stilrre i omradets 

ostra del an i dess vastra - en omstandighet som spelar en avsevard roll 

for de lirnnologiska flirhaJlandena. 

Inom hela omradet filrekommer pa Hera stallen mossar och karr. Dessa 

ar i vastra delen av omradet av stilrre utstrackning ani ostra delen, men 

nagra sarskilt stora myrkomplex fiirekommer dock inte. 

0 

Aker 

Kult. betesang och naturli.g ang 

Skogsmark 

(Jvrig mark 

Vattenomri';den 

Vid .Jarnforsen 

13 .. 1 % 
4, 5 % 

62, 5 % 
11,9 % 

8, ()% 

100,0% 

[1977 kn/] 

Hela om radet 

11, 1 % 
4, 2 % 

67' 1 % 
11, 1 % 

G, 5% 

100,0% 

[4 640 kn/] 

7. 



2. HYDHOLOGI 

2. 1 Avrinningsomrade och sjoprocent 

Enligt SMHI:s forteckning over de svenska vattendragens arealfi:irbilJ-. 

landen omfattar Emans nederbi:irdsomra.de .4459 km
2

. Storleken enligt 

SMHI av avrinningsomra.dena i olika sektioner i Eman framgar av ta-

bell l. ""--·-· 

De storsta tillflodena fr~mgar av tabell 2. Som huvudfaran rakna~. ~kixl an 
med Ve-tlandagrenen. 

'. 
Plats Areal ---- Sjoareal Sjoprocent 

km 2 km 2 

mynningen i ()stersjon 4459 301 6, 8 

nedom Tjustasaan 4434 301 6, 8 

ovan Tjustasaan 4292 291 6, 8 

vid Klamma 4172 284 6, 8 

nedom Notan 3934 279 7, 1 

ovan Notan 3709 2 63 7' 1 
vi.d Blankastrom 3705 263 7' 1 

nedom Gardvedaan 3467 252 7' 3 

ovan Gardvedaan 2798 200 7' 2 
nedorn Silveran-Brusan 2797 200 7, 2 

ovan Silver8.n-Brus3.n 2106 168 8, 0 

nedom Flenan 2002 164 8,2 

ovan Flenan (Jarnforsen) 1898 157 8' 3 

nedom Bellenan 1890 ]57 8, 3 

ovan Bellenan 1671 126 7' 6 
nedom Holsby 1454 122 8,4 

utl. av Solgen 640 72 11, 3 

Tabell 1 Avrinningsomracle for Eman vid oli.ka platser 

Tjust8.sa£n 143 10 7,0 

N6t3.n 225 16 7, 2 

Gardvedaan 669 52 7,8 

Silver8.n-Brusa3.n 6~11 32 4, 6 

Flenan 104 7 6, 7. 

Bellenan 219 30 13,7 

Solgenan 736 '73 9,9 

Tabell 2 Huvudfarans sti)rre tillfli:iden -------

~~·· -



Vattenomradet ar inom ovre delen av nederbordsomradet jamforelsevis 

sj(irikt, medan de nedre omradena ar sjofattiga. De storsta sjoarna 

in om omradet framgar av tab ell 3. 

S ... 0'" ll 2 
.: JO ~~Joarea n11 

Solgen 23 

MycklaJlon 19 

Nommen 15 

Hulingen 10 

S~jen 8 

Bellen 7 

Vallsji)n 7 

Grumlan 5 

Tabell 3 StOrre sjijar inom Emans nederbi:irdsomrade 

2.2 NederbOrd J( 

Emans vattenomrade ar till storre delen tamligen nederbordsfattigt. 

Endast inorn ovre delen, som ligger pa smil.landska hoglandet, for;ekom

mer storre nederbilrdsmangder. Har bar vid en observationsplats er

hallits nara 800 mm i medeltal for aret. Nara kusten uppgar nedetbords

mangden till ornkring 500 111m i medeltal per ar, 

Om man studerar nederbordens fordelning under aret visar det sig att 

den stilrsta delen faller uncjer somniar och hiist medan vinter och var 

ar nederbi.\rdsfattiga. For de flesta stationerna ligger rnaxiruum i 

augusti och minimum i februari. 

I Sverige finns ett omfattande material over nederbiirden baserad pa 

direkta nederbi.\rdsrnatn:lngar. Av dessa publiceras regelbundet dec.som 

gilrs fOr SMHI. Inom Eri1ans nederbordsomrade finns fi.\r SMHI 25 ne·· 

derbordsstationer. En fi:irteekning civer aktueLla nederbi:irdsstaU.oner 

redovisas i tab ell 4. 



Station Observationer sedan 
0 

ar 
--~---

1. Svinhult 1880 (med avbrott) N 

2. ( Olstorp 1932 (med avbrott) N 
' 

s 
3. (Askeryd 1908 N 

4. Prastkulla 1920 N, T, s 
5. Nassjo 1879 (med avbrott) N, T, s 
6. ( Godeberg 1878 (med avbrott) N, S, 

'7. EksjO 1941 N, s 
8. Varne 1948 N 

9. 1:-Iassleby 1888 N, s 
1 0. Paulistriim 1922 N, s 
11. ( Savsjo 1948 N 

12. Navelsjo 1959 N, T 

13. Arvingetorp 193 6 N 

14. Nyabyberg 1911 ' N 

15. Osterkorsberga 194 6 i N 

16. ( Toraliden 1908 N, s 
17. ( Granshult 1912 N 

18. ( Fagerhult 1945 N, s 
19. ( Allgunnen 1944 N_.. T, S) 

20. Karlshammar 1920 N, s 
21. Blankastriim 1919 N, T, s 
22. l\1 alilla 1929 (med avbrott) N, T, s 
23. Ungsberg 1911 N 

24. ( .Krokshult 1912 N 

25. 
o· 

( Aseda 1969 N, T 

Tabell 4. SMHI: s nlatstationer i FEmans nederbiirdsomrade (stationer 

ino.m parentes Jigger i angransande delar av andra neder

bcirdsom d.den). 

N = nederbord 

T - tem.peratur 

S = sniidjnp 

(o) 
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2. ~) A vdunsti1ing 

Sjoprocentens och arsnederbilrdens inflytande pil. il.rsavdunstningen 

bedoms vara litet i forhiillande ti.ll lufttemperaturens. Den normala 

arsavdunstningen fran sj6yta torde i sbdra och mellersta Sverige upp

gil. till storleksordningen 600 mm. 

Den totala il.rsmedelavdunstningen f6r den del av landet som tacker 

Emil.ns nederb6rdsornrade ar 350 - 400 nnn enligt SMHI meddelanden, 

serie D, nr 6. Avdunstningen representerar da ungeHir 60 % av ne

derbiirden. 

2. 4 IZarakteri_stiska va_t.t.<:nfiiringa_!:' 

N£D£RB0RDSSTATION I SHHJ 

.11'1 VA TTE:NFOR!NGSTATION, SHI-ll 

(se tabell 4 resp. tabell 6) 

Ema.n har i regel ett utp:t'iiglat hc\gvati.enstand om varen, vanligast i 

april, samt ett. utpriiglat l?rgvatten om sommaren, vanligen i augustL 

I~tt n1indre rnarkerat lr1gvattenst3.nd fOrek.onuner dessutorn ofta under 

vintern. Om sonJrrJa.ren ar va_ttenst8.nden i alln1tinh.et g-enorng3"ende 

18_ga; ruen ht5ga vattenst8.nd rned kart va.raktighet kan intr8Jfa aven 



under derma il.rstid i sam band· med stor nederbord. 

Karakteristiska vattenfiJringar for Sl\IIHI: s vattenfilringsstationer vid 

Blankastr6m ( 64 km fra.n mynningen) och vid Emsfors bruk (5 km friin 

mynningen) framgar av tabell 5. 

Hcigsta hi)gvattenfCiring 

Normal II 

Medel vattenfi.\ri.ng 

Normal lagvattenfilring 

Liigsta II 

HHQ 

MHQ 

l\IIQ 

MLQ 

LLQ 

Blankastrcim En1sfors bruk 
1928-71 1955-72 

3 3/ m /s m s 

222 (19til) 232 ( 1 9 6 6) 

88 107 

25 :JO 
7 7 

.'l 3 

Tabell 5. Karakteristiska vattenforingar vid Blankastrbm och 
' Emsfors Bruk. 

Avrimrcngens karakteristiska vii.rden har meddelats av SMHI i rnecl

delanden, serie 1), nr 6. Norn1alt rnedelvtirde framg£r av neda.nst&

ende tabell 

R6cljeniis 1910-50 7,81/s!m} 

Jarnforsen 1901-50 7, 2 !I 

K1arnn1a 1909-35 6,4 II 

Medelavrinningen ar sti'>l:-re vid Jiirnforsen (116 km fran mynningen) 

an vid Kliimma (23 km fr8n mynningen), beroen.de pa att nederb6rclen 

cclr sWrre in i lanclet och minskar ut mot kusten. 

Hegelbunclna matningar av vattenfiiringen i Eman utfi)rs f6r SJVIHI vid 

sex stationer, vilka framgar av tabell 6. 

(J 2) 



Plats Period 
---

A. Skarsboda 1960 -

B. Steninge 1964 -

C. Brusafors 1954 -

D. Blankastrom 1928 -
E. F.'orshultesjon nedre 1954 -

F. Emsfors Bruk 1954 -

Tabell 6. Vattenfilringsmatningar for SMHI. 

Syclkraft utfi\r aven kontinuerliga matningar av vattensti'md oeh 

vattenforing fran de reglerade sji5arna Solgen, Bellen, Huli.ngen, 

Saljen, Hjorten, Maren och Saden. 



3. " BESKRIVNING AV VATTNETS UTNYTT.JAND.E INOM ElVI.t\1\IS 
..• () 

NEDEHBOHDSOlVIHADE 

3.1 STOHSJON-HOLSBY (40 km) 

Storsjon. 

Emans sodra gren har Storsji5n som kii.llsjil. Sji5ri har hog reglerings

kii.nslighet p g a stora grundomraden framst i norra delen. Ytan ar 

4, 9 km2 , sji\n ligger 285 m /)h. Nii.ssjil kommun innehar reglerings

ratten och anvander sjc\n Wr ravattenfbrsi\rjning till Bodafors. I vatten

domen AD 78/1964 fi\reskri.vs att mi.nst GO l/s skall avbC\rdas ur sjiln. 

Hegleringsdammen ar beliigen 100 m nedstrC\ms i sjons utlopp och be

star av enkla sattar av tra. En matbrunn av betongrC\r genom vilken 

vatten skallledas fC\rbi. stammet ar niistan helt i.genslammad. Det ar 

meningen att den skall helt avstii.ngas. 

(]4) 



Bodafors 

I Bodafors finns en mindre reglerad damm vid ruinen efter Stri:imslundG 

kraftstation, som filrr levererade kraft till Bodafors. Vattnet avbiirdas 

nu (\ver ett skibord av be tong och vid behov ochsii med hja1p av ett utskov 

i dammen fiirsett med fyra stycken spettluckol'. 

P!i strii.ckan Bodafors-Prinsfors ii.r 3J!iran pa miinga sti:illen starkt igen

vii.xt. Detta torde bero pa den tillforsel av narsalter som sker genom ut

slapp av renal avloppsvatten fran Bodafors avloppsreningsverk. 

Haga sji\ vid Nyholm har blivit helt igenvii.xt av vass och ersattning fiir 

detta har diirfor utgatt ti.ll tvii markagare runt sji:in. Nyligen (1973) har 

ocksii ni'tgra privatpersoner i Nyholm besvarat sig hos kommunen och ge-
' 

nom inlagor till vattendomstolen angaende igenvaxten av en damm i !ins 
I 

lopp. I inlaga har dessa yrkat att den i vattendomstolen fi:ireskrivna mini-

mitappningen pii 60 1/s ska1l andras till 100 1/s. 

De anser iiven att regleringen av Storsjiin inte ski:its ordentligt, utan att 

det avbi:irdas mindre vatten an vad vattendomstolen foreskriver. 

Vallsjon 

15. 

Vallsji:in (7, 0 km
2

) 2.r liksom Storsjon en omtyckt badsjo med rent och 

kh1rt vatten och med strandnara fritidshusbebyggelse. Sjon nyttjas som ra

vattenti:ikt filr Savsjii stad ~ch som vattenmagasin Wr kraftstation. 

Frinsfors kraftverk 

Frinsfors kraftverk reglerar Vallsjon for kraftandamal. I vattendom 

AD 24/1965 ar besti:imt en maxirnal regleringsamplitud av 60 em. Vall

sjon har ganska flacka oeh langgrunda striinder vilket medfiir att man fi:ir

soker att halla ett hogt vattenstiind atminstone sommartid. 

Vattnet leds till kraftstaU.on genun1 en on1kring 200 Hl 18.ng tratub~ ca. en 

meters diameter, fallhojden ar 13m och den uttagbara effekten 56 kW. 



Kraftverket utnyttjas i huvudsak for toppkraftproduktion, men den ringa 

avrinningen fran sjon p g a ravattamttaget gc\r att stationen siillan ar i. 

drifL 

Fri'm Prinsfors rinner Eman i en ca fem meter bred fara vidare i syd

ostlig riktning genom ett vackert smakuperat landskap med angs- och 

akermark. 

0 

Ahult kvarn 
0 

Vid Ahult firms resterna av en kvarn med tillhorande dammbyggnad, som 

nu utgor ett missprydande hinder i E;mans lopp. Vattnet avbordas nu over 

ett skibord av betong. 

Vid vart _besok pa plats en fann vi at.t nagon forsokte att hoja vattenstandet 

i dammen genom att pa skibordet provisoriskt anordna en tri\skel av tra

plank. 

Linnei\n-Kroppan 

16. 

F'riln s0df?r komn1er Linne3n~K.ropp8"n och rinner ut i En18.n i ett stort myr

omrade nordvast om Myresjo. Linnesji\n (3, 5 kn1 2) ar kallsji\ till denna a. 

Pa endast ett stiille i au, Gardeskvarn, utnyttjas vattenkraften m1mera. 

f~fter sammanflodet rinner Eman rakt a.t norr ut i s}on Tjurken (2, 4 km 2) 

som ej regleras. Nederbordsomradet ar har 456 km 2 . Pa den 3 km langa 
' strackan m ell an sjoarna Tjurken och -Flogen har fallhr!jden 11 meter tidi-

gare utnyttjats pa tv8. stiillen. Vid Brostugan finns nu endast rester av en 

mindre kvarn. Dammbyggnadeh ar helt raserad och l'iman bildar nu har en 

liten fors. 

StrCimnJahults kvarn 

Strommahults kvarn och kraft station ar byggnader i gott skick liksom hela 

damrnbyggnaden med fyra stii.mmen. Kraftstationen ar numera ej i drift. 

Ornradet nedstr6ms dammen bestar av ett flertal sma.backar som rinner 

genom \.'acker lfivskog. 



1'1. 

Detta omri'tde i)versviimmas niistan arligen av vaxfloden oeh viigen med 

alla sma broar har darfc)r mast hojas o<oh :forbattras. Vetlanda kommun 

har tillstyrkt ett reservatbildande av detta mycket vackra kanal- och delta

ornr8.de. 

"'1'' ~~- ogen 

Flogen (1, 9 knr2), en starkt vassbevuxen sj(1 speciell.t i non·a delen, regle

ras till forman fOr en kvarn och ett mindre kraftverk vid ~-I.ii}~i,r~g.e. gard. 

Kraftstationen, fallhiijd endast cs. 2 m, Wrser de niirmast omgivande gar

darna med elkraft. Nagon utfa.rdad vattendom tycks ej foreligga, varfor 

tappningsbestiimmelser eller regleringsgriinser ej iir fastslagna. Den nor

mala vattenstandsvariationen ·~ppgar till ca 50 em. Via den kraftigt vass

bevuxna ~orrasjon rinner Eman ut i GrUlnlan. 

Grumlan 

Grumlan (4, 6 km2) iir en omtyckt bad- och fiskesjo och kantas av en miingd 

fritidshus och salunda vardefull ur rekr-eationssynpunkt. Sjon iir uppdiimd . 

i Eman vid J\1E;la. ~y~n·~: Dammen at:' g::nnmal och byggd av stenblock. Vatt

net avbordas over skibord, ca 10 rn bredd, samt med hjiilp av ett utskov 

l i dammen fi:irsett med sex spettluckor. 

Kvarnen ar ur funktion. Vetlanda kom.mun skoter regleri.ngen av 

sjiin. Det finns ingen vattendom men kornmunen anser sig ha riitt till regie

ring enligt gammal. havd, ty "damnrluckor farms diir innan vattendomstolen 

fanns till". Vattenlagen traUde i kraft ar 1919. 

Hegleringens syfte kan si'igas vara att halla ett hiigl och janmt v:Jttenstand 

under sommarmanaderna p g a sjons flacka strander, att avsanka sjon in

for januari-april infor varflod samt att undvika vattenstandshi:ijning under 

is beliiggn ings pe rio den. 

Varen ar 1967 hade man stora oversviimningar Hingre ned i n;rn<1dalen. Ni

van i G rumlan var da. sa hc>g all all a sex traluckorna iippnades samt.i.digt. 

Denna pl.iitsliga tappning Wrviirrade situati.onen ytterli.gare ocb baftiga dis

kussioner uppstod om Vetlanda stads siHt och riittighet att reglera Gru.m .. 

Ian. l£fter denna hiindc)lse ha r skiitseln av regleringen och samarbetet m ed 

n_ndrn intres.senter f6rb3.ttr·ats. 



18. 

Nederbiirdsornril.det vid utloppet i Grumlan uppgil.r till 641 km 2 

Vetlan_cia-v~ ttenfors 6 rJning 

Vetlanda stad anvcinder E:rnan som ravattentakt, vattendorn akt nr AD71/1968. 

Vatten fran an purnpas upp i den niirbelagna KiHtilsasen, diir man anlagt fyra 

inhll:rationsda:rnmar. 01nloppsti.den fran infiltration till vattnet pumpas upp 

ur grundvatl.enbrunnarna ar omkring sex veckor. Pa delta salt raknar man 

med att klara vattenfi\rsorjningen frmn tillar 1980. 

Vid Flugeby har funnits en kraftstat:Lon. Sam vattenmagasin har an uppdamts 

sa att de1,1 bildar en mindre sjfi. Darnmen 11lg6res av en rak del och tv[t valv

konstruktioner utfi:ircla i belong, ca :3 m hoga. Betongen har vittrat sfinder 

och beh6ver £orbattras. Vattnct regleras med skibord och triiluckor. 

s· :.:Jl1_Yl_lle~l-

Vetlancla Ullt;pinneri AB fick ar HJ:l'7 tillstand att vid Sjunnen anlagga en kraft·

station. Jdag ar kraftstationen privaW.gd och l"vererar kraft till foretaget 

SA Pi\.( ~)kandinaviGica .'\luminium prof'iler AB ) . 

Vattenrn agasinet 1.1tgt'>res av &n, sorn bi.r uppdEi.rnd av en 150 n1 lRng jorddarorn 

rned tatande skiirm av betong. negleringen sker mecl t.re sektorluekor, var

dera 4, !.l n) breda. 'Tv8. l"uckor avsUinger utskoven, rr1ed den tredje luckan 

reglt•ras valtenintaget till turbinen. Vattnet leds till denna genom en ca 150 

rn H\ng kulvert under mark, fallhbjden ar 16, 8 m. Med utbyggnadsvattenfii

ringen 3. 5 m 3 /s ger turbinen '7 50 kW. 

Vicl Ilolsby clcim'mes E:man av en 40 meter lang bctongdamm i anslutning till 

en stor kva rnbyggnad, diir kvarnen ej hingre iir i. bruk,och en mindre kraft

station. Denna ar i privai ago, och den utvun:na energin anviinder agaren 

for den egna fastigheten, meclan iiverskottct levereras till Smalancls Kraft 

AE. Uttagbar effekt ar 80 kW .. Llllhi',jden ~ meter. Vattnet avbiirdas iiver 



ett 18 meter brett skibord eller genom fyra spettluckor, sex spettluckor 

filr insliipp till turbinen och tre luckor vid intaget till kvarnen. Dessutom 

finns en mindre fiirbiledningsf~ra med tv~ spettluckor. 

:rust nedstriims dammen vid Holsby sam.rnanflodar Emans siidra gren med 

den norr·a grenen, aven kallad Solgen~n. 

Ema.ns siidra gren har vid Holsby nederbordsomr~det 715 km2 . Sjoprocen

ten ii.r 6, 9 %. 

19. 



3. 2 SPEXHULTASJON ~ HOLSBY (52 km) 

Spexhultasjon ar kallsjo for Emans norra gren, som ofta namns som 
0 l " "... 1 . k t I .. t '' 01 .. h d 't .. 3 2 k 2 h 'o'?-.gE)J?~l')·. uJon .. 1gger myc e ·wg, " . m o , ess y a ar , m oc .. 

20. 

nederbi:irdsomradet 18 km2 . Nassji:i stad har sedan 1923 ratt att reglera 

sjon och avleda vat.ten till staden. Enligt senaste vattendornen, AD44/1959, 

far maximalt uttagas 110 l/s. Att ma.rka ar att staden avleder sitt avlopps~ 

vatten till ett angransande vattenomrade. Genom reglering har darfor alla 
I . 

vattenforingar reducerats hogst vasen.tligt. Hogsta hogvattenforingen ur 

sji5n (HHQ) uppgar till ca 0, 3 m 3 /s. 

I en mycket smal. afara, inte sti:irre an ett dike, rinner Solgean ut i Boda

nasasjon (0, 9 krr;2). Denna sjo_, med fiacka vassbevuxna strander men rent 

och fint vatten, regleras av Bodanas gard. Amplituden ar inte storre an 

20 em. Stammet bestar av tva mycket gamla, daliga spettluckor i stort 

behov av reparation. Planer finns dock pa att bygga om stammet 1974. 
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F'rib Bodanasasji:in stinker sig an 49 m ned till sji:in Ni:immen, en straclm pel 

9 km. Tva mindre kvarnar och en sag nyttjar vattenkraften i denna del av 
0 

an. 

Ni:immen 

2. d 0- 6 k 2 Ni:immen har ytan 15 km. och ett nederbi:ir somrade av 1 6 m vid utloppet. 

Sji:in ar en av de sti:irsta i Emasystemet, men den ar inte reglerad. Bji:irkilby 

anvander sji:in fi:ir vattenfi:irsi:irjningen av samhiillet, enligt vattendomstolens 

tillstand i akt nr VA 39/1972. Pil. langre sikt tarde sji:in aven komma att ut

nyttjas sorn vattentakt fi:ir Nassji:i stad. Villa- och fritidshusbebyggelse om

ger sji:in sam ocksa ar omtyckt badsji:i med manga mindre i:iar. 

SMHI har vid ~~¥!'?????-· ca 3 km nedstri:ims och norr om sjon Nonnnen, 

en rnatpui1kt dar bl a karaktl'ristiska vattenforingar uppmates. Under perio

den 1961c1971 uppmattes sa)-unda: 

1961 -
0 

Arsmedel-

vattenforing (m 
3

/ s) 2, 0 2 

Maximum 

vattenfi:iring (m 
3

/ s) 3, 9 cl 

Minimum 
3 

vattenfOring (m / s) 0, 62 0 

G2 - 63 

' 0 0,71 

' 7 2' 1 

) 7 2 0' 19 

-64 -65 G6 

0, 59 1' 1 1,8 

1, 7 ~ " L,, L., 8> 7 

0 1 05 1 o,s6 0,33 

\ __ 
Tab ell Vattenfi:iringar 'vid Skarsb<)da (Ni:immen) 

Bodaski:igle kvarn 

-67 -68' -69 -70 -71 

1, 7 1' 3 1' 4 1, 3 1, 0 

4, 9 4,8 6, 1 3' 9 2' 7 

0,30 0,16 0,23 0,40 0,16 

Bodaskogle kvarn och sag ar numera den enda anlaggningen som utnyttjar 

vattenkraften i an mellan Ncimmen och Solgen. 

Vid .l'li?IJ:1.1:\l<?.iir !l.n uppdiirnd av en kraftig stendamm, ca GO meter lang, och 

bildar darigenom en kilometerHmg smal sji:i. Kvarnen star tide och vattnet 

avbordas nu over ett skibord av betong, nivaskillnad ca 6 meter. 
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Landskapet blir nu i)ppet och vackert sm~kuperat, ~n ar ca 6 meter bred 

och akanterna bevuxna med vass, buskar och altrad. Vid Hyningsholm, ca 

7 km soder om T£ksji.i, blir landskapet mera flackt, jordarna best~r av mo 

och sand. An passerar tva mindre grunda, rikli.gt vassbevuxna sji:\ar, Havra

vikssjon och Assjon. I Havravikssjon mynnar aven Eksjo~n och Langan as-
0 an. 

LB.nganasan 

Langanasan rinner upp i Vix·ensjoarna. Sjoarna ar mycket vackra, skogen 

n~r fram till strandkanten och vattnet ar klart och rent. Eksjo kommun ut

nyttjar Norra Vixen som ravattentakt. Tillst~nd gavs i vattendom AD 86/1955. 

Samma ~r anlades dammen vid sjons utlopp. 

Stammet utgores av tv~ spettluckor i betongkonstruktion och en ca 10 me

ter lang jorddamm. Vid v~rt besok, i juli 1~173, var luckorna helt stangda, 

inget vatten avbordades. 

Vattnet i Solgenan innan sammanflodet med Eksjo~n ar rentoch klart, en

clast svagt humusfargat. Markant skillnad syns efter Eksjoans utlopp, vatt

net var vic! va.rt besok starkt gronfargat och grumligt. Detta gronfiirgade 

vatten kommer fri'm ~.v.a.r.n.a.r:P.a.s)?l:l soder om Eksjo. Denna sjo har under 

l~ng tid varit recipient fiir Eksjo tatort, huvudsakligen har kommunalt 

Wrorenat avloppsvatten tiliforts. Den stora tillfOrseln av naringsamnen 

och organisk subs tans medfor bl a en hog planktcinproduktion under som

marhalva.ret och denna fargar vattnet grant (vattenblomning). Derma sjo 

ar ocksa kraftigt vassbevuxen. 



Solgen ( 195 m o h) ar den storsta sjon inom Ernil_ns nederhordsomrade 
? 

med are an 23, 7 km~. Sodra och vastra stranderna ar lag a, utgores av 

angsmarker och sankmarker. Ostra och norra stranderna ar brantare och 

skogkladda. Sj5n kantas av en mangd fritidshus, anvands ocksa flitigt fOr 

fiske och bad. Vid l\llellby finns en stor valordnad badplats och en lang bat

brygga. 

Regleringen av SJon sker till forman for kraftintressenterna i Solgena.n 

och Eman, Srnalands Kraft AB, AB Vetlanda Elv.erk och Sydkraft AB. Till

laten reg'leringsamplitud ar 1, 85 rn, .detta ger magasinsvolymen 39 Mm:l, 

sorn ar avsevart stOrre (40 %) an det naturliga magasinet. Arsrnedelvatten

foringen ur sjon var 2, 9m3 /s 1972. 

Redan ar 1917 av.h<mnades dom av Sodra Vedbos haradsri\tt angaende upp-, 
fi:irande av regler:lngsdammen vid Y.ii_r_n,e .. Damrnbyggnaden ar en ca 12 m 

la.ng betongkonstruktion m~d tio spettluckor och en fern meter bred maski.n

driven plan stallucka, som li:iper i vertikala falsar i dammpelarna. 

Klinte 

Klinte kraftstation, som ags av Smalands Kraft AB, utnyttjar fallhojden 

27 m, vilket iir mer a.n nagon annan kraftstation i Emasystemet .. B:n 

mindre sjo (0, 5 km 2) fungerar som rnagasin och uppdarns av en ca 80 m 

lang, 13 m hog valvdamm av betong. Vid viinstra anfanget i:ivergar den i 

en :iorddamm, ca 100 rn lang. I vii.nstra delen av jorddamrnen :finns fyra 
' spettluckor, som reglerar intaget till. den kanal och tunnel, som leder till 

turbinerna. Kanalen iir 200 m liing, delvis spra.ngd och uppdamd med en 

jord- och stenvall. Tviirsnittsarean ar ca 15 m 2 . Darefter stortar vattnet 

ned genom en 300 m lang bergtunnel. JV1ed utbyggnadsvattenforingen 11 m:1 j s 

alstrar de tre turbinerna effekten 2, 0 MW. 

SWrre c}vbordning fran dammen sker genom utskov med tio spettluckor, 

4 m hi:iga. F6r torrlaggning av darnmen finns en sprangd forbiledningstun

nel vid valvdarnmens hogra anfang. 

Ombyggnad av kraftstationen skall ske under 0 ar 1974. Andring av reglerings-

forhallandena komrner darefter att ske (se sidan 77). 
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Brunnshult 

Brunnshults kraftstation ligger endast 2 km nedstroms Klinte. Det uppdam

da magasinet (0, 7 km2) nar nastan anda upp till den forra stationen. Gal

laude vattendom for dessa kraftstationer daterar sig fran Ostra Tingslags 

haradsratts utslag den 9 februari 1922. 

Magasinet halles med en 45 m lang och ca 10 m hog valvdamm av belong_, 

reparerad ar 1963 liksom darnmen i Klinte .. Fran dammen leder till kraft

stati.onen en 250 m lang kanal, som blir som mest nara 100 m bred, Den 

ar uppdamd av en hog jordvall med tatande betongskarm. 

Intaget till kraftstationens tva turbiner regleras med tva telfermanovrerade 

platluckor, vardera 3, 5 m breda. Vattnet faller har lodratt ned i kraftsta

tionen 13m. Utbyggnadsvattenforingen ar 12 m~1 is och effekten 1,2 MW. 

Storre vattenmangder avbordas genom utskov vid valdamrnens ena anfang. 

Detta sker med tio spettlucli:or. 

Vid Holsby, 6 km nedstroms Brunnshult, filrenar sig Solgenan med Eman. 

Solgenans nederbordsornrade ar har 745 k:tn2 , och tillsammans rned Emans 

sodra gren blir Emans nederbordsomrade 14 60 km 2 eller 1 i3 av Ernans to

tala nederbordsomrade. Sjoprocenten uppgar till 9, 9 % i Solgenan. 



3.3 HOLSBY-JAREDA (26krn) 

Em:'m rinr1er har i en bred dalgang parallellt med jarnvag och l.andsvag 

rakt osterut fram till Malilla. Stranderna blir nedanfor Adelfors laga och 

flacka invid den ungefar tio meter breda afaran och utgCires till stCirre de

len av angsmark. Nivasldllnaden pa ca 50 rn mellan Holsby och .Jareda ut

nyttjas vid ett flertal kraftstationer. 

AspCi 

Aspo kraftstation, tillstand enligt Soderbygdens vattendornstol i malet 

') h "" ,) . 

AD 101/1948, har en fallhojd pa 5 meter och uttagbar effekt av 550 kW vid 

utbyggnadsvattenforingen 15m3 /s. Kraftverket byggdes ar 1954 av Vetlanda 

stad. En ca 500 m lang jordvall med hojden ca 3 m har byggts for att erhal

la ett reglerbart magasin, &>om stracker sig anda upp till Holsby. Intaget 

till kraftstationen regleras av tva sekforluckor, 4 .. resp 7 rn breda. Avlopps

kanalen fran kraftstationen gar ut i den h6gra av de tv~. afarorna sorn finns 

vid Aspo. I den vanstra faran h~r byggts ett utskov av betong med 2 opp

ningar, sorn avstanges med 5., 5 m breda sektorl.uckor. Mellan detta utskov 

och kraftstationen uppdarns magasinet dels naturligt, dels av en anlage! jord

damm i anslutning till utskoven. 

Ratt till viss korttidsreglering finns enligt vattendom. Amplituden i darn

men vic! sadan reglering ar hogst 0, :0 m. 



26. 

Bruksgarden 

Bruksgardens kraftstation iigs liksom Asp6 av Vetlanda kommun. Eman 

dammes harmed en ca 100 m lang dammbyggnad med intag till kraftstation 

och flodutskov. Dammkroppen, som ocksa utgor vagbank, ar av sten och 

jord med Uilningskii t·na av betong och traplank. Intagsi)ppningentill kaplan

turbinen regleras med en 6 m bred maskinellt man6vrerad sektorlucka. 

Flodutskovet med ringmurar, mittpelare och vagbana ar byggt i betong. Tva 

sektorluckor, vard.era 8 m breda, avstanger utskovs6ppningarna. 

bstra l<aradsratten Himnade tillstand till vattenkraftverket i domen 

AD 24/1920. Vetlanda stad fick sedan av Soderbygdens vattendomstol 

ar 1924 tillstand att verkstalla viss dygnsreglering vid anlaggningen. 

Utslaget innebar ocksa i fraga om damningen att vattenytan ej fick hojas 

hogre an till nivan +138, 59 m, raknat vid en punkt belagen 2, 5 km upp

stroms dammbyggnaden vid Bruksgarden. Regleringen avs8.g vattenforing

ar upp till 12m3 /s. 

Efter ansokan fick Vetlanda kommun i domen AD 14/1971 tillstand att 

tillgodogora en utbyggnadsvattenforing av 15 1n 3 / s. Kaplanturbinen kan 

beralmas Wrbruka maximalt 16,5 m 3 /s. Vidare erholls tillstand att flytta 

danmingspunkten till dammbyggnaden. Genom derma flyttning bar fallhoj

den cikat med 0,14 m vid vattenforingar upp till 15m3 /s. Dessutom inne

bar damni.ngspunktens avsides belagenhet stora svarigheter for driften av 

kraftverket och skotseln av dammen. Da.mningsgransen ar nu utmarkt pa 
en pegel belagen strax till hager om dammbyggnadens utskov. 

Fallhiijden ar i donna anlaggning 6 m, maximal effekt 650 kW, Vid el:t vat-
' tenstil.nd vid damningsgransen kan genom de tva utskovsi'lppningarna avbor-

das 122 m 3 /s. Karakteristiska vattenforingar vid Bruksgarden enligt SMHI 
ar: 

HHQ 95 m3 /s 
NHQ 45 II 

MQ 12' 3 
II 

NLQ 2, 8 II 

LLQ 0,9 II 
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Fran turbinavloppet ii.r en ca 400 m lang rensningskanal utford med bredden 

6 m. Nedstrorns rensningskanalen gar vatt.endraget in i vattenmagasinet for 

Adelfors kraftverk. 

Adelfors 

Denna station i.igs av Snialands Kraft AB, som ocksa handhar skotseln av 

As.Po och Bruksgilrden. J\!Iagasinet - Eman - delar sig i tva grenar 1 krn 

uppstroms kraftstationen. Den vi.instra grenen i.ir avsti.ingd med en damm. 

byggnad av betong och en jordvall med ti.itande betongski.irm. Sti.immet be~ 

star av en ;; meter bred, ca 2, 5 m hog stallucka, fem spettluckor och' 

tio utskovsoppningar avsti.ingda med si.ittar. I den hogra faran leds vatt

net 600 m .fram till kraftstationen. Denna har fallhojden 7 m och uttag-

bar effel<;t 800 kW vid utbyggnadsvattenforingen 14 m 3 / s. Magasinet utgores 

av den breda af~.ran och ryrnmer 145.000 m 3 . Dammen vid kraftstationen 

i.ir en jorddamm, 80 m lil.ng. Intaget till turbinen regleras med fyra breda 

spettluckor. Dessa kan lyfias med en telfer. 

~"_gl e Eing 

I vaitendom AD 31/1923 gavs till stand for tillgodog6rande av vattenkraften 

vid Adelfors. Vid anHiggningen sker nu aterreglering av den korttidsreg .. 

lering som tilli.impas vid Aspo och Bruksgarden. Da.rfor bestii.ms vatten

foringen genom Bruksgarden av storleken av det magasin som finns vid 

Adelfors. Vid .Adelfors gii.ller att vatten skall framslii.ppas jii.mnt under hela 

dygnet, oavsett den ojii.mml vattenforingen vid Bruksgarden. 

Tillstand till korttidsregleringi Solgenan och Eman fran sjon Solgen till 

Adelfors kraftstation har 1972 erhallits i en deldorn akt nr AD 57/1970. 

Sokande varSma.lands Kraft AB och Vetlanda kommun. Viss korttidsregle

ring sker redan vid Aspo, Bruksgarden med aterreglering vid Adelfors~ 

men denna utokas alltsa att ii.ven omfatta regleringen vid Vii.rnedarnmen, 

Klinte och Bruksgarden. Den ansokta regle~·ingen kommer att u!Ovas forst 

efter ombyggnaden av Klinte kraftstation, vilken berii.knas vara !dar i slu-· 

tet av ar J 974. 
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Turefors 

Vid Turefors kornmer Eman in i en sprickdal, har gar berg i dagen, stran

derna blir hoga och branta. 

Turefors kraftstation har en falihojd pa 9, 8 m, ger effekten 1, 2 MW vid 

utbyggnadsvattenfilringen 15 rn3 /s. Kraftverket ags av Modo men arrencl<:e

ras av Smil.lands Kraft AB. Tappningsbestammelserna i clomen AD 7/1934 

tillater maximala vattenstandet i rnagasinet till +19, 85 (lokalt hojdsystem) 

under tiden 15/5 - 15/10 och 60 em hogre vattenniva under i:ivriga delen av 

8.ret. 

I den stora damm som magasinet har bildar finns en av kommunen iord

ningstiilld badplats. Vattnet .iir alltsa har fullt tjanligt for bad. 

Vattnet lf!ds in i kraftverket genom en ca 50 rn lang kanal under mark. ln

taget avstanges med fyra sp:ettluckor. Sti:irre vattemnangcler avbi)rdas mecl 

hjalp av tolv spettluckor. 

Kvill 

Inom Nyboholms pappersbruks omracle ligger Kvills kraftstation. Agare 

till denna ar Kvills Kraft AB. Detta bolag ags tiU lika delar av AB Klippans 

Finpappersbruk och Smalands Kraft AB. som ocksa ski:iter anHiggningen. 

Stammet av betong har 16 spettluckor plus en maskindriven stallucka fram

fi:ir utskoven. Intaget till kraftstationen regleras med sex spettluckor. Ge

nom en 240 m lang tratub, diameter 2, 5 m, leds vattnet till turbinen. I 

anslutning till denna ligger ett svalltorn av belong. 

Fallhi:ijden ar 10 m, effekten ar l, 1 l\IIW vid utbyggnadsvattenfi:iringen 15 

m 3 /s. 



Jiirnforsens kraftstation 

Sa sent som 1959 anlades kraftstationen vid Jiireda. Vattendom AD :18/ 

1959 anger regleringsbestiimmelser for Jarnforsens Kraft AB (AB Klip

pans Finpappersbruk). K:raftstationen skots av Smalands kraft och har 

den ovanfdr li.ggande Jiirnsjcin som vattenmagasin. Sji5n iir rned sina 

flacka striinder kiinslig for stora nivaskillnader. 

Kraftverket finns inrymt i ett stort betongkomplex, hopbyggd med den 

betongdamm som diimmer Eman. Intaget till de tva Francisturbinerna 

regleras med tva planluckor. Fallhi)jden uppgar till fyra meter,uttag-
o 

bar effekt 8.r sammanlagt 500 kW vid utbyggnadsvattenforingen 20 m" /s. 

I regel sliipps genom turbinerna maximalt 17-18 m 3 /s, vilket ger effek

ten 450 JIW. Det breda utskovet i damrnen regleras med en sektorlucka. 

Hela anliiggningen skiits autornatiskt med hjiil.p av fl.ottorer, som regist

rerar vattenstandet ovan damrnen. 

Nederbcirdsomradets storlek iir vid Jiirnforsen 1.898 krn2, sji1procenten 

ii.r 8, 3. Karakteristiska vattenfC\ringar har registrerats vid .larnforsen 

under perioden 1901-19 60 och fi:iljande varden har erhallits: 

'3 m· /s 
HHQ 150 

l\I!HQ 51 

MQ 15 

MLQ 3 

LLQ 1 

29. 



F. D. RYNING£:N 

3. 4 JAHEDA - HGGSBY ( 45 km) 

Hakt osterut mot Malilla rinner Eman ca 10 m bred, stranderna ar laga. 
0 

Vid Arena blir ans lopp starkt meandrande och forblir sa ner till Mar-

lunda, beroende pa det stora mosandsomrade som har utbreder sig. 

Strackan uppvisar endast o)Jetydliga fall frm:n till Blankastrom ·kraft

station. 

Vid J\.v.iJ.l.e.r.u.:n;. films en fors, nivaskillnaden ii.r ca 3 m. Detta fall fiir

svinner helt vid hogvatten. 

Silveran mynnar i E;mlin·vid Hosenfors och strax nedstroms utrinner 

annu ett biflode, Gardvedalin. 

Dessa trakter vid Malilla och Morlunda uppvisar rik bebyggelse och vid

strackta odlingar. Det flacka landskapet hor till de omraden som oftast. 

oversvammas av Eman. Stranderna iir har 2-3 m hoga vid medelvatten-
c 

stand och bevuxna med altrad och buskar. l\n ar 15-20 m bred. 

J (). 



Vid landsvagsbron i Torp vid Morlunda har Sydkraft uppsatt en pcegel 

i fflman. Ar8xan beraknas har kunna svalja 90-100 m 3 /s. 

TranP' sektion 
-~-:!:?-~~---~ -·-

Hoganas-Ryningsnas, pa denna st2aeka finns ett flertal forsar med 

stora stenbloek och smaoar i den grunda afaran. Da an ocksa blir 

srnalare rnedfor detta en trang passage vid hoga vattenforingar. Vid 

Hoganas finns en troskel, som gor att vattendjupet uppstroms aldrig 

blir mindre an ca 2 meter. J<::n kvarn har varit i bruk vid Ryningsnas 

och darnde da upp an. Den ar nu riven och kvar finns endast stenblock 

som minner om den forna damrnen. 

Nedanfi'\r.Hyningsnas lag fOrr den ca 4 km langa sjon Hyningen. Den ar 

sankt och utg()r nu betesma;ker med vasskarr narmast an. 

Blankastrom kraftstati.on 

Sydkraft utnyttjar vattenkraften vid Blankastrom enligt vattendorn AD17 / 

1919 .. Eman uppdams av en :fangci.amm ca 200 rn uppstr()ms stationen. 

Dammen ligger pa berg i dagen, ar utford i betong och ar ca 30 m lil.ng. 

Utskoven regleras med elva spettluckor och fern hydrauliskt drivna 

spettluckor som styrs autornatiskt. A.utomatiken innebar att en givare, 

s k TGDC-givare, placerad i ett skap vid dammen reglerar turbinernas 

ledskenor och skovelblad vid olika vattenfOringar for uppnaende av maxi-

' mal effekt. Vid ett franslag i. kraftstationen oppnas ocksa automatiskt de ,, 
fjarrstyrda luckorna, som ti.llsammans kan avborda 20 me' /s. Luckorna 

kan uppvarmas elektriskt fOr att forhindra fastfrysning pa vintern. 

Vattnet ledes till kraftstationen genom en 200 m lang, ca. 5 m djup kanal .. 

pa hogra sidan naturligt uppdamd av berg och vanstra sidan av en jord

och stenvall. Pa vanstra si.dan finns skibord med trasattar rnecl en sarn

manlagd langcl av ca l 5 m. 

;j l . 

Intaget till de tva. turbinerna kan stangas mecl tio plana traluckor. Intill 

clessa finns ett 8 m langt ski.bord. Damningsgransen ligger hii.r pa +82, 33 m. 

TrDskelhojden ar 4, 13m lagre. 



Utbyggnadsvattenforingen i kraftstationen ar 3:3 m 3 /s, fallbojden iir 8 m 

ocb uttagbar effekt iir 2, 0 MW. 

Hogsby kraftstation 

Nagon nivaskillnad att tala om existerar ej i J;jman mellan Blankastrom 

ocb den 9 km nedanfC\rliggande kraftstationen i Hogsby. Denna anliiggning 

ags av Sydkraft, regleri.ngen ian sker enligt vattendom AD 17/1919. 

Knappt 1 km uppstroms kraftstationen avstangs den ursprungliga afaran 

av en 150 m lang damm, byggd av buggna stenblock ocb betong. I denna 

damm ett 32 m lang skibord av betong ocb utskov for avbordning av boga 

vattenf(\ringar. Utskoven regleras med 35 spettluckor ocb en planlucka 

n. 

i st8J. Planluckan styrs automatiskt enligt samma princip som vid Blanka

strom. Den kan avborda kraftstationens bela utbyggnadsvattenforing -

50 m3 /s.· 

En 10-15 m bred delvis sprangd ocb griivd ocb delvis uppdiimd av jord och 

stenvall leder till kraftstationen. Intaget till de tva turbinerna avstiinges 

med 16 plana triHuckor, alldeles i.ntill finns ett sex m langt ~kibord. In

tagstroskeln ligger pa nivan +70. 00 m, damningsgransen ar +74. 00. 

Niirmast kraftstationen i:ir kanalen pa boger sida uppdamd av en vall. Den 

branta stenbekli:idda insidan har pa en ca 7 5 m lang stracka tatats med 

sprutbetong, da lackage forekommit. 

Fallbojden vid Hi:igsby ar 10,5 m, uttagbar effekt ar 3, 8 MW. 
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~. 5 BEL LEN AN ( 43 km) 

Fo~jon 
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mycket klart och rent vatteh som tillsammans med fina sandstrlinder 

gjort sjon livligt frekventerad for bad och fiske. Sjon ligger vid rnyn

ningen av den ur g'eologisk synpunkt markliga Skurugata-kanjonen med 

40 m hoga vaggar och en langd av 2 krn. Ett. nat.urreservat ar har avsatt 

omfattande 42 ha landyta. 

Vid avloppet ur Forssjon har vattenkraften tidigare utnyttjats vid !Vlovanta 

kvarn, nu ej i bruk. Til.lstand till reglering av vattnets avrinning ur Fcir

sjbn och tillgodogiirande av vattenkraften erhiills redan ar 1921 (akt nr 

AD 30/1919). An benamnes ofta har for !Vlovantean. 

~) 3. 



Mycklaflon 

Vid Hult rinner an ut i Skedesji:in, som star i omedelbar fi:irbindelse med 

Mycklaflon. Dessa sji:iar ar mycket viirdefulla ur limnologisk och zoolo

gisk synpunkt. De ar liksom Fi:irsji:in upptagna i. den fysiska riksplanen 

for vetenskaplig och kul.turell naturvard. Tillsammans har sjiiarna ytan 
·z 

17, 8 km , endast Solgen ar sti:irre i Emii:ns nederbordsomrade, men de 

ar ej reglerade. 

Belle11 

Endast 1 km nedstri:ims och pa 3 m lagre niva an Mycklaflon rinr1er i\n ut 

i sjon Bell en (7, 0 km2, +204, 8 m). Sji:in regleras av Sydkraft AB och av 

Paulistri:ims AB till fiirmi'm fo·r neda:nfOrliggande kraftverk och Paulistriims 

bruk. 

Magasinet (20 1\llm3) ar my6ket stort i fiirhi\llande till nederbi:irdsomri\dets 
') 

storlek (130 km'") och kan darfiir utnyttjas for fleri\rsreglering. Vatten-

ytans tilli\tna ampl.itud arbela 3, 0 m enligt vattendom AD 17/1919. Detta 

har satt tydliga spi\r pi\ stranderna. Di\ sjon ocksi\ iir ganska grundbottnad, 

~1arskilt i strandzonen, forsti\r man vilka olagenheter dessa stora vatten

sti\ndsvariationer innebiir. Viil iir att sjon ligger ganska ode vad betraffar 

bebyggelse och omgivande skog och mark, 

Tva utlopp ur sjon fi.nns, Vi.d det vanstra utloppet vid Kvill finns en ca 50 m 

li\ng betongdamm av aldre datum. Betongen bar vittrat sander pa Hera sUi.l

len. Hegleringen sker med,hjalp av en spettlucka. Utloppet gi\r sedan ge

no:rn en garnrnal djup rtinna byggd av stenblock_, sqm fir kvar sedan en kraft

station och en kvarn nyttjade vattenkraften hiir, I rannan finns ett Thomp-
" soncjverfall av belong, dar avbi:irdningen kontrolleras. ArBmedelvattenfo-

ringen var 0, 55m3 /s ar 1972. Vid det hdgra utloppet finns en i vagen an·

lagd dubbeltrumrna av granitblock, Wrsedda med luckor med troskeln dock 

h(:)gre ti.n sankningsgransen. 



Paulistrorn 

NedetrOxns rinner Bellen8.n i Ptt flacld lopp genom oti1J.g'3.ngli{;a rnoss~ 

och 1nyrmarker fr:_~_rn till Paulistrbn1, en HLrackc_ pd ~·-e_ 1:3 kT:rL I :Pauli-

str0n1 rinner 8.n ut i en 1nindre darr:un, sorn regleras av Paulistr(j:m 

pappersbruk och ii.gs av lVfo och Domsjo AB. Stammet av betong bar tre 

spettluckor fCir att sHippa vattnet ,~,er ti.ll bruket genom ~·n ca 200 m laDg 

tratub, fallhojd ca 20m och tva spettluckor fi:ir avbordning fiirbi pappers

bruket. Pappersbruket har tvi.\ egna turbiner som ger effekten 400 kW. 

Ur an uttages fabrikationsvatten till bruket, vars behov uppgar till 6000 

l/min vid full drift. Paulistroms bruk samarbetar som tidigare namnts 

rYJed Sydkraft .AB angUende Bellens reglering. Pappersbruket fordrar 

mycket rent vatten i fabrikati.onen, vilket gor att man i:inskar en .iamn 

vattenfC\ring fran Bellon. Kraftiga variationer i an k3n medftira att vatt

net spolar rned sig mycl-:::et smutspartiklar ur 8Jaran. Inna:n fabrikations

vattnet slapps ut i Bellen8n, igen, renas det p£ suspenderade arnnen i en 

sedJ.rnenteringsbassiings SOfTI enligt uppgift J:"'educerar halten fibrer med 

90 fJ'o. 

Geno:n:1 obebyggd skogsmark faller BellenB.n ned ca 50 m pa dE~n 8 lnn liinga 

sLL--~iekan till Jareda., d~ir den :rinner ut i Ernfln. Vid utloppet i 1f:.nl~~n ar 

8.n 3 rn. bred 5 vattnet ~lr brunt~ hurnusfiirgat~ ej grumligt. Bellenilns ne

derbiirdsomrade uppgar till 220 km
2

, sjoprocenten ar s~. hog som 1:1 .. 7. 

Av SMHI beraknade karakteristiska vattenforingar i Bellenan vi.d rnynning-· 

en i l=iJn18.n: 

HHQ 10 3 1 
Dil 1 s 

NliQ 4, 5 " -

JVIQ ' " " l~ <) 

NLQ 0, 8 " -

LLf~ 01 1 I! -
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3. 6 FLENA_N 

Flen 

0 
c 2J""t5Kf1 

Flen&.n utg5r ett av de mind;re biflOdena till .En1£n, men ar intressant da 
den rinner genom den reglerade sjon Flen (3, 7 km 2). Skogsagarnas In

dustri AB innehar regleringsratten, till stand enligt akt nr AD 80/19 64, 

och utnyttjar magasinet for att trygga vattentillgangen till Monsteriis 

bruk vid torrperioder. Stammet utgores av tva spettluckor :l en lag he

tongmur. Vid vart besok vid sjon i juli 1973 var damningsgransen 6ver

stigen med 2 em, enligt den pegel som finns vid stammet. Luckorna var 

helt stiingda och lasta med kattingar och slappte inte nagot vatten. Dock 

forekom lite Hickage under stammet. 

Fleniin rinner fran sjon ra]1t sc)derut i otillganglig skogsterrang och myn

nar ut i .Eman strax nedstr6ms Jareda. Flenans nederbordsomrade ar 
2 104 km . 



0 

:3. 7 BRUSAAN (32 km) 

Brusaan rinner upp nordost om Eksjci. Vid Ni)djehult rinner an genom en 

smal dalgil.ng, innan den vander rakt i:\sterut och foljer riskv8.g 33 till :iVIa

riannelund. 

Bruzaholm 

I Bruzaholm mynnar an i en mindre damm, som regleras av AB Bruza

holmsviror. Avbordning sker rued fyra spettluckor som leder vattnet till 

en turbin. vilken ger effekten 0, 03 MW. Fallh6jden ar 5 m . 

. Endast 1 km nedstri:\ms ligger det 300 ar gamla Bruzaholms Bruk AB, 

son1 framstaller gjutgods. Industrin reglerar en rnindre sjii, Fj~n>j(?I) 

(0, 34 km 2). Denna ligger i ett biflode till Brusaan. Magasinet rymmer 
3 ca 0, 5 Mm , 

Fabriken har ett kraftverk, som utnyttjar fallhojden 10,7 m och har en 
" utbyggnadsvattenfi:\ring av 1, 5 m 0 /s. Det ger effekten 0, 2 MW. 

:n. 

Vid Bruzaholm mynnar ocksa utloppsan fran Lovsjon (0, 35 km 2) med maga-
·:.:. • • •••••• > 

sinsvolymen 0, 9 Mm". Regleringen sker till fOrman Wr AB Brusafors-Hiil-

lefors (Modo) sulfitfabrik i Nfari.annelund. Denna kraver fabrikationsvatten

mangden 0, 3 m 3 /s. 



0 

Samrna industri reglerar ocks& sj0I1 ~I)~~t.e.n. (0~ 7 km~L vn.ttendorn :i 

akt nr AD 611962. Magasinsvolymen ar endast 0, 35 Mm 3 . Om tiHrin-
3· ningen fir 0, 1 ro' fs eller stOrre H8. tappas densa.1nrna. 

IJilgebro 

Hogebro kraftstation skiits av Smaland Kraft AB, men agare ar Turbin 

och Regulatorservice i Smalands Anneberg. Vattendomen harr(\r sig .fran 

ar 192 8' akt nr AD 17 I 1927. Utbyggnadsvattenfilringen ar 3 m 3 Is och ger 
. 0 

m ed fallhiijden 8 m uttagbar effekt 0, 1 MW. Afar an utgor har rnagasin, 

bildar endast en liten damm, uppdamd av en betongmur. Utskoven av

stanges dels med Loii.ttar av tr.aplank, dels med sex spettluckor. Intaget 

till kraftstationen regleras med fern spettluckor. Vattnet i dammen var 

kraftigt ·nedsmutsat och grumligt. Dammen visade ocksa en begynnande 
' 

igenvaxt, en upprensning ar pa sin plats. 
' 

Mariannelund 

Uppstroms dammet vid sulfitfabriken i lVJariannelund var afaran tillfalligt 

helt torrlagd. Bottnen var har tiickt av ett lager av svart, gyttjeliknande 

avsattning som lukiade mycket illa. Vattnet i an har varit mycket fi)rore

nat. 

Brusaan uppdamms hiir av en vagbank. Vattnet avbordas under vagbanken 

genom utskov av be tong, som kan avstangas med sex spettluckor. In tag 

av fabrikationsvatten tUl sulfitfabriken finns ocksa har. bppningccn ii.r 

forsedd med galler. 

0 

Brusaan mynnar i Silverans lopp i Nedre Asjon, ca. 3 km aster om Mari-

3fL 

annelund. Dess nederbordsomrade ar 274 km2 . sjoprocenten tir sillag som 

2., 3 % Ik:r~iknade karakteristiska vattenfOringar vid frel\::vensen 1:100 ar 
vid infli5det i Silveran: 
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3.8 SILVERAN (55 km) 

Silveri'm rinner upp i bstergotlands liin, fortsatter i sydostlig riktning och 

bildar pil. 17 km stracka grans mellan Jonkopings och Kalmar lan. Vattnet 

ar rent och klart, an ar helb fri fran fororeningar. En stor viilordnad bad-
•• 0 0 . 

plats finns bl·a i Ovre Asjon. An ar helt oreglerad fran kallan till Nedre 

Asjon (0, 3 km 2), dar sammanflbdet sker med Brusaan. 

Emarps kvarn 

Nedre )\sjOn ar starkt f<)rorenad av Brusaan. En o1ngravning av Brusa8_n 
0 

40. 

till att lata den mynna nedstroms sj6n har diirfor diskuterats. Nedre Asjons 

vattenstand bestammes av dammen for Emarps lwarn, beliigen ca 1 km ned

str<lms sjon. Nivasldllna.den mel.lan diinmings- och sankni.ngsgrans ar ca 
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0, 7 m. Sankningsgransen bestams av en troskel i an uppstroms dammen. 

En magasinsvolym om ca 0, 2, Mm 3 kan da bildas. F ra.gan ar dock om denna 

kan utnyttjas rued det daliga stamme som films vid Emarps kvarn. Dam

men utgiires av delvis raserad stenfyllning med trasiga och ororliga spett

luckor. Vattnet forsade over dammen pa flera stallen. Fallhojden ar ca 

1 m vid kvarnen, som fortfarande brukas. Vattnet var tydligt fiirorenat, 

stark skumbi.ldning, tydliga fiberrester, stark lukt av avloppsvatten rnark

tes. Smutsiga avli:imningar pa strandrernsan syntes. 

Vid Emarps kvarn ar de beraknade karakteristiska vattenforingarna vid 

frekvensen l: l 00: 

HllQ 47 m
3 
/s 

NHQ 17 
·!! 

MQ 2,7 il 

NLQ 0, 2 5 II 

LLQ 0,08 
,, 

I en langstri:ickt dalgang sorn vidgar sig nara strax nedom Silverdalen rinner 

an med lugnt lopp. Jorden bestar av sand och grusmarker, vackert tallbe-· 

vuxen. Vid Li.inneberga mynnar Lindenan, som utgiir avloppsa till sjiin Lin

den. 

Linden 

Linden ar en utmi:irkt badsji.i och omges av strandnara fritidshusbebyggelse 

och vackra striivomraden. Sji.in regleras enligt vatendom AD 3 5/1933 av 

Brusafors-Hi:illefors AB fC\r sitt pappersbruk i Silverdalen. En ca 80 m 

lang jorddamm och ett stiimme av betong mecl tre spettluckor cli:imrner upp 

magasinsvolymen 4, 3 l\!Im3 . Maximal vattenstandsvariation ii.r 1, 20 m. Vi-· 

clare utsags i vattendomen .AD 35/1933 att under manaclerna juni·-september 

far tappas hf>gst 0, 25 m:i /s eller hiigre naturlig tillrinning. 

Silverdalens (Hallefors) pappersbruk har anordnat clammar i SHveran fi:ir 

~;rh8.llande av fabrikationsvatten och j8.mn vattentillgB_ng enligt utslag- i akt 

nr AD 17/1934. ·Bar finns aven ed. kraftverk med fallhi:ijden 5, 0 m, effekt 

0,3 NCW. 



t±2. 

HulJ:ng~ 

I det flacka landskapet vid Hultsfred utrinner Silveran i Hulingen, 9, 8 km2 . 

Denna sjo ar mycket nedsmutsad av kommunala och industriella avlopps

vattenutslapp. Vattnet ar ej tjanligt Wr bad. Stranderna ar till stor del 

vassbevuxna och flacka. 

Sydkra:ft reglerar sji:in enligt vattendom fran ar 1918. Vattenstandsvaria

tionen ar under aret ungefar 1, 7 m. Arsmedelvattenforingen ur sji:in var 
3 ar 1970 3, 0 m /s. 

Regleringsdammen vid Hagelsrum ar belagen i utlopps:'m 3 km si:ider om 

sjon. Faran ar vid ett stalle endast 3-4 m bred. Det ar troligt att kanalen 

inte har tillrackliga dimensioner fi:ir att kunna avb(lrda hoga tillrinningar. 

Stainmet ar byggt i stenhlocjr, utskoven avstiinges med 19 spettluckor, var

av fyra reglerar vattenforingen till en kvarnranna. 

Alldeles intill an nedstroms stiinnnet finns en gammal masugp, liksom 

dammen byggd i stenblock. Den uppfilrdes 1353 och var i bruk fram till 

sekelskiftet. Till masugnen nyttjades vattenkraften Wr komprimering och 

inbi.asning av luft i ugnen. 

Pa den 4 km langa strackan till utloppet i Eman, an tar Silveran ett starkt 

meandrande lopp. Da an samtidigt ar smal kan den inte svalja de vatten

foringar som erfordras. Erfarenhetsma.ssigt bedoms av Sydkraft att afaran ., 
endast klarar 9-12 m"/s innan de lagt liggande markerna oversvammas. 

i 

Mellan bolaget och Nobelstiftelsen, som ager Hagelsrum, har darfor traf-

fats en overenskommelse angaende tappning i syfte att begransa skadorna 

av 6versvamningar. 

Nederbordsomradet f()r Silveran-Brusaan vid mynningen i Eman ar 691 

km 2. Sji:iprocenten ar endast ·1, 6 %. 
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SALJCN 

3. 9 
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GARDVEDAAN -SAL.TENAN 

Saljenan (2 5 km) 

Saljenan rinner upp i de hogt belagna sankmarkerna soder om sjon Varnen 

(3, 6 kll1 2). Nedstr()ms Varnen uppdams an vid I''.a.r.s.ts>fP· St~mmet ar byggt 

i en nybyggd (1973) betongbro over an. Vattnet avbordas over ett skibord, 

ett utskov med fern spettluckor finns for avbordning av hoga vattenforing

ar. Avledning av vatten till en gammal obrukbar kvarn kan ske genom ut

skov med tva spettluckor. 

Saljen 

Helt omgiven av skogsmark ligger Saljen r1, 5 km2, 142 m o h). Runt 

Skirosjon ar landskapet daremot mera uppodlat och bebyggt. Dessa bada 

sjoar star i direkt forbindelse med varandra. Reglering av vattnets av-. 

rinning ur sjoarna skots av Sydkraft. Sjoarnas area ar tillsammans 8, 6 

km2, magasinsvolymen blir 20 Mm3 inom den tillatna magasinshojden 

3, 0 m. Detta stora vattenmagasin medfor en hog regleringsgrad, den ar 

38 % (magasinsvolymen i forhallande till totala nyttiga tillrinningen till 

sjon under ett medelar). Tappningen ur magasinet ar hart bunden av be-
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stiimmelser i vattendomen AD 3/1921, se sidan 66 ,t>,rsmedel tappning-
0 '9'7') 1(\ ~i, enar.t·r ..... var_,_,Jm. ;s. 

Reg1eringsdammen iir belagen i den sankningskanal, som upptagits i SaJ

jens utlopp. Dammen, ca 30 m lang, ar byggd av stenblock, dock ar ut

skoven f'Orstarkta rned betong. Avb()rdning av vattnet kan ske ()ver etf ca 

8 m lang skibord, pabyggt med sattar av traplank, samt genom tva ut

skov med fyra rc'sp tre spettluckor. 

Nederbordsomradet vid Saljens utlopp ar 210 km2 . 

Endast 2 km nedstroms Saljens utlopp ar an uppdamd vid ?~~!'Y:'~~ kvarn, 

'l d d 0 0 ned ag . se an 1nanga ar. En ful stendamm och ett stamme med ruttna 

men stiingda ororJ.iga spettluckor hindrar nu an att rinna fritt. Vattenytan 

konnner 'darfiir att ligga i niva med dammkronet, och vattnet avbordas 

alltsa over dammen. 

Tobro 

Vid Tobro utnyttjas vattenkraften i Saljenan Hir kraftftirsorjning for en 

sag och gard. Tillstand gavs i vattendom AD 11/1937 till uppdamning av 

an med en 160 m lilng damm av jord, sten och belong. Stammet byggdes 

om ih 19 68. Det ar utWrt i belong med ett 6 rn brett skibord pabyggt m ed 

s[ittar av traplank, ett utskov med fyra spettluckor samt ett utskov med 

tre spettluckor for avledning av vatten till sag och turbin. 

Gardvedaan (3 6 km) 

224 m 6 h) 

benamns Virserumsan fram 

ar kallsjo till Gardvedaan, som ibland aven 

till sammanflodet med Saljenan (se ovan). 

44. 

Sjon ligger omgiven av skogsmarker pa gransen mellan Jonkopings och 

Kronobergs lan. Regleringsrattsinnehavare ar Kullebo kvarn och sag,· vat

tendom AD 41/1928. 



Kvarnen ilr numera nedlagd. Si'tgen utnyttjar daremot det Iilla kraftverk 

som finns har, som ger 44 kVA. Vattenstandet regleras inom 1, 1 m, 

vilket ger magasinsvolymen 2, 5 1V!m 3 . .Enligt uppgift hi'tlls vattenstandet 

i sjon hilgt aret om. Nederbi\rdsornradet ar .vid utloppet endast 58 km2 . 

I ans lapp ner till Hjortesjiln, 130m ii h, kan vattenkraften nyttjas pa fle

ra stallen, tillstand har givits i vattendomar, se bilaga 1 . Vid J3.i9!'J?.t3~ 

strilm firms en snickerifabrik som hac tva mindre turbiner, vilka kilres 

endast 1-2 timmar per dag. 

fallhojden ar ca 6 m. 

Hj()rtes:jon (Hjorten) 

0 

Afaran ar uppdamd till ett litet magasin, 

Sydkraft AB reglerar sjon Hjorten (2, 7 km2). Regleringen sker enligt 

gammal havd och har ej var\t foremal for domstolsbehandling. Tappnings

bestammelser finns ej. Nor~ma.lt begransas regleringsamplituden till ca 

l, 3 m, som ger magasinsvolymen 3, 5 Mm3 . Enli.gt gamla servitutsavtal 

med strandagarna torde en reglering med 3 m amplitud vara mojlig. 

Regleringsdammen vid Hjortostriim bestar av en jord- och stendamm med 

betongskarm samt tva utskov i betong. Dessa avstanges med fem resp tva 

spettluckor. Over dammen gar en mindre bilvag. 

Arsmedelvattenforingen var har 1972 1, 5m3 js. 

En kort bit nedstroms rinner an ut i Virserumssjon (1, 3 km2). Vid ans 

utlopp pa ostra stranden ligger samhallet Virserum, helt nara sjon, som 

darfOr ofta utnyttjas for bad och rekreation. I sjons utlopp avbordas vatt

net over en naturlig troskel. Genom samhallet bildar an en smal forslik

nande fard. Vattenkraften utnyttjades har tidigare pa tva stiillen. Kvar 

finns f(\rfallna rester av stammena. 

Gilrdveda kraftverk 

Sydkraft driver Gardveda kraftverk vid Bysjon. Uttagbar effekt ar endast 

0, 09 MW .. fallhojden ar 3, 5 m. Pa mitten av den ca 50 m langa betong

dammen ligger kraftstationen. Intaget regleras med fern spettluckor. Pa. 
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ilmse sidor fi.nns utskov, vardera reglerade med sammanlagt fem spett

luckor. 

Vanstra delen av dammen iir i daJigt skick. Traluckorna tatar inte rik

tigt och under betongen forsar vatten fram. Betongdammens anliggning 

till fast grund ar alltsa otat. Enligt uppgift fran Sydkraft kommer dock 

anlaggningen att utrivas inom kort. 

Den 5 km langa strackan fram till utloppet i Eman gar g<;;nom ett flackt 

mo-sandomrade. Detta har gjort att Gardvedaan har ett starkt meandran

de lopp. Utloppet i Eman silder om lVIaJilla sker genom en trang sektion, 

ca fyra m bred. 

G!irdveda-Saljenan har vid utl~ppet i Eman nederbordsomra.det 

Sjoprocer;ten iir 7, 8 %. 

2 669 km . 
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3. 1 o Mi\HENAN (NASHUIS 2\N) 

Maren 

Sydkraft reglerar sjon Maren, en sjo rned rnycket rent vatten, omgiven 

av skogsrnark pli ganska branta strander. Regleringsrattigheterna fran 

vattendornen AD 18/1919 rnedger regleringsamplituden 2, 8 m. Naturlig 

arnplitud ar 2,4 rn. Arean ar 1,8 krn 2 , magasinsvolymen 5,0 Mm3 . Ar 

1972 var arsmedelvattenforingen ur sji:in 0, 3 m 3 js. 

Hegleringsdarnmen av bet.ong ar sammanbyggd med en vagbro over sjbns 

utlopp. Vattenavbordning sker bver siittar av tra, bredden ar 3 m, samt 

genom utskov sorn avstiinges rned tva spettluckor. 
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3.11 NOTAN 
• 

Saden (Salen) 

Saden ar en odeliggande sjo, omgiven av skogsmark till storsta delen. 

Sjons astra del ar kraftigt igenvuxen av vass. Sydkraft innehar reglerings

ratten. Vattendom meddelades av Handbords harad redan 1839 angaende 

damning av sjon. Da skottes regleringen av kvarnen, vars stenmurar 

annu stil.r kvar i :forsen nedanfilr stammet. Over dammen, som ar byggd 

av sten,gar en smal bilvag. Tva utskov finns, det ena regleras med tre 

spettluckor varav den mittersta _alltid skall vara oppen 0, 32 rn. Det a.ndra 

utskovet avstanges med sattar av tra. 

~ 

Sjiins area ar 2, 6 km~, regleringsamplituden 1, 7 rn och rnagasinsvolymen 

2, 0 Mm3 . Arsmedeltappningen fran sjon var ar 1972 0, 4m3 /s. 

V.id ~··.a.g_e_l~c;~·~ uppdamms an och bildar en stor damm, tidigare reglerad 

for .Fiigelfors brule Numera sker regleringen enbart for a.tt bibehiilla 

janm nivii i dammen. Vid Ljusholm finns en kvarn sam nyttjar vattenkraf·

ten. En kraftig damm av sten och betong, ca 20 rn lang ar byggd. Ett ut

skov med sattar av tra och ett ut:;kov med tre spettluckor l.eder vattnet 

forbi kvarnen. Genom ett tredje utskov leds vatten till kvarnhjulet. 

Vid utloppet i Emiin ar Notans nederbordsomr!l.de 225 km2. 



3. 12 HC)GSBY - ()STEHS.JC)'\' (44 km) 

NedstrOms l:IOgsby ringlar r:;:rn3.n frarrJ i en vacker dalg£ng r11.ed uppodlade 

marker. Derma dal blir oftn d2abbad av iivei·svanmingar vid hiigvatten·· 

fOringar i li~m8.n~ 

0 

Asebo-klacken 
0 

Vid Asebo utbildas en tr3Jlf{ sektion. En rnindre fors uppstar vid denna 

klack. Erfarenhetsn1f:issigt ber.§_knas att rnaxirnalt 60·-70 n13 /s kan uval

jas. Det kan jamfiiras med den norm ala hi)gvattenfiiringen vid Blanka

striim som uppgar till 88 rn:1 /s. 

0 

Mellan Asebo och bron bver Eman vid Ekhult gar Ernan genom ett flackt 

svamsandsomrade, dar hiigvattnet, trots vis sa invallningar,. anstaller 

stora. skador. En ca 3 km lang vall stracker sig pa denna stracka utefter 

ans norra strand och skyddar des sa akrar bra. Den byggdes under 1950-
I 

talet. 

Efter Ekhult Hirandras a.ns lopp och svanger fbrst mot NO och sedan mot 

NV, for att strax nedanfbr' Rysscing ispetsig vinkel bryta av mot SO igen. 

Orsaken till dessa skarpa omkastningar, som aterkommer innan ut1oppet 

i C)stersjbn, ar att Eman fiiljer nagra av de stora tektoniska sprickdalar, 

som ar karakteristiska fi)r sydbstra Sveriges berggrund. 
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Kvillen 

Vid Nabben delar sig Eman, .och den mindre grenen, Kvillen, rinner 

i sydostlig riktning till F'liseryd, dar den stoter ihop med huvudgrenen. 

Kvillen framrinner i en delvis sprangd kanal och ar 4, 5 km lang mot 

huvudgrenens ca 10 km. Detta rnedfor att flodprofilen for Kvillen ar 

betydligt brantare, fallen ar rnanga men inte sa hoga. 

l huvudfaxan vid och nedstrorns Nabben ar E:rnan endast 8-10 m bred, 

kraftigt vassbevuxen utefter stranderna .. En upprensning ar behovlig, 

for att mojliggora en storre vattenforing. 

Flodprofilen blir nu fram till mynningen betydligt brantare och upp

visar till fi)ljd darav ett proportionsvis stort antal forsar och fall, i 

regel dock inte med mer iin ett par meters nivaskillnad. 

F'insjo Ovre kraftstation 

50. 

Vid Sydkrafts kraftstation Finsjo Ovre uppdiims Eman av tva diimmen. 

lVIellan dessa ligger en naturlig avgriinsning av an. For avbl:irdning for

hi kraftstationen finns skibord plus trasiittar med en sammanlagd liingd 

av 43 m av den laga betongdammen. Ett utskov med tre spettluckor finns · 

i den ovre dammen och ett utskov med maskinellt driven planlucka iir 

inbyggd i den nedre dammen. Planluckan styrs automatiskt av en s. k. 

TGDC-givare, jfr Blankastroms kraftstation. Turbinens utbyggnads

vattenforing 14 m 3 / s kan direkt slappas genom att planluckan drages 

upp. 

Kraftstationens intag avstiinges med _atta luckor av tra, diimningsgriin

sen iir hiir +15, 15m. F'allhojden iir 5, 5 m, uttagbareffekt iir 0, 7 JVIW. 

F'insjo Nedre kraftstation 

Finsj6 Nedre liksom Finsjo Ovre nyttjas av Sydkraft enligt vattendom 

AD 17/1919. Denna anliiggning byggdes redan ar 1900. Kraftstationen, 

inrymd i en r6d tegelbyggnad, iir dock val bevarad och ligger vackert 

om given av 16vskog, om radet iir fridlyst. 



Vattenmagasinet utgi:ires av Eman, som uppdams till 200 meters bredd 

av en fangdarnm, mycket fint byggd av huggen sten. 

I dammens vanstra del finns skibord, 16, 5 m langt, samt sex spettluckor 

och fern hydrauliskt drivna traluckor. Dessa styrs automatiskt, pa sam

rna satt som pa Sydkrafts ovriga stationer i Eman. Luckorna kan htljas 

en meter och avbi:irdar da tillsammans 17m3 /s. 

Genom turbinerna kan ki)ras 22 rn 3 /s, fallhi:ijden ar 8, 5 rn, uttagbar 

effekt 1, 2 MW. Vattnet leds fri'm dammen till kraftstationen genom en 

100 m lang kanal, byggd liksom fangdammen av huggen sten. 

51. 

Darnningsgransen vid kraftstationen ar +45, 70, tri:iskelhi:ijden ligger 4, 2m 

lagre. Intaget avstanges rned.atta traluckor. 

Efter passagen genom Finsji:i kraftstationer rinner Eman med tvara rikt

ningsiindringar och bildar lnanga mindre forsar och fall fram till myn

ningen i Ostersji:in. Pa denna 29 km langa stracka sanker sig Eman 37 m. 

Vattenkraften utnyttjas endast vid tva mindre kraftstationer' vid Fliseryd 

och Karlshammar; 
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Fliseryci 

:rid r .• ggevi-fallet i Fliseryd utnyttjas vattenkraften i Eman '' Svenslcccc 

' Aumulator AB Jungner. I FliserydsanlLggningen sker a ten' ming C\V 

·adruium .. 

0 

Afar an ii.r delad i mitten rued en ca 50 ru lang stendamm, hal i .\ an an 

alltsa uppdii.md. Kraften fas med en Francis-turbin, 90 hk, "'m med 

ett likstromsaggregat levererar processtrom till elektrolys. i'urbincn 

ar i kontinuerlig drift, ianspraktage· l fallhojd ar 2' 2 m. 

Denna .Tungners fabrik ar en fOr En •. an fororenande industrL Avlopps

vattnet ar fororenat av foretradesv .s kadmium och nickel. Ti!lverkning

en kommer att overflyttas till .Tun pers fabrik i Oskarshamn innan ut-
o 0 9 gangen av ar 1 75. 

Klamm a 

Trang sektion utbildas vid X,amma. .Em an ar mycket grund, oar bevuxna 

av vass och altrad har vuxL upp i afaran. Erfarenhetsmassigt kan derma 

astracka normalt svii.lja er,dast 60 m 3 /s. 

SMHI utforde regelbundn~ vattenforingsobservationer har mellan aren 

1909-36. Den hogsta hf,.;vattenforing som da uppmattes uppgick till 180 

m 3 /s, aret var 1931. VIedelvattenforingen uppgick sammaar ti1142 m 3 js. 

Boholm 

' V'.d Boholm uppc'.das Eman i flera mycket oregelbundna gre.1ar. Har 

finns ett fall rued ca 3 m hojd, dar berg gar i da.gen .. 

Karls'rammar kraftstation 

Kraftstationen vid Karlshammar drivs av Ernsfors Bruk ;icgar i SJAB

koncernen) enligt vattendorn · .~olens till stand AD 3 8/193: . 

I~ma;. uppdams av en ca 120 m Iil.ng, ganska lag dam~ 1 av betongstod 

mr,d mellanliggande sii.ttar av tra over hela langde,,.. I dammen finns 



aven ett utskov som avstanges med tio spettluckor. Genom en 50 m 

lang, 20 m bred kanal byggd av stenblock leds vattnet till tva turbi

ner. Fallhojden uppgar till 3, 6 m, uttagbar effekt ar 800 kW. Kraft

stationens litenhet medfor att den nastan kors aret runt trots de varia

tioner i vattenforingarna som Eman uppvisar. 

Emsfors 

Pa en holme i an ligger Emsfors pappersbruk och sulfitfabrik. Fabriken 

tar fabrikationsvatten ur an, tillatligt i vattendom AD 3 6/19 61, och har 

riitt att bortleda 1 m 3 /s da vattenfOringen ar storre an 4, 5m3 js. Ut

slapp av industriellt avloppsvatten sker dock via Emmekalvsbacken ut 

i C>stersjon . 

. Emsfor& bruk har en kraftstation, vattendom for den i AD 41/1946. 

Denna anlaggning har statt 'stilla de sista fern aren. Arbete pagar dock 

for att kora igang minst en' av de tre turbinerna igen under 1974. Fall

hojden ar 2, 7 m, turbinerna skall ge effekten 300 kW tillsan;mans. 

Vid kraftstationen,. som ligger i den hogra afaran, uppdams an av en 

betongc och stendamm i anslutning till brukets byggnader. Hoga vatten

foringar avbordas genom utskov, reglerat med 12 spettluckor. Det bor

de vara ytterligare tva, men pa deras plats finns i stallet provisoriskt 

ihoplappad avstangning med plank. Bredvid utskovet finns ett vatten

intag till ett gammalt sliperi, som for artionden sedan da sliperiet var 

i bruk utnyttjade vattenkraften. Intaget avstanges med atta spettluckor. 

I 

Endast 500 m nedstroms Emsfors bruk finns vid hogra strandkanten en 

registrerande pegel, som fOr SMHI regelbundet mater vattenstandet i 

an. Vattenforingen beraknas vid denna station, matningar har pagatt 

regelbundet sedan ar 1954. 

Em 

Eman mynnar i Ostersjon vid Ems herrgard. Fa den 2, 5 km langa 

strackan sanker sig an fern meter och bildar vid mynningen en fors, 

vilket ar en unik foreteelse . .Endast ett fatal andra alvar uppvisar lik

nande forhallande. 
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I forsen vid mynningen finns tva leddammar, byggda av sten och ht~tong_, 

som tvingar ihop &ns lopp till bredden ca tio meter. Den naturliga f& .. 
rans bredd ar ca 50 meter. I vardera leddammen finns ett utskov, reg

lerat med tre spettluckor. Dessa luckor skall under tiden 1 aug - 15 nov 

vara stangda nar vattenforingen uppstroms dammarna ar lagre an 7 m 3 /s. 

Pa grund av att leddammarna tr·anger ihop !if a ran hojs vattenstandet i 

forsen. Detta underlattar for alvvandrande fisk, t ex lax, havsoring och 

kustsik att ta sig upp i Eman. 

I ovre delen av den hogra leddammen finns vattenintaget i Em~.n till sul

fatfabriken i Monsterils. Vattnet pump as fran Em till fabriken, belagen 

vid kusten fem km soder om Emans mynning. Enligt vattendom AD 84/ 

1960 ges tillatelse att bortleda maximalt 1, 5 m 3 /s; dock galler att un

der tiden 1 aug- 15 nov, om vattenforingen ar mindre an 4, 5m3 /s, att 

uttaget m.inskas till sadan storlek att minst 3 m 3 /s rinner mellan led

dammarna ut i Ostersjon. 

Nederbordsomradets storlek arvid mynningen 4459 km2, sjOprocent 

uppg!l.r till 6, 8 %. 
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4. RECIPIENTFORHALLANDEN 

4. 1 Allmant 

Emans vattensystem utgor recipient for avloppsutslapp fran industrier, 

tiHorter, jordbruk, skogsbruk och glesbygd. Dominerande fororenings

kallor ar skogsindustrierna. Rening av avloppsvattnet sker i kommuna

la avloppsreningsverk och for vissa industrier via sedimenterings

bassanger. Det forekommer ocksa att fi:irorenat avlopp slapps direkt 

ut i recipi.enten. 

Miljciskyddslagen fran 29 maj 1969 sager i paragraf 10, 2:a stycket: 

Konungen kan fOreskriva att avloppsvatten a:v viss 

mangd, art eller sammansattning ej far utslappas 

utan att koncessionsnamnden lamnat tillstand en

ligt denna lag eller anmalan gjorts hos Sta:tens 

Naturvardsverk ellep lansstyrelsen. 

4. 2 Industri 

Skogsindustri 

Avlut ~~n -p~o~:s:e: innehaller cellulosafibM:gninamnen som or-

sakar stark grumlighel i recl.pi.enten. Sedimentering av fiber sker ut

med stranderna och pa bottnen. Fi:ir att bryta ned lignin fordras en 

avsevard mangd syre. 

Fi:ir berakning och jamfi:irblser mellan olika avloppsvatten och deras 

verkan pa exempelvis syrebalansen i en recipient talar man om 

:P:'~:O?~:~Y~':<:l.e_n:t:~: Harvid 1,1tgar vi i. Sverige ifran, att den mangd 
syre, som erfordras for att oxidera den organiska substansen i nor

malt kommunalt avloppsva.tten ar 70 g BS7 vid 20°C per person och 

dygn. Tabell 4. 1 redovisa.r utslapp och produktion per ar for de 

skogsindustrier som paverka.r Emans va.ttensystem. 



Produktion Belastning Recipient Motsv. 
ton/ar BS

7 
BS-belastn. 

Industri p = papper ton/ar i p. e. 

Ort m =.massa 

Mariannelunds 19.000 m 2200 Bruzaan 87. 000 
pappersbruk 

Silverdalens 40. 000 p. 120 Silver an 4.700 
pappersbruk 

Nyboholms 12.000 p. 175 Em an 6.900 
bruk 

Paulistroms 24. 000 p. 135 Pauli- 5.300 
bruk strom san 

.Emsfors 17.000 m. 70 ~Kyrkfjiird 2.700 
bruk 1) 15. 000 p. Em an 

Mons teras Ostersjon 
bruk 2) 

Tab. 4.1 Skogsindustri~r i .Eman. 

1) .Enligt vattendom AD 36/1961 far .Emsfors Bruk utsliippa avlopps

vatten fran sulfitfabriken och pappersbruket vid Eman, dels via .Emme

kalvsbacken . till Kyrkfjiirden, dels i Eman nedstroms fabriksanlagg

ningen. Domslutet innebiir o.cksa att icke fororenat vatten skall ut

slappas i Eman och 6vrigt vatten i .Emmekalvsbiicken. 

2) Monsteras bruk belastar ej Eman som recipient. Avloppsvatten 

fran brukE>t pumpas via av'loppspumpstationen vid Lervik ut genom en 

1, 5 km lang utloppsledning i Ostersjon, Darembt paverkas I<;man in

direkt av den vattenbortledning sam sker vid Em. Enligt vattendom 

far 1, 5 m3 /s avledas. P. g. a. begransad produktionskapaci.tet anviinds 

endast 1, 1 m 3 /s (1973). 

Skador 

Ett markant exempel pa hur fororenat ufsHipp fran industri paverkar 

recipienten ar forh8Jlandet i Brvsailn - Silveran, nedstroms Marianne

lunda sulfitfabrik. Allt fabrikationsvatten fran produktionen av sulfit

massa gar direkt ut i Brusaan. 
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F'6ljden blir att fiberc'in1nen sedi1nenterar utn1ed strfinderna och pa 
bottnen. '\Tattnet rnissfargas Gtarkt och erh3ller aven en obeha gJ i.g 

lukt. De sanitiixa avloppsledningarna ci.r anslutna till kommunen:c; av

loppsreningsverk. Det fOreligger emdle1·tid ett koncessionsnamnds

beslui pi'\ att sulfitfabriken innan 1977 ars utgang skaJl rena sitt fab

riksvattenavlopp. Mo och Domsjii, som ager f'abriken, har lstallet 

beslutat att vid donna tidpunkt upphi:ira med produktionen vid Mari

annelunds sulfitfabrik. 

Fran pappersbruket vid Silverda.len sliipps fabrikationsva.ttnet via en 

sedimenteringsbassiing innan det nar Silveran. Det sanitiira avlopps

vattnet tas emot av kommunens avloppsreningsverk. 

Anliiggningarna vid Nyboholm och Paulistri:im har bada en sedimen-. ' 

teringsbassiing. Ungefiir 90 % reduktion av fiberhalten sker i Pauli

strom. - :f(ontrollmyndighet iir IVL (Institutet fi:ir Vatten- och Luft .. 

vardsforskning). 

Kemisk industri 

Den kemiska industrin i Ema.ns nederbi:irdsomrade domi neras av yt

behandlingsanliiggningar. Ji:inki:ipings liin har de flesta ytbehandlings

industrierna. i landet. Detta drabbar tiil en del IGman. Utsliippen fi:ir 

ytbehandlingsindustrier iir fi:ir det mesta giftiga. och kommer fran 

ski:iljvatten och fi:irbrukade behandl.ingsbad. De vanligaste gifter som 

utsliippen kan innehaJla iir syror, baser. cyanid, nitrit och fluorid 

samt tungmetallerna krom, koppar, zink, nickel, kadmi.um, kobolt, 

tenn, jiirn, mangan oeh b/y. 

De kemiska industrier som paverkar Ernans vattensystem iir bl. a. 

SAPA utant'ilr Vetlanda, AB I;lruzaholmsviror i Bruzaholrn, Noacks 

batlerifahrik och Fiberplattfabriken i HuHsfred samt Jungners batteri

fabrik i Fliseryd. 

Ska.dor 

Vid Jungners 2.nliiggni.ngar har ticligare utsHippts ungefiir 1.40 kg kac'

mium och 40 kg mangan per 2.r·. Numera ( 1978) bestar produktionen 

av £tervinning av l{adntiurn. Innan 19'?b ,).rs utg8_ng korr1n1er· fabr·ikens 
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bela produktion all ha flyttats i:iver till anlaggningen i Oskarshamn. 

Speciella problem har uppstiitt med den stora hi:ig av krossade batteri

hylsor som finns pa fabriksomradet. Nederbi:irden ski:iljer genom hi:i

gen och lakvattnet nar sa smaningorn Eman. Fi:ir att undersi:ika lak

vattnets inneball av giftiga amnen ar det pa fi:irslag att uppratta speci

ella matstationer. 

Fiberplattfabriken i Hultsfred belastar Silverah med unge.fi:ir 3 ton 

BS7 1ar (motsv. 120 p. e.) ocb Noack i Hultsfred slapper ut ca. 1. 9 

ton bly /ar. 

Ovrio- industri 
- - .::.p_ -- ~- - -

bvrig indust.ri bestar mest av livsmedelsanliiggningar av typ mejeri 

och slakteri. I vi.ssa latorter forekommer aven tvatterier, verksta

der o. d. 

Foljande orter belastar Errians vat.tensystem med avloppsvatten fran 

livsmedelsproduktion. 

Eksji:i 

Hultsfred 

Hultsfred 

Mariannelund 

Vetlanda 

Mjolkcentralen 

Frodinge mejeri 

Kontrollslakteri 

Mejerifi:irening 

Mji:ilkcentralen 

bvervagande delen av dessa industrier ar anslutna till kommunala 

avlopps reningsve rk. 

4. :3 Tatorter 

Eman utgllr recipient fi:ir tatorter och paverkas aven av dranerings

vatten fran avfallstippar. Tatorterna utmed Eman har en samman

lagd folkmangd av ca. 50 000 personer. Tillfredsstallande rening 

saknas i vissa tatorter. Utbyggnaden av·avloppsreningsverken pa

gar f. n. (1973) i stor utstrackning. Onskemalet ar att samtliga be-

58. 



tydande Uitorter skall na fram till reningseffekt av avloppsvatten mot

svarande det s. k. tredje steget. Detta innebi:lr 

1. mekanisk avsklljning av slam 

2. biologisk rening som reducerar den syre

forbrukande organiska substansen 

3. kemisk Hillning som reducerar mangden 

av fosforfi:iroreningar 

I framtiden kan det aven bli aktuellt med ett fjarde steg som inneba.r 

snabbfiltrering. Detta medfor ytterligare reducering av BS-ha1ten 

oeh fosforhalten. Nulaget (1973) vad betriiffar avloppsren:lngen ar 

att Uitortsbefol!mingen inom Emans nederbi:irdsomrade fordelas p~. 

de olika reningsmetoderna med ungefar 60 % bi.ologisk rening, 30 o/n 

kemisk rening och 10 % ovrig (mekanisk eller ingen rening). Ten

densen gar mot okad kemisk rening och minskad mekanisk rening. 

J:Cn fi:irteckning over befint1iga avloppsreningsverk inom Emans ne·

·derbcirdsomrade firms i bilaga 5. 

Narsaltredukti.on 

Hur den ekologiska processen avhryts p. g. a. reningsatgarder kan 

forklaras av Wljande: 

UtsHipp fd.n industri och ti:itort innehaller fi:irorenat vatten som ut

slappt i recipienten beframjar bakterietillvaxten. Aggviteamnen fr~.n 

doda bakterier omvandlas till ammoniak sonl sedan overgar till nitrit 

och nitrat. Nitratkvavet lvaver en viss halt av fosfor fOr att kunna 

tillgodogi:iras av vaxtligheten. Genom att da reducera fosforhalten 

( s. k. minimifaktor), som gors i kerniska reningsverk via faJl .. 

ning rned jarn- och aluminiurr1salter, kan. narsalternas (fosfor och 

kvave) framjande inverkan pa vaxtligheten minskas. 

Trots skiftande reningsatgarder ar det tydligt att Ema.n tillfi:Jres for

oreningar av olika slag. Beroende pa karakUi.ren hos de tiJlfiirda 

fOroreningarna och avloppsvattnets behandling far ett utsHipp ski.f

tande inverkan pa recipienten, 
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FOljderna av ett fororenat avloppsvatten visar sig oftast i rikligare 

vaxtlighet, forsamrad vattenkvalitet och en oestedsk miljo. 

Tydliga exempel pa hur avloppsutslapp fran tatort er har paverkat re

cipienten ar Kvarnarpasjcin soder om Eksjo, Bodafors-Nyholm och 

Rodja samt i tillflodena nedstroms Sandsjofors och Landsbro. 

Lansstyrelsen i .Jonkopings liin har latit utfora en limnologisk under

sokning av Kvarnarpasjon. Dar framkom det att bottnen civerst ut

giires av ett narsaltskikt, starkt reducerande svart vaxtlager, som 

troligtvis har avlagrats under sji)ns recipientperiod. Skiktet har 

uppstatt genom sedimentering av planktonmaterial, vars bildning 

kraftigt stimulerats av naringsamnena i det tillforda avloppsvattneL 

Liknande problem foreligger vid Nyholm. Dar har Emans lopp bli

vit starlet igenvuxet. Detta har uppkommit efter utslapp av kornmu

nalt avloppsvatten fran Bodafors. Dessutom avledes vatten fri'tn 

Storesjon for Bodafors vattenforsorjning, vilket har inneburit mindre 

vattenflode i Eman och dahned mindre utspadning. 

Angaende Landsbro kan narnnas att Landsbro-Myresjo 19'71' fick ett 

kemiskt reningsverk vilket pa sikt kommer att forbattra avlopps

situationen och recipi.entforhallandena. 

Kvarndarn1nen i Vetlanda. var tidigare allma.n badplats. Ko1n:m1men 

byggde t. o. m. hopptorn och bryggor fi.ir att forbattra badplatsen. For

oreningar fran tatorten B~kenassjon har emel.lertid foranlett kommunen 

att tidvis 'forbjuda bad i dammen. Reningsverket i. Vetlanda skall under 

1974 ta emot avloppsvat.tnet fran Ekenassjon vilket biir forbattra bad-
, 

mojlighet.erna i kvarndammen. 

Liknande handelse har agt rum vid Pauli strom. Under 20 ar har bad

platsen i.cke kunnat anvandas p. g. a. nedsmutsat vatten. Efter det att 

reningsverket har korts igang har badplatsen anyo kunnat tas i bruk. 

Framtid 

Fran tatorter belastas Emans vattensyst.em med ung. 135 ton BS
7
/ar 

(5300 p. e.) och 36 ton fosfor/a.r (1970). Om samtliga utbyggnadspla

ner betraffande avloppsreningsverk genomfores ifull skala sa kommer 

Eman (J97fl-77) att belastas med 90 ton BS7 jar och 6 ton fosfor/ar 

(enligt Ls. prognos). 
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4. 4 Jordbruk, skog och glesbygd 

De fororeningskallor som forekommer ar la.kvatten fran gi5dselhiigar 

och siloa.nlaggn:i.nga.r, dranvatten fran godsla.de akerrnarker, dixekta 

avloppsutslapp fran hushall icke a.nslutet till kommuna.lt reningsverk, 

dranva.tten fran konstgodslade skogsma.rker m. m. .En ungefarlig 

uppska.ttning a.v utslappta fororeningar a.v jordbruket visar att 40 ton 

BS7 I ar; 6 ton fosfor /ar och so ton kvave I ar bela.star Emans vatten

systern. 

0 

/\ tgarder for att minska utslappen underlattas av den ekonomiska 

hj alp som staten har bidra.git rned. Hiksdagen har namligen beslu·

tat stalla medel till lantbruksnamndernas forfogande att anvandas 

till bidrag fi'ir mi.ljoskyddsatgarder. StOdet innebiir i princip att 

bidrag kan utga med 25 o/o av kostnaden fort. ex. godselvardsanliigg

ningar .. Denna mojlighet till bidrag kommer att finnas t. o. m. 1976. 

4 c 
.J V a ttenundersokninga r 

Regelbundna vattenundersokningar fOretas i Silveran av Brusafors

Hiillefors AB. i Hulingen av Hnltsfreds kornmun, vid H6gsby av Hogs

by kommun och vid rnynningen av Monsteras Bruk. Vid .Emsfors har 

Internationella Hydrologiska Dekaden en station for fysikalisk-kemiska 

undersokninga.r. 

Tillfalliga undersokningar har ocksa genomforts. Samtliga sjoar 

stOrre an 0, 1 km 2 inom Kalmar liin inventerades 1972. Resultaten 

Gl. 

finns sarnmanforda i "San1lhiillsplanering i Kalmar liin, rnedd. nr. 1973:3". 

De sti5rsta sj6arna ( 2, 0 km2) ha.r aven i ,J6nk6pings lan inventerats. 

Emans vattenbeskaffenhet striickan Grimstorp - Landsbro - Tjurken 

undersoktes 1970 av beri:irda. kommuner. och lansslyrelse. 



5. R.EGLERINGSTEKNISKA FORHAL.LANDEN 

5. l Allmant 

Em&ns naturliga topografi. utnyttjas vid ett stort antal regleringsanlagg

ningar. Vattenkraften anv~inds av kraftstationer, kvarnar och s8gar. De 

vattenmagasin som.utnyttjas be'Jtar av dels befintliga sjciar dels konst

gjorda uppdamningar av Maran. 

0 

De :flesta sjiiar och magasin ar arsregleracle. Are;reglering innebar att 

vattenf(\ringens variationer under aret ul:jiimnas. Regleringen anpassas 

efter behovet av kraft, sa att tappningen ar stor under vintermanaderna 

men liten under sommaren, dil. behovet ar mindre. Under sommaren okar 

ocksa fritidsverksamheten utomhus, vilket bl a okar kravet pil ett hogt 

vatlenst2.nd i sjoarna samt ett jamnt flode. Detta krav rimm.ar val med 

kraftbolagens intressen. 

FJeril.rsreglering forekommer ocksil. Det betyder att vattnet i sji:in hillles 

kvar fran ett vattenrikt ar for att nyttjas under kommande torra.r. Detta 

fordrar stora magasin. 

Viss korttidsreglering finns och planer pa att utbygga denna verksamhet 

hil.ller pa att fardigstallas (se sid 77 ) . 

De fiiretag som framst nyttjar vattenbiraften i Eman ar Sydsvens.ka Kraft

aktiebolaget (Sydkraft), Smalands Kraftakti.ebolag och AB Vetlanda Elverk. 

Befintliga kraftverk i drift ii.r sammanstallcla i bilaga 3 . bvriga vatten

kraftsanlaggningar inom .Emans nederbordsornrade finns uppstallda i bi

laga 4. 



I 

I 
I 

l13. 

5. 2 Sj(iar reglerade for kraftandamaJ 

Emans nederbordsornrade praglas av ett fatal stora sjoar i de yttre de

larna. Utmed huvudfaran finns inga stOrre sjoar. Detta betyder fOr reg

leringens del att de stora reglerade magasinen ligger langt ifran kraft

stationerna. 

Tabell 5. 1 presenterar de storsta reglerade sjoarna for kraftandamal. 

Tabell 5. 1 Sjoar reglerade fOr kraftandamal. 

-

Sji\ Ned. omr. 1' Area 1 

Solgen 
rkrn2* 

640 23,, 0 1 

Bell en 130 I 7~i' 3 

Hulingen 640 6, 3 

2 64 3' 0 

Saljen 210 8' 2 

Sa den 116 3' 2 

]\l[aren 65 2, 6 

SiHjen 60 2,3 

Mag. vol.l DG 

Nlm 3 

39,4 

19.0 

10, 1 

3' 7 

20,9 

4, 1 

5, 0 

2, 5 

I milh 
I 

1195,63 
' 207,55 

96, 61 

131,30 

145, 44 

150' 3 5 

93, 19 

SG Vattendom 2 ) 
·--~ 

h domstol/ar 

I 

mo 

193, 78 SVH 12. 3.1917 

204, 55 SVD 12. 12.1919 

94, 91 AHH13.3+.3.4-19 

' 12 9' 90 

142,24 

148, 90 

90,39 

IDH. 

SVD 22. 10.1921 

liJH. 

SVD 10. 6; 1920 

SVD 27. 4. 1946 

1) arean raknas vid hogsta vattenstandet (DG) 

2) SVD ~ soderbygdens vattendomstol 
' SVH ~ sodra Vedbos Harac!sratt 

i\.HH ~ Aspelands och Handbords Haradsratt 

EH " Enligt hii.vd 

Nedan redogors fi:\r de viktigaste regleringsrnagasinen inorn .Emans neder

bcirdsomrade .. Kompletterande uppgifter finns i bilaga 2 , dar aven de ovri

ga magasinen ar namnda. For samtliga sjoar giHler att fasta peglar finns 

vid varje darnm, en ovanfi)r och nedanfi\r. · 



Solgen 

Solgen regleras genom dammen vid Viirne, vilken iigs av AB Solgens 

Vattenreglering. Vattendom en fran 1917 (Sodra Vedbos hiiradsriitt) anger 

de bestiimmelser som galler. Damningsgriinsen ar ra:stslagen till + 19 5, G2 

och sankningsgriinsen till +183, 77, vilket innebar tillaten amplitud 1, 85. 

Om vattenstilndet overstiger DG skall samtliga luckor oppnas. Om till

rinningen overstiger 2, 5m3 /s skall minst denna vattenmangd tappas om 

agare av nedanforliggande vattenverk sa pa.fordrar. Ar tillrinningen mind

re an 2, 5 m 3 /s skall minst denna tillrinning tappas. I ovrigt far fri tapp

ning tilli~mpas. 

Solgen ar arsreglerad. Under arets tre forsta manader Wmmes magasi-

net, som sedan pafylles av va:r:floden. Under sommaren halls vattennivan 

sa hog som mtijligt for att anyo siinkas under vintern (se fig). 

DG. 

56. 
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Fig 5, 1 Solgens vat~enstand under ett ar ( 197 2 ) . 
0 ~ 

.Arsn1eclelvattenfC)ring€n B.r 1972 var 2~ 0 n1v /s. 

Solgen regleras ~iven rned hansyn till den rekreation sorn f()rekornn1er 

under s.ommarel'l. Darfiir efterstravas ett hi)gt vattenstand under denna tid. 

Vattendomen utsager bl a att bagge skalorna dagligen bor avlasas och re

gistreras. 

Hegleringen av Solgen har medfi)rt att vattenf6ri.ngen nedstroms damrnen 

ar mindre an naturligt flbde. Av samma orsak ar aven vattenmringen hi>gre 



an normalt, da magasinet iir fyllt. Ytterligare en faktor som kan fi\rsUirka 

hog a vattenforingar iir, att varflodens borjan intriiffar vid olika tidpunkter . 

.Regleringsgraden iir forhhllandet mellan magasinsvolymen och den totala 

nyttiga tillrinningen under ett medelar. Solgen har en regleringsgrad av 

22 % .och ett regleringsmagasin av 39 milj _m 3 ,, 

Bell en 

Regleringen sker vid Kvill och skots av Finnsjo Kraft AB, ett dotterbolag 

till Sydkraft. Magasinet utnyttjas fOr flerarsreglering. Regleringsgraden 

iir hog, 60 %, vilket innebiir att en stor del av tillrinningen innehalles i 

sjon. Regleringsmagasinet iir 20 Mm 3 stort. 

65. 

Regleringsbestii.mmelserna ~ir ganska hart utformade i vattendomen, med

delad av Soderbygdens vattendomstol den 12/12 1919 (AD 17 /1919). Diim

ningsgriinsen i sjon iir +207. 55 och siinkningsgriinsen +204, 55 m. Tappning

en skall ske enligt foljande tab ell (angivet i m3 / s). 

Vattenstand 

over 206,35 m 

206, 35 - 205, 95 m 

205,95 -· 205,75 m 

205,75-205,35 m 

205_, 35 ·- 205,15 m 

205, 15 - 204, 95 m 

1204, 95 - 204, 55 m 

Tabell 5. 2 

Kolumn A galler normalt 

A 

1, 15 

1) 15 

1, 15 

0, 95 

0,70 

0,46 

B _-t:-----1 _c==l 
0, 93 

0, 9"3 

o. 70 

0, 70 

0, 46 

0,46 

0,93 

0,70 

0,70 

0,4~6 
0, 46 

0' 46 

~---

Kolumn B gfiller om vattensta:ndet +206, 3 5 m underskrides _ll_t1_?~e_:r augusii manad 

Kolumn C giiller om vattenstandet +206, 35m underskrides _J'cir~_den l augusti 

Ar 19'72 var arsmedeltappningen o, ss r:o
3 /r;;. 



66. 

Hulingen 

Regleringen av Hulingen sker vid Hagelsrum och skots av Sydkraft. Vaiten

domen fril.n Aspelands och Handbords haradsriHt (1918) redogi:ir for hur 

Hulingen sanktes till nuvarande vattenstand och hur sjon skulle regleras. 

Oenighet har darefter ratt betraffande regleringsanordningarnas utforxn

ning och skotsel. Emellertid har Vattenoverdomstolen slutgiltigt avgjort 

i domslut av den 3 april 1963, att Sydkraft ensamt ager riitt att bestamma 

den sammanlagda vattenmangd som skall framsliippas ur Hulingen. Dock 

maste naturl.igtvis bestammelserna angaende maximala och minimala vat

tenstand foljas. Tappningen innebar fri reglering vid vattenstand lagre iin 

DG.Vid vattenstand mellan DG och 20 em under DG skall vid stigande vatten

stand luckor oppnas tills stigningen upphort. Om DG uppna.s skall alla luc

kor oppnas. 

Hegleringsgraden iir endast 6 % och magasinsvolymen 10 Mm 3 . Damnings-
' 

gransen (DG) ar +96, 61 och siinkningsgriinsen (SG) 94,91 m 6 h. Det gor 

att vattenytans niva varieraxl 1, 70 m. 

Saljen och Skirosjon 

Finnsji:i Kraft AB skater regleringen vid Saljens utlopp. Vattendomen ar 

meddelad av Soderbygdens vattendomstol 1921. Amplituden ar 3., 0 m och 

ligger mellan 145,44 och 142, 44 m 6 h. Hegleringsgraden ar relativt hog, 

:iS % och magasinsvolymen 20 Mrn3 . Tappningen iir hart bunden av vatten

domen och innebar i princlp att tillrinningen skall tappas da vattenytan har 

natt da.mningsgriinsen samt r-vborda foljande vattenmangder enl tabell vid 

lagre vattenstand. Domen ger aven kraftbolaget ratt att vid enstaka tillfal

len under Uden 1 dec - 31 mars, dil sadant betingas av vattendragets till

frysning, ytterligare sanka vattenstandet i Saljen i den utstrackning som 

det ar mojligt med den medgivna sankningskanalen. 

Regleringsrattsinnehavaren skall ocksa fora fullstandiga journaler over 

vattenstandet ·ovan oeh nedan dammen, en gang om dagen. Des sa journaler 

skaJl hallas tillgangliga vid anfordran. 
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Vattenstand Jan Mars ·· Maj Juni .Tuli Sept Nov 

i Saljen Febr April Aug Okt Dec 

I 
I 

m oh 

144,44-145,44 1, 71 1, 71 1' 1 6 1, 16 2,03 2,32 2, 32 
I 143,44-144,44 1, 1 6 1, 16 0, 87 0,87 1, 73 2,32 2,32 

0, 87 I 
I 

142,94-143,44 0,87 0, 7 5 0' 58 1' 16 1, 73 I 1' 7 3 

142,44-142,94 0,58 0, 58 0' 7 5 0, 58 0, 58 1' 16 I 1' 16 

under 142,44. 0,58 0, 58 0, 58 0,58 o; 58 

[._____ I 
0, 5_:j_ 0, 58 

Tabell 5. 3 Tappningsbestammelser for Saljen-Skivosjon. 

Tappning i m 3 /s. 

(Lokalt hojdsystem 14 5, 44 = 24, 00 m) 

Maren 

Regleringsratten tillkommer Finnsjo Kraft AB. Vattendom finns friin Soder

bygdens vattendomstol 1920. Tappningsbestammelserna innel:iar i stort att 

fri reglering far ske mellan sanknings- och damningsgransen. 

Regleringsmagasinet ar ungefiir 4 Mm3 . DG ar 93. 19 m 6 h, vilket mot

svarar +-8, 90 i det lokala hojdsystemet. Lagsta tillatna vattenstand iir 

1 nov - 30 april 

1 maj - 31 okt 

90,39rnoh 

91, 39 m o h 

( 6, 10) 

(7. 10) 

Speciellt giiller for periode11 1 jan - 28 febr att vattenstih;det i sjon ej far 

stiga. Salunda maste all tillrinning avtappas. Flodet ur .Maren kan darfor 

bli haftigare an under naturliga fiirhallanden, da sjons magasinering ver

kar dampande pa flodet. 

Hjorten 

Finnsjo kraft AB skoter regleringen vid Hj.ortostrom. Nagon vattendom 

finns ej over regleringen, endast en tidigare overenskommelse mellan 

kraftbolaget oeh Hjortcistroms Mekaniska Verkstad. Derma bestammelse 

upphorde att galla 19:3 6. Emellertid utgor den fortfarande ett principiellt 

schema over hur sjon skall regleras. Hogsta vattenstand i sjon var 131,30 
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m o h (33, 80) och i_ dammen 131, 10. Liigsta vattensti'md var 129,90 m, men 

da det ej gar att siinka dammen liigre an 130, 15 rn p g a att vattnet vid liigre 

vattenstand ej kommer fram genom kanalen, var detta den liigsta hojden. 

Nagra tappningsbestiimmelser finns ej. Regleringsmagasinet ar ca 3, 5 Mm 3 . 

Sad en 

Sydkraft sk6ter regleringen vid stiimmet i Sadenfors. Tillatligheten hiirstam

mar fran en dom meddelad av Handb6rds harad. Nedan fi:iljer ett utdrag ur 

denna. 

Dom meddelad av Handbords harad den 7 september 1839 

"yrkande att ehuru ingen kungsadra har finnes en tredjedel af vattnet 

likvii.l alltid maste hallas 6ppet och lamnas ett fritt och obehindrat 

lopp,. och att fi:ir sadant andamilJ en lucka pa sidan om qvarngjutan 

anbringas till lika storl'ek som ett af stamborden vid qvarnhjulen 

och hvilken, qvarnen icke ar i gang, eller nyssnarnnda stiimbord 

aro nedsatta alltidhalles oppen. Ut:l detta pastaende instamde afwen 

Axebo egare, hvilka tillika yrkade att silkanden maste tillfilrbindas 

att arli.gen den 10 maj oppna flodluckorna och sedermera icke ned

siitta dem forr an lag sager". 

"Vid de mellan Slikanden och Agaren af F'ogelfors samt Axebo heinmans

iigare, angaende wattnets 'begagnande wid Sadenshult enligt protokollet 

traffade 6fverenskommelse later Syneriitten bero, sa att densarnme 

kommer att landa wederb6rande till efterriittelse". 

Vattenstandet varierar mellan 150,35 och 148,65 m o h, vilket ar DG resp 

SG f6r sjon. For tappningen ur sji:in galler att lucka nr 2 alltid skall vara 

oppen rninst 0, 32m. Detta motsvarar den f6reskrivna rninin>itappningen. 

Flodluckorna nr 4 och 5 skall borttagas den 10 maj varje ar och nedsiittas 

igen omkring den 15 oktober (vid vegetationsperiodens slut). I 6vrigt far 

fri tappning forekomma. 



Grumlan 

Till skillnad friin tidigare namnda sjoar ski)ts regleringen av sjon Grum

lan inte av nagot kraftbolag. Hegleringen sker med hansyn till bade kraft

intressen och rekreation. 

69. 

Samrad angaende tappning av vattenflodet vid Meladammen sker nu mellan 

fritidsniimnden i Vetlanda, AB Vetlanda .Elverk, Sydsvenska Kraftaktie

bolaget och Smalands Kraftaktiebolag. Dessa har enats om normala och 

exceptionella sanknings- (SG) och damningsgranser (DG). Normal vatten

standsvariation ar 50 em. Fritidsnamnden handhar tappningen sorn normalt 

skall utg()ras av tillrinningen och vid vartappning: tillrinningen + erforderlig 

avsankning infOr varfloden. 

I detalj innebar overenskommelsen att vattenstandet normalt skall ligga 

mellan +1?2, 15 och +181, 65 m ()h. Vid var- och hostflod kan.ovre griinsen 

avsevart overskridas. Saledes h()js sjons yta under tidsperioderna 15 febr -

15 maj resp 1 okt - 1 dec. F'or att forhindra stora fl6den kan sji:in avsankas 

infer vo.rfloden under tiden 1 jan - 15 maj (se figur). 

Hojning av vattenstandet under islaggningsperioden kan orsaka sk;otdor pa 

bryggor o d utmed stranderna. Detta skall undvikas. 

DG 

SG 

lj \ 
I I/ / 1\1 I 
! 

I I 
+182,}5 

., 

i 
~ ~ 

I 

I I 

+J&i/65 

+J8J,SO JJJ 
J r H A H J J A s 0 N 

Fig 5. 2 Overenskommet regleringsintervall for 

Grurnlan. 

D 



Norrnalt g81ler for Grumlan .att tillrinningen skail tappas. Vid varen ut

DkaB t.a.pp:ning n1ed erforderlig rnan,gd p g a a_vsL~.nkniug inf<:it· v2.rf1oden 
.,, .. ·t·. l.ll .. ,] .. ·"t"'l""· 3 ; .o 0 

"" l JVclnH:tn appn1ngen s ca. vara tl.L.rlnn1ngen 111 -u. ,:-_., J xn s, eta sa pLuorc l'a_::; 

av nedanf6r1iggande kraftverks8.gar(~. I-}egla.rna avltis;es norrna1t varje vec~-

ka. 

Vis sa :3jbar ar reglerade fOr. r,)_vattenft5rs()rjning 8.t narbel~igna U-itorter. 

Andra sji5a r anviinds som regleringsmagasin till. indus trier filr att r;aker

sUi.lla behove! av fabrikationsvatten vid eventuella lagvattenforingar. 

Nedanstaende tabell presenterar Em<'lns sji\ar, reglerade Hir vattenfOr

si:\r;jningsandamal. Ovriga uppgifter om sjoarna firms i bilaga 

1

------------------

SjiSotr Vattendrag 

N Vixen T o .. o ._!angenasaan 

Spexhultasjon Solgen8.n 

Ni5mmen 1) Solgen3.n 

Lind8.sasj0n En:18n 

Valls jon Em&n 

Storsj(in ErnB.n 

F'len FlenB.n 

Linden Linden8.n. 

ri'lvatten la.kt 

" 
" 
" 

" 
" 

fabr. vat ten 

" 

AD 86/1955 

AD 44/J 959 

VA 39/1972 

AD 43/1964 

AD 58/HJ65 

AD '7 8/19 64 

AD 80/1964 

rr:ksjiS 

Nassj6 

Vetlanda 

Vetlanda 

savsji:) 

N assjo 

SlAB 

AD 35/19:13 MoDo 

_2fanlm~:::_~.j~~~- Tj-~~~8s :~~L ___ '_' -------·-- -~D 8 o /1 ~-6-~--- SIAB __ 

Tabell 5. 4 Sjoar for vattenfcirsorjning. 

1) Ni)mmen :ii.r ej reglerad. 



Norra Vixen 

Eksji:i kommun har genom vattendomen AD 86/1955 ratt att avleda vatten 

fran sji:in for Eksjcis vattenfi:irsi:irjning. 

Spexhul tasjon 

Sedan 1923 har N<lssji:i kommun reglerat sjon for vattenforsi:irjning till 

Nassjo. Enligt senaste vattendom, AD 44/1959, far maximal! 110 1/s av

ledas ur sjon. 

Vallsjon 

Reglering sker till forman for bade kraftproduktion och ravattenfiirsi:irj

ning. 

Prinsfors kraftverk har genom vattendomen AD 24/1965 ratt att reglera 

Vallsjon. Vattenstandet i sjiin far ej overstiga 230, 03 m o h. Perioden 

1 juli- 31 dec far ytan ej understiga 229,47 m 0 h. bvrig tid skall vatten

standet ej vara Higre an 229,44 m o h. 

Savsjo kommun ager enligt vattendom AD 58/1965 ratt att avleda vatten ur 

Vallsji:in. 

Regleringsratten innehas av 1Nassjo kommun, som genom vattendomen 

Ab 78/1964 tillgodoser vattenforsorjnihgen av Bod.afors samhalle. 

Lindasasjon. 

71. 

Vetlanda kommun hamtar sitt vatten fran .Eman. Vatten fran Eman pumpas 

upp i narbelagna Kattilsas, for att sa smaningom pumpas tillbaka ur infilt.

rationsbrunnar, ned till samhallet. Detta )'edovisas i vattendom AD 71/1968. 

Vid torrar kan fli:idet i Eman minska sa starkt, att vattenfiirsi:irjningen till 

Vetlanda ar i farozonen. Da anvandes Lindasasjon som ravattentakt. Reg

leringsUirhallandena beskrives i vattendom AD 43/19 64. 



Nom men 

Bji.\rkoby, Vetlanda komrnun, nyttjar sjon Ni\mrnen som ravattentakt. 

Vattenav.ledningen ar beslutad i domen VA 39/HJ72. Observeras bor 

att n!igon reglering ej uWvas pi\ den relativt stora sjon Nommen. 

Linden 

For att si:ikerstalla erforderiiga mangder fabrikationsvatten till Silver

dalens pappersbruk (IVfoDo) regleras Linden enligt dom AD 35/1933. 

HegJ eringsbesta.mmelserna innebar att vattenframslappningen under 

juni-sept. fi'n· vara hogst 0, 25m 3 /s eller hogre naturlig vattenforing, 

Damning till DG far ej ske under sommaren. Regleringsdammens 

hilgsta vattenstand fick genom vattendom AD 19/1943 hi:ijas till+ 24,70 m 

(angivet i lokaH hi:ijdsystem). Troskelhi:ijden i mittluckan ar + 23,20 m, 

vilket rnedfiir ell maximal amplitud pa 1, 50 rn. 

Flen och Hammarsjiin 

Vattendornen AD 80/19 64 anger hur des sa tva sji:iar regleras fi:ir att saker

stiilla behovet av fabrikationsvatten till lVfi:insteras sulfatfabrik (Skogs

agarnas Industri ,\B). 

Sji\ DG SG /\vstand mellan Flyttid 
utlopp o. in tag 

mc1h mDh krn dygn 

F'len 182.25, 180. 65 125 5 

Hamm,rsjiin 44,20 42.80 20 J 

Tabell 5, 5 

Observera att en regleringsihgard paverkar fabriken efter motsvarande 

lang tid som flyttiden anger. 

F(}r Hamrnarsj(}n giHler att vid h(}gre vattenstand an + 44, 50 m maste 

dammen 6ppnas helt 

liggande om raden). 

(oavsett hur mycket vatten som finns i nedanfor 

Vi dare skall det vid dammen finnas en vatten-
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standsskala, ett mi:itskibord och en avbiirdningsku rva som visar vatt.en

fiiringen vid olika vatlenstihid. 

Fbr Flen galler att under tiden 1 aug. - 15 nov. maste tappningen minst 

uppga t.ill 0, l m 3 /s. Om vattenbestarrlet understiger SG vid denna tid, 

f?n· tappningen reducer-as till 0,05 m 3 /s (50 1/s). Tappning av magasi

net far endast ske under denna tidsperiod. Matutrustning vid dammen 

skall finnas enli.gt lidi.gare beskrivet fbr Hammarsjon. 

!:'Jvrig vatf:enfDrsiirjning 

Pa ett flertal stiillen i Fman avledes vatten fbr vattenfiirsi)rjning. Detta. 

anges i de vattendomar som finns i bil. 1, avd. III och IV. 

F'raintid 

Niimmen kommer troligen att behovas som vattentakt at Nassjo kommun. 

Det finns aven planer pa att Grumlan av Vetlanda kommun kommer att 

nyttjas till ri.iva.ltentakt. Kommunen befarar att den nuvarande vatten

avledningen ur Eman plus Lindasasjon bli.r oiillracklig under 1980-talet. 
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' 
/5. 4 Kraftverk 

For att ta tillvara den vattenkraft, som Emans topografi och vatten

t1i:ide ger mi\iligl1et till, har ett flertal kraftverk blivit uppfi:irda. 

Bilagorna 3 , 4 presenterar ·samtliga in om .Emans nederbordsom

rade belii.gna kTaft verk. Figur 5. :) ger en oversiktlig bild elver kraft

stationernas lage i avrinningsomradet 

0 10 20 30 40 KH 

8"ig .. b. 3 De stor-sta kraftverken i I<:man 

Ji.. l) rift. en ski\ts av Smalands Kraft 

11 " " " Sydkraft 

~ Privat 

Den nal:urli.ga variationen pa flodet gor aH en omfattande regler.lng sker 

av stiirre delen av Eman. Som rnagasin anviindes naturliga sj(iar och 

konstgjorda magasin. Det kraftregleringsWrh8llande sorn foreligger, 

rned reglering av magasin och ki.irning a\• kraftstationer, domineras 

av tva bolag, niimHgen Srn.alands Krafiaktiebolag och Sydsvenska Kraft-
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aktiebolaget. 

Smalands kraft 

Smalands kraft skotpr drift.en av alla storre kraftverk i bvre Eman, 

aven om vissa ags av andra bolag. Aktuella stationer ar Klinte, 

Brunnshult, /\spi), Bruksgarden, Aclelfors, Hogebro, Turefors, 

Kvill oeh .Jarnforsen. I bilaga :; finns data i\ver kraftverken med 

bl. a. respektive agare angiven. 

0 

i\rsreglering av Solgen utgor kallan till kraftproduktionen i livre 

IGman. Kraftslalionerna vic! Klinte och Brunnshult ar helt beroen

de av denna regJering. Nedanfor liggande Aspei och Bruksgarden 

har dessulom mojlighet al:t utova viss korttidsreglering med hjalp 

av sina·respektive magasin. 

Vic! Adelfors, beliigen eft<i>r Bruksgarden, skall verkstallas ater

reglering av det rc'glerade vattenflodet vic! Aspo och Bruksgarden. 

Svdkraft -·----
Sydsvenska Kraftaktiebolaget (sydkraft) har genom kraftstati.onerna 

vid Blankastrom, Hiigsby .. Pinsjo bvre och Finsjo Nedre plus regle

rade sjoar del storsta ansvaret fi\r regleringen i ·nedre Erna.rL Kraft

verkens lage utmed huvudfaran gilr att hela det ovanfor liggande av

rinningsomradet paverkar vattenflodet till respektive kraftstation. 

Det innebar dels st6rre fl'oden an kraftstationer utmed ovre Eman 

eller So.l.genan clels minclre l<:ansllg Hir regleringsatgarder fran en

staka magasin. 

Bolagets mbjli.glwt att reglera magasin giiller for s,joarna Hulingen, 

Sa:ljen, Bellen, Saden, Hjorten oeh IV!aren. Dessa sjoars magasin 

utgi.ir ungefar 60 % av hela storleken av kraftregleracle magasin i 

En1an. 
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Samordning 

Di.rekt samordning mellan de tva stora kraft.bolagen sker i viss man. 

Muntliga rapporter oeh (lverenskommelser om olika regleringsihgar

der ar det samarbete sorri fOrekommer. Bolagen har ernellertid sina 

regioner inorn .Emans nederbordsomrade sa starkt avgransade ifran 

varandra att nagra storre problem ej brukar uppsta. 

Sydkrafts reglerade sjoar ar samtliga belagna nedanfor Smalands 

krafts omrade (undantag: Bellenan rinner ut i .Ernan innan Jarnforsens 

kraft station). Det innebar att nagot storre behov av samordning mel

Ian de tva bolagen ej foreligger angaende dessa sjoars reglering. Dar

ernot ar Solgens reglering av intresse for samtliga nedanWr liggande 

krafti.ntres senter. 

Grumlaos reglering .. sorn handhas av fritidsnamnden i Vetlanda kornmun, 

har tidigare vallat .en del bekymmer. 1968 paborjades emellertid ett 

samarbete mellan fritidsn~mnden, Sydkraft, Smalands kraft och Vet

landa Elverk. Numera (1978) har inga klagomal anforts. 

Vissa problem har Wrekomrnit med anledning av tappning och korning 

av Sjunnens kraftstation. Srnalands krafts nedstroms liggande kraft

stationer har tidvis erhallit oregelbundna vattenforingar. Detar har 

fragan om sma vattenforingar, varfor problemen kan anses vara ringa. 

Planer pa samarbete angaende Saljens reglering har oeksa varit aktu

ellt. For att trygga behovet av fabrikationsvatten aven vid lagvatten

foringar, har Monsteras bruk varit i kontakt med Sydkraft for att upp

ratta ett samarbete. Eve~tuell hojning av dec laga lagvattenforingarna 

skulle aven rned tacksamhet tas em.ot av representanter for kommunens 

avloppshantering samt i viss man av fritidsfiskare i nedre Eman. 

Viss sarnordning sker ocksa mellan Paulistrorns Bruk och Sydkraft an

gaende Bellens reglering. Bruket anvander vattnet framst fOr sitt ren

vattenbehov till produktionen. 

7 6. 



5. 5 Korttidsr<>glering. 

i\llmant 

Vid dygns- och veckoreglering (=korltidsregleri.ng) liiter man vatten

behovet styras av effektbehovet under dygnet eller veckan. Magasinet 

fylles under perioder dii behovet av kraft ar litet, vilket i.ntraffar under 

natten och helgen, for att anvandas till kraftproduktion under dagen. 

Vattenclom 

Vaxj(> tingsriitt, vattenclomstolen, (ticligare Soclerbygclens vattendomstol) 

har genom clelclom den 20. 7. 1972 (AD 57/· 97 O) givit Smiilands Kraft AB 

och Vetlancla kommun tillstiincl till kortti.dsreglering i Solgeniin och 

Em :'in. Domen medger ocksii att Klinte kraftslation fiir byggas om. 

7 •. I . 

Den ansi)kta regleringen avses utOvas som dygnsreglering med en 

begriinsad uppreglering vi<jl Val:'nedammen, uppr<>glering vid Klinte 

kraftstation, partiell aterreglering vid Brunnshut, upp- och aterreglering 

vid Aspo, partiell aterreglering vid Bruksgarden och i huvudsak full

standig aterreglering vic! Aclelfors kraftstation. 

·v·a ttenhush~l}ning 

Korttidsregleringen i Solgenan och Eman kommer. att. medfiira fCHjande 

maxirnala amplituder i respektive regleringsmagasin. Amplituden ver

kar mellan danmingsgransen och vat.tenstandet niirmast under. 

SjO, damm Amplitud (m) ... Anrn. 

Solgen O,Olc0,05 erforderlig del av 
arsregl. mag. 

Klinte 1' 0 

Brunnshult. 0,35 

Aspo 0,3 

Bruksgarden 0,7 

J'l..delfors 0, 6 



l<~fter ombyggnaden och kortti.dsregleringens inf(irande kommer kra.ft

stailonen vi.d Klinte att ha i:ikat sin maximala effekt till 3, 6 MVJ som 

· ger en i)kning av il.rsproduktionen med ca. 29 %. Brunnshult i:ikar sin 

il.rsprodukt:ion med ca. 13 %. medan 6vriga kraftverk har of6randrad 

produkti.on. Den utbyggda vattenforingen kommer vid Klinle, Asp6 och 

Bruksgil.rden att uppgil. till 15m3 Is och mot svarande 12 m 3 /s for 

Brunnshult. 

7 8. 

T iivrigt galler att dygnsregleringen eJ fil.r uti:ivas i sjon Solgen nar medel

vattenforingen under dygnet fril.n sji:in i:iverstiger 10 m:3 is. Under tid 

dil. isli:iggning pil.gil.r niirmast uppstrl.ims Klintedammen fil.r relering 

i Solgen ut6vas upp till en medelvattenfi:iring pi\ 15 m 3 /s. 

Genom dygnsregleringen skaU vattenforingen i Solgenil.n pi\ strackorna 

mellan regleringsdammen vid Varne oeh Klintedammen samt mellan 

Brunnstiults damm och ans utlopp i Eman ej understiga 1, 4m3 's eller 
. 0 

den natur1iga tillrinningen,till Solgen. om denna iir mi.ndre an J, 4 m'' /s. 

F<ir Adelfors giHler speciellt. att vattnet skall tappas jamnt under hela 

dygnet med vissa obetydli.ga avvikelser. 

Skadeverkningar 

Vid Skede badplats kommer vaUenstttndsni.van maximalt att variera 

0. 7 m. Cherenskommelse har traffats mellan Vetlanda kommun och 

kraftbolaget angaende atgiirder vid badplatsen p. g. a. korttidsregleri.ng

en. 

Regleringen mellan Solgen ocb Adelfors kommer att medf6ra en del 

skador pa markomri'lden utmed vattendraget. Ungefar· 2 ha tomt, 11 ha 

aker, 6 ha angsmark. 20 ha mad oeh. 2 6 ha skogsmark beraknas bli 

vattenskadat. 

Tekniska skador pat. ex. bryggor, batplatser. hagnader, vagar och 
" (.! broar kommer ocksa att uppsta. 

Tillsammans viirderas alla skador och skade.fiirebyggande il.tgarder 

tlil ungefar 460 000 kr: Detta belopp skull kraftverkens agare vara 

beredda att betala fi·\r att korttidsregleringen ska1l vara tillihlig. 



Ombyggnaden av Klinte kraftstati.on pabbrjas i rnars 1974 och beraknas 

vara klar i november sart;n1a 3r. 
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6. PROBL.EMKARAKT.ERISTIK "" 

Eman anvands for kraftproduktion, vattenforsorjning och som recipient 

for avloppsutslapp. Dessutom anvands Em ani rekreationssyfte i form av 

bad och fiske .. Omfattnlng av och hur anvandning sker ar foremal for stor 

diskussion bland alia herorda parter. lntressen gar isar ochkonflikt upp

star on· nyttjandet av vattendraget. 

Diskussionen inriktas ofta pa skador som uppstatt. Hoga hogvattenforingar 

har orsakat oversvamningar i jordbruksomraden och laga lagvattenforingar 

har orsakat problem med vattenforsorjning och reducerar .Emans kapacitet 

som recipient. 

De fiesta intressenter anser problemen bero pa felaktiga sjoregleringar. 

Andra faktorer har emellertid storre inverkan t ex de hydrologiska for

hallandena. Sjoprocenten i .Eman ar liten och sjoarnas lage ar perifert i 

nederbordsomradet. Detta in11ebar att vattenforingen i an ar utsatt for myc

ket stora variationer under sj<:ilda arstider. 
' 

6. 1 bversvamningsproblematiken \1 

Sjoarnas lage i forhailande till huvudfaran har betydelse for mojligheten 

att dampa hogvattenforingar med hjalp av regleringar. Om sjoarna ligger 

perifert inom flodomr:'l.det har detta en ogynnsam effekt, a£ tillvida att sjo

reglerings:'l.tgarder medfor sma ·andringar av flodesstorleken. For .Em:'l.n 

galler just detta forh:'l.llande. Utmed huvudf:'l.ran finns inga storre sjoar,. 

. I . 

.En mojlighet att minska stora floden ar· sankning av magasinen innan v:'l.r-

f'loden intraffar. Daerh:'l.lles en storre mojlighet att ta emot vattenmii.ngder 

och darigenorn damps hogvattenforingarpa. Problemet iir emellertid att 

fOrutse hur stor v:'l.rfloden ar och niir den intriiffar. Genom uppskattning av 

liggande snomangder samt jiimforelse med tidigare nederbord kan storle

ken av v:'l.rfloden uppskattas. Statistik fr:'l.n tidigare ar kan aven ge en pre

liminiir tidsperiod for varflodens borjan. Om inte v:'l.rfloden har den stor

lek som uppskattats, kan magasinen ha avsankts for mycket, och l:'l.gvatten

Hlring:c>.r under sommaren kommer. d:'l. att f:'l. konsekvenser fOr .Emans an

v~\ndning som recipient . .En iindring av tappningsbestiimmelser for att ut-
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fi:\ra sti:irre avsankning kan dessutom i.nnebara en amfordelning av kraft

produktionen pa ett ogynnsamt satt med inkomstbortfall. som foljd. 

Genom att rensa vattendragen fran iiJ.dre di:lmmen, avsa.ttningar av skri:lp 

a d ach bredda samt fordjupa tranga sektianer far vattnet storre mojlig-. 

heter att rinna undan ach stara oversvii.mningar forhindras. Rensningar i 

Eman bar tidigare fOrekammit av alika amfattning. Kastnader for dessa 

arbeten ii.r emellertid sa stara att de ej tii.cks av nyttan. Prablemet med 

rensningsforetag i:lr att det inte ar tillri:lckligt att utfora sadana vid enstaka 

platser, utan bela Maran maste rensas for att oversvamningarna ej skall 

forflyttas till ett annat omdtde. :E;n foljd av ornfattande rensning i Eman 

skulle ocksa ytterligare forvarra problemet rned laga lagvattenforingar. 

Vissa ar har exceptionella hogvattenfi:iringar orsakat oversvamningar i 

framst nedre Emi'm. Drabbade omraden har varit Hultsfreds, Hogs by och 

Fliseryds kammuner. Skadar pa jordbruk ach fastigheter har blivit folj-. . 
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den. Den oversvi:lmmade arealen tarde sam mest ha amfattat 2500-30;00 ha .. 

For att minska omfattningen 'av oversvamningar har en del invallnings

foretag genomforts. Dessa atgi:lrder innebiir en viss hjiilp for €tt begransat 

amrade. Prablemet i:lr att anli:lggningskostnaden oftast overstiger den nytta 

man erhaller med invallning av akermarken. Darfor ii.r invallning i de 

flesta.fall ett mindre bra alternativ for att forhindra oversvamningar. 

Med andrad sjoreglering skulle oversvamningens amfattning i nedre Eman 

kunna reduceras. Genom overdamning i nagra sjoar kan man vid en topp 

i vattenavrinningen minska tillflodet ach darmed oversvamningarna i nedre 

Eman. .Emellertid orsakar overdamning av sjoar en oversvamning av 

strandkanterna och problemet med oversvamning har endast forflyttats 

uppat vattendraget. Dessutam kvarstar risken att oversvi:lmning fartfaran

de kan aga rum i nedre delen. 
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6, 2 Torrlaggningsforetag 

Flera torrliiggningsforetag har genomforts inom Emans nederbordsomrade. 

Enligt utredning av prof H. Oswald ar 1960 ar dessa torrliiggningsatgarder 

jiirnnt fordelade over nederbordsornradet och rnedfor inga hydrologiska 

forandringar. Omfattningen ar ungefiir 5 o/o av landarealen. Por oversvam

ningsdrabbade omraden innebiir torrlaggning av ovanfor liggande omraden 

att nederborden fortare rinner ut i vattendraget och forstorar de floden 

som uppkornmer. De tidigare markvattenrnagasinen verkade dampande 

pa stora floden, vattnet tog langre tid att tranga genom marken. 

/ 
16.3 Recipientproblernatiken {~\ 

Ett markant problem i Emans nederborr}somrade ar foljderna av de ls.ga 

lil.gvattenf(_iringarna. Vid torrperioder, som intraffar under sensommaren, 

avtar Emans mojlighet att utgora fullgod recipient for den stora mangd av-· 

loppsutsliipp som forekommEjr. Utslapp fran industri och tatorter orsakar 

syrebrist i recipienten med dalig lukt och fiskdod som foljd. Aven gifter 

fran orenat utslapp medfor svara angrepp pa djurlivet, bade i, och bredvid 

vattendraget. 

De tva Uinkbara atgarderna for att reducera skadeverkni.ngarna ar okning 

av lil.gvattenforingen och hojning av avloppsreningsverkens reningsgrad. 

Mojligheterna att oka lil.gvattenforingen finns genom andring av den totala 

regleringen i Eman. Genom andrade tappningsbestiimmelser skulle maga

sinen kunna tappas under torrperioder rned okad liigvattenforing som foljd. 

Skadorna med denna tappnin~ kan uppskattas till den forlust som kraftbolagen 

skulle gora. Dessutorn innebar en avsankning av magasinen en sankning av 

vattenytan i sjoarna vid den tidpunkt da dessa utnyttjas som flitigast for 

rekreation. Tillaggas bor att reglering av Flen, Hammarsjon och Linden 

sker i samma syfte sorn ovan namnda forslag, namligen att aka lagvatten

foringen vid torrperioden. Dessa magasin ar emellertid av sma di.rnensio

ner . 

. En hojning av reningsgraden i befintliga reningsverk ar helt genomforbar. 

Har erfordras ekonomiska mojligheter for kommunerna att bygga ut respek

tive bygga om dessa. Den ut6kade driJtskostnaden som foljer av mer avan

cerat reningsverk maste ocksa tas hansyn till. 



(Genom beslut 'i koncessionsniimnden har flera tii.torter och industrier filtt 

anvisningar om hur reningen skall forbiittras innan en viss bestiimd tid

punkt. Filr sulfi.tfabriken i Mariannelund innebar denna iitgard ett sadant 

stort ekonomiskt hliggande att fabriken) stiiJlet upphilr med produktionen. 

Problem uppstilr da p g a att nya arbetstillfallen maste anskaffas. p / 
Filr att filrbattra filrhall.andena i recipienten skall man inte bara ilka lilg

vattenfilringen, det primara ar naturligtvis att ytterligare rena avlopps

vattenutslappen vid de kommunala anlaggningarna och vid industrierna. 

Forst i andra hand bor regleringsiitgarder tillgripas for att oka lilgvatten

foringen. 
/ 

6.4 Bildandet av vattendragsfilrbund v' I i · ri , v- ~ 
• 

Sedan H'mg tid tillbaka har bildandet av ett vattendragsfi:irbund varit ett 

onskemal fran skilda intressenter. De stora vattenfloden som Eman hade 

i slutet av 60-talet var en bid'ragande orsak till att paskynda bildandet av 

ett vattendragsfi:irbund; Lantl:l>ruksnamnden och hushhllningssal.lskapet i 

Kalmar lan bad 1967 lansstyrelsen att denna skulle utreda mi:ijligheterna 

till reglering av Eman i samverkan mellan berorda kommuner; jordbruket 

och ilvriga intressenter. Da fi:ireslogs ocksa att ett vattendragsforbund 

skulle bildas. Vid flera tillfallen hal' lansstyrelsen ocksa uppvaktats av 

kommuner och enskilda, bl a Fliseryds och Hi:igsbys kommuner, som 

framfi:irt liknande ilnskemal. Det storsta problemet har har varit de stora 

olagenheter som ilversvamningarna vhllar i forsta hand jordbruket. 

Intresset av bildandet av ett vattendragsfilrbund har fran industrins sida 

varit relativt svagt. En utredning om orsaker till 6versvamningar anses 
• 

inte ber6ra industr'ifilretagen. Deras ilHgganden i vattendraget innebar re-

ning av fabrikationsvatten och detta styrs fran Statens naturvardsverk och 

koncessionsnamnde·n. 

For kraftbolagens vidkommande innebar en utredning att regleringsbestiim·· 

melser eventuellt kommer att andras. Detta missgynnar bolagen och de 

har salunda inget speciellt intresse av en utredning. Dessutom anser bo

lagen att deras roll i oversvamningsproblemet ar liten. 
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Liinsstyrelsen i Kalmar liinhar gjort framstallningar hos Statens Natur

vardsverk och jordbruksdep;,rtementet om anslag for att finansiera en 

utredning om problemen i Emans nederbi:irdsomrade. J<;ventuellt kommer 

en enmansutredning i jordbruksdepartementets regi att genomforas. Sam

arbete kommer da att uppriHtas med liinsstyrelserna i Kalmar och Jon

kopings liin (april 1974). Denna utredning skulle friimst behandla problemen 

for jordbruket. 

84. 



Bild J Siiimmmet vid Storsjons 
Lltlopp 

Bild 3 Kvarn och kraftstation vid 
HiHlinge gard 

Bild 5 Ulskov vid Sjunnen 

Bild 2 Damm vid Nyholm, 
starkt igenv axt 

Bildsida A 

Bild 4 Dammen vid J\!Iela kvarn 
dammer Grumlan 

Bild 6 Holsby kraftstation 



Bild 7 Badbryggan fi:iljer vatten
standsvariationerna i Solgen 

Bild 9 Solgen regleras vid dammen 
i Varne 

Bild ll J\spi:i kraftstation ags av 
V etlanda kommun 

Bildsida B 

Bild 8 Gallret tacker tunnelintaget 
till Klinte kraftstation 

Bild 10 Valvdammen vid Klinte
magasinet 

Bild 12 Sektorluckor i Aspi:i-dammen 



Bild 13 Stiimmet avstanger Em:bs 
vanstra gren vid Adelfors 

Bild 15 Tolv spettluckor reglerar 
utskovet vid Turefors kraft
station 

Bild 17 I' orsen vid Kvillerum for~~ 
svinner hell vid hiigvatten 

Bildsida C 

Bild 14 Tratub och svalltorn vid 
Kvill 

Bild 16 Jarnforsen 

Bild 18 Eman vid Torp, Mbrlunda 



Bild 19 Trang sektion uppstriims 
Ryningsnas 

Bild 21 F. d. sjiin Ryningen 

Bild 2~3 Gedigen stendamm vid 
lliigsby 

Bildsida D 

Bild 20 Har lag Ryningsnas kvarn 

Bild 22 Blankastriim. TGDG- givare 
placerad i skapet vid dammen. 

Bild 24 Intaget vid Hiigsby kraft
station 



Bild 2 5 Vattensti'mdet i Bell en 
far variera 3 m, vilket 
siitter spar pa stran ~ 
de rna 

Bild 27 I tratuben leds vatten 
till Paulistriims brnk 

Bildsida E 

Bild 2 6 Thompson~overfall vid 
Bellens utlopp 

Bild 2 8 Stamm et vid Flen 



Bild 29 Masugn vid Hagelsrum 

Bild 31 Dammen vid Emarps kvarn 

Bild 33 Saljen 

Bildsida F 

Bild 30 Silveran nedstroms IIagels
rum 

Bild 32 Hulingens regleringsdamm 

Bild 34 Dammen vid Saljens utlopp 



r'r 
l\ 

Bild 35 Hesterna av stammet vid 
Skarvede kvarn 

Bild 3 6 Prydligt stamme vid Maren 

0 

Bild 39 Asebo-klacken nedom Hiigsby 

Bildsida G 

Bild 3 6 Lackage under dammen vid 
Gardveda kraftstation 

Bild 3 8 Saden, s tarkt igenvaxt 

Bild 40 Finsji:i Nedre kraftstation 



Bild 41 Den langa dammen vid 
Karlshammar 

Bild 42 Emsfors 

Bild 43 SMHI: s registrerande 
pegel vid Emsfors 

Bild 44 Eman bildar vid mynningen i Ostersji:in 
en fors, en unik fi:ireteelse 

Bildsida H 



Bilaga 1 

~ Vattendomar rorande .Emans nederbordsomrade, fran ar 1919 

v axjo tingsriitt, vattendomstolen. 

(tidigare Soderbygdens vattendomstol) 

Vattendomar indelas efter respektive innehall i fyra avdelningar enli.gt 

nedan: 

II 

III 

IV 

lnnehiill 

.For anliiggningar for tillgodogorande av vatten 

sasom drivkraft, samt dammbyggnader, oavsett 

om de avse sadant tillgodogorande eller ej; 

For allmiinna farleder och flottleder 

For vattentiikter 

For andra anliiggningar och filretag enligt 

vattenlagen 

Bil. 1:1 



J\Ur Vattenbok for Nbo nr 74 

Blad I Vattendrag . I Akt nr I 
nr I ort, plats r . 

----·----- -----·--~· 

1 ! 

2 

3 

4 

Stri:imslund AD 13/1921 I 

Adelfors bruks-1 AD 24/1920 
g£rds kraftanl. · 

Blankastrom 

_AD 20/1922 

AD 1/1927 

AD 29/1932 

AD 14/1971 

AD 57/1970 

AD 17/1919 

AD 18/1919 

AD 1/1947 

Hogsby vatten- ' AD 17/1919 
kraftverk i. 
Hogsby , AD 18/1919 

AD 19/1919 

AD 1/1923 

Avd. I 

Avkunnad I Avgorandets innebi:ird I Anm. 
den 

-~----· --···-
m och kraftstation for tillgodogorande 

1 av vatten,kraft 

I 
3.8.1921 

Ostra hdr. 
5. 6, 1919 
K. M:jt dom 
5.11.1920 

15.9.1924 

2.11..1932 

12.7,1972 
DVA 48 

20.7.1972 
DVA 55 

12. 12. 1919 

10.6.1920 

27.8.1948 

12.12.1919 
I 

10. 6. 1920 j 
S.V.17.7.192 

K. M:jt 
28. 12. 1922 

Kraftstati.on med damm fOr ti11godogorande 
av vattenkraften 

Tillstand till andring av anHiggningen och 
hogre damnin.g 

Nytt vattenmarke 

Lagligforklaring av Bruksgardens vatten
kraftverk 

Tillstand till korttidsreglering vid Bruks
garden och Adelfors kraftstationer m. m. 

Kraftstation med damm for tillg. av vatt. kr. 

Deldom 

t:d 
~· ..... 
..... 

"' 



• 

Blad I Vattendrag 
nr ort, plats 

4 

5. 

6 

7 

8 

I Hilgsby vatten-
kraftverk i 
Hogs by 
(forts) 

Finsjo 

Boholm 

Kvillsbruk 

Kvill 
(Nyboholms 
vattenkraft
anHiggning) 

I Akt nc + AvtrunMd 
. den 

AD21/1921 · 14,10.1921 

AD 1/1947 I 
I 
l 

AD 135/1959 I 

AD 84/1962 

AD 17/1919 

AD 18/1919 

AD 1/1947 

AD 17/1919 

_, AD 1_8jl919 

AD 24/1923 

AD 7/1934 

AD 23/1923 

AD 39/1926 

AD 27/1932 

AD 14/1935 

I 

27.8.1948 

20.3.1961 

12.3:1965 

31. 12. 1923 

16.7.1934 

S.V.:31.12.1923
1 

VOD 23. 7. 1926 

Avgorandets innebilrd 

Medgivande till uppbyggnad av ny dammbyggnad 

Befrielse fran skyldighet att halla laxtrappor. 
mot viss annan skyldighet 

Omprovning av fiskeavgift 

Provning av skyldighet att tillhandahalla 
bygdekraft 

Dammbyggnad for tillgodogilrande av vattenkraften1 

Kraftstation med damm for tillgodogilrande av 
vattenkraften 

Anm. 

I samband med upp
filrande av kraftanl. 
vid Turefors (se 12) 
har tillst~d lamnats 
till utrivande av damm 
vid Kvill 

b:l 
>-"• ,_, 

1--' 

w 



Blad 
nr 

8 

9 

1D 

11 

I 
I 
" 

Vattendrag 
ort, plats 

Kvill (forts) 

Adelfors 
kraftanlaggning 

Ryningsnas 

Turefors kvarn 
(Emffil) 

Akt nr 

AD 67/1944 

AD 67/1944 

AD 31/1923 

AD 1/1927 

AD 59/1940 

AD 57/1970 

AD 16/1926 

AD 16/1926 

.AD 17/1933 

AD 14/1930 

AD 8/19.34 

fill 20/1937 

Av~~~n~ad \ 
10.7.1951 

15. 12. 19.51 . 

15.9.1924 

15. 12. 1941 

20.7.1972 
A 55 

Avgorandets innebord 

Ratt till vattenavledning, ersattning 

Anlaggning for tillgodogorande av vattenkraften 
Darnningshojderna faststallda, andringsarb. i 
anlaggningen 

.. 0 

Andringar i damrnbyggnaden. Alyngelledare. 
Pegel flyttas. 

Tillstand till korttidsreglering m. m. 

s.y. 9. 6. 1928 I Vattenkraftanlaggning for tillg. av vattenkraft 
VOD 29.12.1928 

" 

20.10.1930 

16.7.1934 

Ombyggnad av anlaggningen. Damning till 
hojden +.10, 00 m 

Tillstand till uppforande av dammbyggnad pa 
annan plats och av en annan. beskaffenhet 

Anm. 

Deldom 

Besiktn. dag 19.3.1937 
Besiktningen avsag i 
1934 ars dom fi:ire
skrivna anordningar 

tJ:! 
~· :-,-1 

~ 

""~ 



Blad I Vattendrag 
nr ort, plats 

Akt nr 

12 Turefors kraft- I AD 7/1934 
station vid Kvill 

13 

14 

15 

Flugeby kraft
verk 

Sjunnenfallet 

Karlshammars 
kraftstation 

AD 19/1937 

AD 30/1950 

AD 125/1959 

AD li1938 

" 

AD 14/1945 

AD 5/1937 

AD 36/1939 

AD 99/1947 

AD 23/1944 

AD 90/1966 

AD 38/1938 

" 
j AD 25/1940 

AD 114/1959 

Avlnmnad 
den 

16.7.1934 

26. 6. 1950 

16. 5. 1960 

20.6.1938 

It 

13.11.1945 

Avgorandets innebord 

Kraftstation med damm fi.ir tillg. av vattenkraft 

ErsiHtning for oforutsedda skador 

Omprovning av fiskeavgift 

Kraftverk med damm for tillgodogor. av vatt. kr. 
Damningsriitt +33, 78 m 

Andringar av anlaggn. Damn. riitt +34, 48 m. 

Rensning 

SV 8. 3. 1939 j Kraftstation med damm for tillg. av vattenkraft 

vtm 17.10.193 

19.11.1948 

16. 6.1944 

26.4,1966 
A 25/1967 

29.3.1940 

" 

20.3.1961 

Befrielse, t.v., fran skyldighet att vidta anord
ning for il.J.ynglets uppgang 

Anstand med utforande av pkt AD 5/1937 tom 1950 

Omprovning av fiskeavgift 

Anlil.ggn. for tillg. av vattenkraft. Dii.rnningsratt 
+7,17m · 
Damningsratt +8, 00 m, atgarder for fisket. 

Omprovning av fiskeavgift 

Anm. 

I;Jj ,... ,.., 
,_. 

"'" 



Bl~d I Vattendrag 
nr--t ort, plats 

Bellen~n 

Aktnr 

16 Paulistroms bruk I AD 1'7 /1919 

17 Vattenverk vid 
Kvill mellan 
Bell en och Ene
gren 

18 I Nashults~n 
Maren 

19 I Movante~n 

20 

21 

-------·-
Movanta kvarn 
(Hareda) 

Salje~n 

Regl. av Skiro
sjon och Saljen 

(Nye) 

Salje vattenfall 

(Nye) 

AD 17/1919 

AD 12/1923 

AD 69/1970 

AD 18/1919 

.AD 16/19;37 

AD 3071919 

AD 3/1S21 

AD 42/1926 

AD 3/1921 

AD 2/1931 

ll.vkunnad 
den 

12.12.1919 

12. 12. 1919 

14.4.1971 
A 17 

10. 6. 1920 

8.1.1921 

22, 10.1921 

22. 10.1921 

Avgorandets innebord 

H.eglering av vattenavrinning ur Be.llen och tillg. 
av vattenkraft 

Omprovning av fi.skeavgift 

H.egleringsdamm vi.d sjon Marens utlopp for 
regl.erin.g av vattnets avrinni.ng ur sj6n 

H.egl.erin.g av vattnets avrinning ur.F6rsj6n och 
tillg. av vattenkraft 

R.egl. av vattnets avrinning for til.lgang av vatten
kraft 

Darnm och kraftstation for tillg. av va.ttenkraft 

Anm. 

Tillstand under forut
sattning att Skir6sj6n · 
och Saljen regleras. 
AnHl.ggn. har ej kom
mit till stand. 

ttl 
~· .... 
...., 
0) 



I 

Blad I Vattendra.g 
nr ore, plats 

22 I Silveran + 
A.kt nr · I Avkunnad I Avgorandets innebord \ Amn. 

den r 
• A~ 18/19:--r, 0. 10. 19::-i D<vidgning.~ '""= ooh onoodn. nv d~~·ti,:-i ___ ·---. ---------

23 

2'1 

I 

I 

(Vena) 

~tultssjfJn 
(avloppsan fran 

Lagenheten Sag
hemmet 
(Hi:iveda) 

§p_exJ:tultasj~ 
(avioppsan fran 

Ni:isJjo stads 
vattenledning 

AD 7/1926 

J. 19 

AD 6/1923 

AD 4A/1924 

AD 45/1924 

St. D 3/1925 

AD 14/1926 

AD 42/1934 

AD 29/1937 

)\D 37/1939 

AD 44/1959 

Lantbruksing:s 
uttalande 
14. 6. 1923 

SV 10.9. 1923 

VCiD: dom 
:3. 10.1924 

11. 2.1926 

undvikande av skada a jarnviigsbro r)ver an 

Tillgodogi:irande av vattenkraft 
(l, 7 5 m fallhOjd) 

Reglering rnedelst damm av vattnets avrinning 
ur Spexhulta.sjon och avledning av vatten till 
Nassjo stad (15 1/sl 

I Foreskrift meddelad om utforande av vissa arbeter 

SV 28. 5. 1936 I Tillstand till regleringsdamm pa samma plats 
som den forra dammen och avledande av 45 1/s 

VOD:s dom 
16. 4. 1937 

28.6.1960 Tillstand till 6kat vattenuttag ur Spexhultasjon 

I 
I Deidom 

{Jj ,_,. 
1-' 

>-" 
__, 



Anm. 
nr ort, pLats den 

Blad l Vatter:drag ~Akt nr ~\vkunnad L:Avgorandets innebord 

. - . ------- ' -\--------------
25 IStorsjon 

\avloppsan) 

Nyholms kraftstn./ AD 32/1923 

AD 8/1925 

2 6 I G~rdveda~n 
\Vi.rserumsan) 

Hoghultsstroms 
!warn och s~g 

(Nye) 

SD 2/1943 
I 
I AD 57/1945 

AD 60/1948.. 

AD 127/1949 

AD 32/1967 

St. D 12/1923 

AD17/1926 

AD 35/1926 

St. D 8/1928 

Jill 44/1929 

AD 25/1930 

jiJ:) 3/1934 

i AD 72/1944 
I , 

l AD 4'? /J 945 

21. 6. 1924 

L9.1943 

31.12.1945 

30. 12. 1949 

22. 6. 1950 

17. 1. 1969 
A3 

SV 21.7. 1924 

VOD:s dom 
15. 1. 1926 

29. '7. 1929 

10.5.1930 

8.6.1931 

80.7.1945 

24.11.1947 

Kraftstn med damm for tillg. av va.ttenkraft, dii.m
ning ti.ll hojden +10, 82 

Nya bestii.mmelser· om ersa.ttningskraft 

Ersa.ttningskraft skall utg8. till stadsti.gan nr 177 i 
Bodafors koping 

Ersii.ttniJ1gskraften enligt utslaget 1924 skall ej 
l.angre utg8. 

Tillst~nd till utrivning av kraftverket 

Anlii.ggning for tillgod. av vattenkraft 

Lagligforklaring a.v anla.ggning. Best. om fisket 

Befri.else f-d'm skyldighet a.tt h!l.lla hlyngelledare 
mot skyldighet att utsatta hlyngel. 

.A.ndri.ng av ·vatten1r18.rke 

,_, 
O:l 



BJad 
nr 

27 

28 

29 

30 

3 ., " 

1 'lattendrag Avg6randets innebi)rd Anm. 

1

1 Akt nr I Avkunnad 1
1

. 
j den 

-----r----- ·--+t ---·--·------.r 
1 . I 

I ort, plats 

I Bjornhnltssji5n 1·tm. Sa:ljen -·-

+----·"-·-·----

Str<Hs.n.as kvarn 

(H6reda) 

Silver~n 

Hosen..sfors 
\ 
I (M6rlunda) 

Brusaan 

. Hogebr·o vattenl kraftanlaggning 

I . 
I Y..:l rs '::'~n '!~. 
I NS.ssj?-t 

(Niishult) 

I KnHelx> kvarn 

' I I t I 

IS' ']) J0/1"?·' 1-, - 1°~-· I t . ··~ . . . •7"-'"i ! •• '), ,_,.G:) ! 

I ' i I 
I j I 

J .AD 27/1926 l K. M:jt dom j 
I I H. 5.1926 i 

I AD 118/1946 131.1.1950 I 

! St. D 6/1944 II 31, 1.1950 
V0D21.6.1951 

Anlaggn. · filr tillg, av <rattenkraft 

Dammbyggnad over Silveran fi:ir utvi.nnande aY 

Yattenk:r.aft 

Ny a:nla.ggnirig 

An.nans talan m m 

I 
1 AD 17 /192'1 11. 6. 192.3 l K~aftstatio:; m':d d<:.1:1m for tiUg. av vattenkraft, 
1 j :pannungs7att till hosden +20, 85 m. · I J Alynge1leuare .skola anordnas. 

I SD 1 j 1929 1 29/7 1929 j· Dammbyggnad for tillgodogorande av vattE>nkraft. 

2[) /7 1929 

.. I . AD 23 1 1930 

ll\.D 41/1923 

AD 4'7 /1945 24/11 19-11 

l 
\AD 65/44 27/4 1946 

J Damning.s.h6jd: +9, 53 m 

I 
l Hegleri.ng av vaUnets avrinning ur sj6n Si:il;je.n 

sarnt tillgodogora.'lde av vattenkraften i r;tromfall 
i Virserum.san mellan sjoarna Si:iljen och Vi.gotten 

Ombyggnad av anJ.aggningen 

, Befrielse fran skyldighet att anordna W.yngeUedare 
I mot vtss annan skyldighet I Skadeersattning m m 

Forlikning traffades 
i m~Jet 

Talan mot akti.ebolaget 
, Rosensfors bruk ogillad l .. 
I 

to 
;-~. 

!-·-' 

!-" 
" 
<0 



Blad I Vattendrag ll Akt nr I Avkun. nad I A.vgorandets innebord 

__:_:::_\-ort, ~=ats .. j den -----{-···--- ___ _L:_ ___ · ----
32 l Vatt~ndraget mel·: l ,. 

lan Odeshultsjon 

l och Carlsjon j 
-S'al>tar.:rds ·v·.atterJJ- 1 SD 5/193.3 , 27/11 19.33 ) Dat:n.rn f01 ... tilhzodogOranrlet av vatteukraft. 

· <terk ' 1· · 1 ·• ·- • 
Meddelade vattenhus-

' '-"l' . ... . .. 1 ~ ua ~.J..t~.tngs~.>estan3nlf,; s:er 

33 !. Sj.iin Asens av
lopp 

~ 'L'""~~ ,.... 'l.... 1· .-.,. ... ,, or 
fJ ;:::;,l.~euo -:r~~.,l.:..e.d-

1 kraftverk 

34 1 L~pan_ 
Sjo.n Lindens 
reglering 

I 
35 ! Silver!h':l oeh dess 

AD 13/1935 

I 
~ J".D -~t·".il-r.:~?~·--1 ... :1. 2 f I _.,J,.J>...-

AD 35/1933 

.i~D 34/1937 

AD 19/19•~3 

AD 17 /Hl31 
vlL 0\.<€' L<l.t.t.B-E.. 1 l 
"'"'l .. A •r .,, " 

Dammbyggnad 
~·rrid Hii.J.lefors 

AD 3/1936 

:3 6 1 Tobroil.n 

l Tobro vat ten
. kraftverk 

I 
I 
I 

I AD 11/1937 

I 
AD 22/Hl88 

AD 49/!944 

i 

~30/'& H~34 
' 

l 
! 
l 

! 16/7 1934 

19/3 1938 

11/2 1946 

S'V: s uts.lag 
:nj12 1934 ,, 

VOD:s dom I 
11/2 1936 I 
15/J 1 1937 

I 29/7 1938 

2/12 1944 ! 

! skola galla 

I(:raft•.re:rk rned ~a:ann UJr tillgodogf5rande a~:,7 _vatten,} Geno-m 11tslaget har an
l~ct"'aft,. l(rCJ:;ne;t pa &?i£n~]JJ.en ai.r hestkm1na:n.d.e !'Or aY-· 1 loiLggninge11 laglig:{Or-
b6rdningen, i klarats~ 
Till.sti'md till ombyggande delvis av anl&ggningens ! 
ar:rngelledare 1 

Darnm over Lillan for noglering s.v-Yattuets aY
rin.nLng ur sjon Linden 

Till.stand till hojning av uppcHi:m.ningen i s;jon 
Linden till +?4, 70 m. 

A.nordnande av ett t1erta1 dam.mar fOr erhallande 
a¥? renA. f.ab.ri.kationsvatten ·)ri.a:l. FUiliefors pa:ppers
bruk 

Anlaggning for till.godog·orande av vattenkraft. 
Diimningsrii.tt +52, 20 m · 

Anstandmed utfiirandet till den 1/9 1944 
l 
I 

! 

to 
·,-.... .. ,_., 

~-..;. 

·~ 

,o 



i . 
Blad 1 Vattendrag [ Akt nr 
nr I ort, plats i 

I t 
37 I I Silver!!m ut- i AD 15/1944 

rinnande back I SD 4 I 1943 

38 

39 

40 

41 

42 

Linneryds vatten-
kraftverk 

NOt8.n 
I Axebo Kvarn 

I o 
! Eman 

I 
Emsfors vatten
kraftanlaggning 

I 
j Em~n 
Nyafors vatten
kraftverk 

1 E1n~n 
I Aspo kraftverk 

I 

: Solgenan 
I Holsby vatten
kraftverk 

AD 29/1947 
SD 6/1947 

AD 41/1946 

AD 107/1964 

AD 36/1961 

AD 28/1947 

I AD 101/1948 
! 

II AD 101/1948 

AD 101/1948 

AD 52/1967 

AD 57/1970 

I AD 22/1952 

I 
I 

Avkunnad 
den 

30/6 1944 

30/2 1949 

28/1 19.54 

13/1 1965 

4/12 1964 
A 84 

zo;1195o I 
VOD 22112 19:h , I 
29/7 1952 I 
VOD 14/1 1955 

19/8 1954 

9/4 1959 

25/10 1967 
A 57 

20/7 1972 
DVA 55 

i 

I 
I 

29/7 1952 I 

VOD 14/1 1951 

I 

.i\ .. vgOrandets innebOrd 

Tillst8.nd att 50 8.r, rakr~at fr2.n 1.937, bibeh8lla 
en kraftanliiggning. Damningsratt till hojcl 
dammen rnedger 

Lagligforklarande av anlaggning for tillgodo
gorande av damningsratt + 158,87 m. 

Tillstemd till utslapp av ind. avloppsva.tten till 
Kyrkfjarden av Ostersjon och till Em~n 

Laglighetsprovning m. m. 

Ers. for vattenkraft 

Ers. for vattenkraft 

Befrielse fr~n leverans av ersiittningskraft 

Tillstand till korttidsreglering m, m, 

Tillgodogorande av vattenkraft 

Anm. 

I 
I VOD:s dom 9) 6 19 65. 
1 Se iiven avd. IV av 
I vattenboken 

I Deldom 

b:J 
~-

""' 
>-' 

>-' 
>-' 



Blad I Vattendrag I Akt nr 
nr I ort, plats 

43 IElmtestrom- IStD 1/1955 
Axeboan 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Elmtestroms kvar 
(Fagerhult) 

Em an 
(Lindassjon) 
Vetlanda vatten
takt 

AD 94/1958 

Eman- Lillan '!AD 5/1960 

~
Monsteras koping, ·· 

attenavledning 1 

ran Eman I . 
'Eman jAD 38/1959 
.Jarnforsens kraft~IAD lOi/l.SG4 
iverk I 
kolgenan lAD 30/62 
Solgens regleringsf 
pamm 

1 

· 

ll o lAD 31/1962 
~o genan 
jBrunnshults kraft-

r
erk 

lAD 57/1970 

I 

Avbumad 
den 

130/6 1958 
's 2/1958 

10/8 1959 
A 56 1959 

14/5 1960 

15/10 1959 

20(3 1967 
A 14 1967 

7/91962 
A 54 

7/91962 
A 5.5 

20/7 1972 
DVA 55 

A vgorandets innebord 

Best. betr. vattenhushhllningen 

Bortledande av vatten fran Lindassjon, anlaggande 
av tva dammar, den ena over sjons avloppsback, 
reglering av sji:in m, m. 

Vattenavledning fran Eman till Lillan, damm
byggnad over Lillan 

Tillstand till anlii.ggande av kraftverk 

Forpliktigande for Jarnforsens kraftaktiebolag att 
utgiva ersattning fOr skada pa brunnar 

.. LagligfOrklaring av dammen efter vidtagna and
l·rings- och reparationsarbeten, befrielse fran 
i hallande av il.lyngelledare mot deltagande i kost
nader for insamling och transport av alyngel, 
skyldighet att utplantera fiskungar m. m. 

1 Reparation av valvdamm .och andring av intags-
1 kanalen 

I 
1 Tillstand till korttidsreglering m. m. 

I 
I Anm. 

I 
I 
('\.nsvar jl2:27 VL. 

;Berii.knad avl,fdning: 
1 75o. ooo m 0 ar 10so 
!L370.000 II II 1980 
11.640,000 II IJ 2000 

I 
I 
~vbD:s dom rr I avd. T 

eldom 

11/12 1967. 
26 

to 
~· 
~ 

""" ,_. 
tv 



Blad I Vattendrag ' Akt nr ' 
nr I I 

ort, plats I 
i I AD 32/62 50 j Solgen~n I Klinte kraftverk 

AD 57/1970 

I I 
51 i'H' 0 ';11° I AD 24/1965 ' .J..:.;man-w .... J_.J.an 

I Frinsfors kraft·-
1 verk 

52 
I , 
1 Brusaan i AD 6/1962 

AD 60/'965 

I I 
53 I Ern~n I AD 80/'96"1 

Reglering. av 
Hammarsjon och 

. Flen 
I 

54 I Sallevads~n I AD 33 1962 
i Badbassang i 
J8.rnforsen 

I Avk:unnad 
I den 

1 7/91962 
I A 56 

I 2011 1972 
DVA 55 

13/10 1966 
A 66 

! 21/1 2 19 62 
A 84 

10/10 1966 
A 68 

14112 196? 
I A 78 

I 9/11 19 62 
A 70 

Avgorandets innebord 

Lagligforklaring av grunddamm och avsankning 
under byggnad;stid samt av forbiledningstunnel 
och f~ngdamm for framtiden samt tillstand till 
reparation av valvdarnm. 

Anl aggande av· ny kraftstation, tillstand till 
korttidsreglering 

Lagligforklaring m. m. 

--
Reglering av Hjalten, Larstorpssjon och 
K~llstorpssjon 

Ersattningsanspr~k 

LagligfOrklaring av bef. dammbyggnad i Flens 
utlopp, reglering av Hammarsjon och F1.en, 
uppfOrande av damm i Hamrnarsjons utlopp. 
rensningar och massupplaggningar 

UppfOrande av damm sarnt ratt till damning m. rn. 

Anm. 

Deldom 

V6D:s dom 4/10 1967 

t:IJ 
>-"• 
'--' 

>-' 

1-' 
0.) 



Blad I Vattendrag 
nr ort, plats 

Akt nr Avkunnad 
den 

MaJilla, vatten
takt 

AD 1.1/2/1952 14/5 1953. 

I 
IVirserums 

1

vattentakt 

I 
ILandsbro 
lvattentakt 
I 

IKvi.llsfors 
vattentakt 

IAlvehult, 
vattentakt 

AD 62/1951 

AD 68/1970 

AD 75/1950 

AD 111/1949 

AD 48/1949 

IV!:B.lilla., 
itakt 

lrngatorp, 
takt 

vatten- lAD 16/'946 

vatten- ·~AD 37/1958 

I 

A 32 

19/8 1952 
A 51 

17/9 1971 

1·1\36 
124/8 1957 
I A 95 

' 
2/2 1953 
A 16 

11/2 1950 
A4 

VOdm 22/6 
1951 nr VIII: 
IV 21 

18111 1946 

31/10 1958 
A 84 

..~:).. v ..l../ ..l.J...l.. 

Avgi:irandets innebi:ird 

1000 m 3 /dygn 

778m3 /dygn 

3000 m
3

/d, h6gst 2000 m
3
/d som medeltal 

fOr 8.r 

550m3 /d 

390 m
3
/d 

Anm. 

I 
!Vattentaktsfast: 

1

1

·Ljungby 194 i Gardveda 
sock en 

i 

lvattentaktsfast: 
IEkeflod 17 i Virserums 
socken. Skyddsomrade 

If 

lvattenta~sfast: 
!Broby 3 6 i Lannaskede 
lsocken 

1Vattentaktsfast: 

INyboholm 14 9 i Jareda 
sock en 

lvattentaktsfast: 

' 

Alvehult 217 i Docter
hults socken 

IF t H ., '·ok 41 . as : _· ageJ.Set ra 1 
Mfllilla socken 

F t I t 139 . as : nga orp 1 

Ingatorps socken 

td 
~· ,_, 
,_, 
,_, 

"" 



Blad I Vattendrag 
nr ort, plats 

Akt nr 

Li:inneberga, lAD 1411958 
vattentii.kt 

Eksji:i, vattentii.kt lAD 86/1955 
Vid Rii.nnesJ.att 

AD 86/1955 

AD 86/1955 

I 

1
Hultsfreds vatten- lAD '7 5/19 54 
!ikt 

lAD 78/1961 

I 
!Hultsfredsind_:;tstriiAD 50/19 66 
~rna, vattentakt 

~oliden Batteri 
I B:s vattentii.kt 

V etlanda stads 
"attentii.kt 

lAD 68/1966 

fAD 71/196S 

Avkunnad 
den 

17/11 1958 

25/10 1958 
A 78 

31/12 1958 
A 121 

12/3 1960 

28/l 1960 
A9 

23/2 1962 
A 16 

6/3 1967 
A5 

[6/3 1967 
A6 

14/7 1970 
A 53 

Avgorandets innebi:ird 

600m
3 

ld 

Lagligfi:irklaring av vattentii.kt a stadsii.gan nr 
45 + 50A i Eksjo stad med ett uttag av 13 l/s i 

I medeltal. Tillstand till vattenbortledning fran 
norra Vixen m. m. samt att fOr detta ii.ndamhl ut
riva befintl.ig dammbyggnad over Langenii.san. 

Ytterligare best. angaende skyddsomrade 

Ersii.ttningar m. m. 

3 
2.145 m /d 

Skyddsbesto 

850 m 3 /d i medeltal for ar, hogst 1.100 m
3 /d 

850 m 3 /d i medeltal for ar, hOgst 1. 100 m 3 /d 

55 1/s rii.knat som medeltal fOr ar 

Anm. 

r-·-·-----

~ast: Fran Silverdalen 
J43 i Lonneberga socken 
lavstyckat omrade. 
fkyddsomrade 

~eldom o. skyddsomrade 

joeldom 

~
ast: tomt nr 5 i kvar

eret Trii.fi:irii.dlingen i 
Iultsfreds ki:iping 

~ast: Stadsii.gan nr 211B 
~ Hultsfreds ·koping 

~ast: Upplanda Agard 
~-:17 (se aven avd. IV 

rv vattenboken) IJj 

~
>--" 

~ 

'"' 



An- Anliiggningens (foretagets) namn och 
teck. nr beskaffenhet, kommun, lan 

1. Ramsens sankningsforetag av ar 1924 i 
Virserums socken, Kalmar lan 

2 i Sankning av dens. k. Hokhultssjon i Hareda 
socken, J5nkopings Ian 

3 Vattenavledning, Ramsens sankningsfi:iretag av 
ar 1924 i Virserums socken, Kalmar Hin 

4 i Vattenavledning "Tulunda - Hi:irlunda ·- St. 
Sinners tad torrlaggni ngsforetag av ar 1925" i 
Morlunda soclten, Kalmar Hin 

5 Vattenavledning, "Klobosj5ns sanknings
foretag av ar 1927" i Fil.gelfors socken, 
Kalmar liin 

6 

7 

3 

~:; 

j {l 

Vattenavledning "Sji:in Gnottelns sankning av 
ar 1927" i Vena socken, Kalmar liin 

Invallning, "Tulunda invallningsforetag av ar 
1927" i M6rlunda socken, Kalmar liin 

Vattenavledning, "Skorpetorp - Skrika diknings
foretag av ar 1929" o Fliseryds socken, Kalmar 
l2.n 

Dik;:J:Lng ''Hults dikningsf6r2tag 11 Korsberga 
socken, JOnkOpings Hin 

Br-o Ov:~r Em.8_n fOr allmanna va.gen Alseda
i /1-lssd.a socken .. JOnkOpings l8n 

AVD IV 

) Akt nr I Dag for av- J Dag fOr 
! J gorande domi besiktning 

i I I IBUD 2/1925 11~/6 1925 

iBuDZ0/192317/121923 I 
: I I 
i I I 
jBUD 2/1925 j16/6 1025 ! 
I I 
I I 
!BUD 1/1926 ! 21/6 1926 
' I 
I ' i 1 

IIBUD 1/1928 117/4 1928 
' I 

I I 

I 
!BUD 21/1927 
i 
I 
IBUD 11/1927 
l 
i 
1 
IBUD 15/1929 
I . 
I 

i 
iL!TJD?/' 0 31 ~..UL ""' ..Lv· 

t 
ii\D 29/1932 

I 

17/7 1928 

27/7 1927 

30/6 1930 

29/6 1931 

2/11 193.2 

Anm. 

~ 

G. 
~-· :-· 

,_, 
1-·· 

Q) 



An- Anlaggningens (foretagets) namn och Akt nr 
I ; 
Dag for av- j Dag for 
gorande dom1 besiktning teck~ nr beskaffenhet, kommun, Hin 

11 Vattenavledning, "K!l.llebo, Skurebo torrlagg
ningsforetag i Nye socken, Jonkopings lan 

' l IBUD 19/19331 ~9/9 1933 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

I 
Bro over Eman for allmanna vagen mellan !' 
Mhlilla och Vetlanda i Jareda socken, Kalmar lan AD 52/1934 

Vattenavledning, "Kallsjo vattenavlednings
foretag av ar 1934" i Froderyds socken 
Jonkopings lan ' 

Vattenavledning "Svartesjons sankningsforetag 
av ar 193 5" i 'Hassel by socken, Jonkopings Ian 

Bro over tilloppskanal till kraftstation vid 
Frovi for allmii.nna vagen mellan Frovi och 
Gronskha i Hogsby socken, Kalmar lan 

! 
JBUD 18/19341 
' I 

I 
IBUD 11/1935 

; 

Dikning "Sodra Fa~erhult - Kumlemar diknings- 1
1

' BUD 4/1931 
foretag av ar 1930 ' samt "Kumlemar - Karrhults, 
Dikningsfliretag av ar 1930 ll i Fliseryds socken, I 
Kalmar lan I 
Bro over Solgenan for allmii.nna vagen Sjunnen - ;AD 9/1937 
Skede - Krakshult i Skede socken, Jonklipings !I 

lii.n 

Bro over Eman for allmanna vagen Fag'elfors -
R.yningsnas station i Morlunda socken, Kalmar 
lan 

Bro over sjon Marens avloppskanal for samma 
vag i Morlunda socken, Kalmar lan 

AD 45/1937 

AD 45/1937 

18/1 1935 

10/10 1934 

13/11 1935 

29/6 1931 

27/9 1937 

31/12 1937 

Anm. 

to 
~· >--' 

.~ 

>-' 

""' 



i 
An- · Anlaggningens (foretagets) namn och 
tec.:k. nri beskaffenhet~ kommun, 13.n 

i 

I 
Akt n r ! Dag for av--

! gorande dom 
' 

Dag for 
besiktning 

./1.nrn. 

. ---+"' .. M I ~ .. ·-----------------

lBUD 8/1939 !1 mars 19391 . 20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

26 

27 

2'8 

Vattenavledning, "Boxefallssjons sanknings
foretag av il.r 1939" i Krakshults, Hassleby och 
Karlstorps socknar, .Jonkopings lan 

Tjustasasjons sankningsforetag av il.r 1941 i 
Doderhults och Fliseryds socknar, Kalmar lan 

!BUD 13/1941 
i 
I 
I 

Landsvagsbro over kanal i Eksjo stad, JonkopingsiAD 35/1940 
1- i . an · 

Landsvagsbro over Granhultssji:ins utlopp vid 
Livemil.la i Hi;gsby socken, Kalmar lan 

Idehult - Mockerhult torrlaggningsforetag av 
ar 1941 i Fliseryds socken, Kalmar lan 

Utfyllning av sprangsten till fi:irstarkande av 
Emans 6stra strandkant invid va.gen Kalmar
Vimmerby i Morlunda socksn, Kalmar lan 

Dranering av mark tillhorig Sigfrid Svensson i 
Kvillsfors i Okna socken, Ji:inkopings lan 

Vattenavledping, "Ingebo torrlaggningsforetag 
av ar 1943" i Morlunda och Kristdala socknar, 
Kalmar lan 

i 
[AD 28/1939 
I 

l I 
\BUD 16/19411 
I , 
I I 

' ! 
lAD 53 /1942 f . I 
I I 
! I 
jAD 64/1940 i 
j l 
I I 
! ' l 
I BUD 17/1943 'I I , 
I 
I I 
I I 

Torrlaggning av mark genom sa.nkning av Idhults-!BUD 16/19411 
sjon och sjon Elmten i Fliseryds socken, 1 j 
Kalmar lan I i 
'forrlaggni);lg av mark genom ·sankning av sjon jBUD 23/1943 11 
Asattern. Asatterns sankningsforetag a.v ar 1943 ! 
i Kristda.la socken, Kalmar li:in I f 

I ' I 
' 

I 
I 

27 nov 1941 I 

16 okt 1940 

5 maj 1941 

8 aug 1942 i 
I 
i 

24 febr 19431 

30 nov 1943 I 
i 
I 

12 aug 1943 j 
I 

I 
8 aug 1942 · 

4 dec 1943 
td 
~-,_, 

>--" 

,_, 
"' 



.c\n- .!\nli:i.ggningens (foretagets) nan'm och Akt nr 
teck. nr beskaffenhet, kommun, lan 

I ' 

i Dag for av- ! Dag fOr 
besiktning 

... 4.nrn. 

I gi:irande doml 

I ' -----------·--------------------~------------------·------------~--------r·~. - I ~-

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Vagbroar over Eman i Vetlanda, Skede. Aiveda, 
Okna och Karlstorps socknar, Jonkopings Hi.n 

Myltan-Fargshults torrlaggningsforetag av ar 
1941 

AD 111194.5 

AD 7211946 

I 

Emans sankningsforetag 1 och 2 samt invallnings BUD 22 1 194~ 
foretag 1-12, 1948 i Fliseryds och Hogsby sock- j 
nar, Kalmar liin 1 

Laggevi invallningsforetag av ar 1949 i Flise
ryds socken,' Kalmar liin 

0 

YtL"e Aby dikningsforetag av ar 19 51 
ryds socken, Kalmar Ian 

i Flise-

Sankning av Kalveniisesjon i Hogsby socken, 
Kalmar liin 

i 
BUD 111950 1 

! 
BUD 16119511 

I 
BUD 19 119511 

Bro over Brusan vid Ingatorp i Ingatorps socken,l AD 
Jonkopings lan i 

! 
104119471 

I 

Bro ove~ .. Eman vid Arena i Malilla m ±1 socknar I AD 11111947 
Kalmar 1an 1 

I 
! 

Bro over Emans kungsadra i Tveta och Mar
lunda socknar, Kalmar lan 

Bro over Eman vid Finsji:i i Fliseryd socken, 
Kalmar Ian 

Avloppsledningar fran Ekena'ssjon i Vetlanda 
socken, Jonkopings Ian 

Bro over St. Gransjons utlopp i Virserums 
socken, Kalmar Hi.n 

I I 

j AD 112119471 

! I 
I ' I AD 119/19471 

IAD61/J947 I 

I AD 62/1948 

l 
! 

18 juli 19451 
i 
I 

2 nov 1946 ! 
I 
I 

23 okt 1950 I 
! 
I 
! 

].5 april J 959 

13 dec 1952 

13 dec 1952 

11 dec 1948 

15 juni 1948 

i 

i 
15 juni 19481 

l 
i 
I 

27aug1948! 
I 
I 

30 apr 1952 I 

I 
I 
I tel 

~· ' 0~ 

I 
I 
' I f-' 
I C) 

' I 



;\n- Anlaggningens (fiiretagets) namn och 
teck. nri beskaffenhet, kommun, lan 

Akt nr I Dag for av- 1· Dag for Anm, 
1 gorande dom besiktning 

----+1 .ur:._____l-------7--,--------------· 
Bro over Gardvedall.n i Gardveda socken, KalmartAD 33/1950 !10 juni 1950 I 

1 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

4.8 

49 

50 

51 

52 

lan I · ·· 
i I I 

Broar over Virserumssjons utlopp i Virserums 
socken, Kalmar lan 

/AD 35/1950 1 10 juni 1950) 

I 

Bro over Notil,n vid Fagelfors i Fil,gelfors socken I AD 57/1949 I 29 okt 1949 
Kalmar lan 1 

I 
Bro over Tigerstads kanal i Tveta och Morlunda 
socknar, Kalmar lan 

• 
Bro over avid Fjardingsang i N. Sandsjo socken, 
Jonkopings lan 

Bro over S. Em£n vid Prinsnas i N. Sandsjo 
socken, Jonkopings lan 

Bro over Lindens utlopp vid Haddarp i Lonne
berga socken, Kalmar Hln 

Bro over back vid Lonneberga i Lonneberga 
socken, Kalmar lii.n 

Bro over Tinnsjons utlopp i Fagelfors socken, 
Kalmar lan 

Bro over Emil,n vid Spangebro i Mil.lilla socken 
Kalrnar liin 

Bro over Linnean vid Gardeskvarn i Froderyds 
socken. Jonkopings lan 

Bro over Storsjons utlopp vid Haga i Norra 
Sandsjo socken Jonkopings liin, 

l 
lAD 66/1949 i . 
I 

iAD 15/1950 

i 
I 

lAD 18/1950 

! lAD 38/1950 

lAD 40/1950 

I 
lAD 41/1950 
I 

/AD 9/1951 

' I 
lAD 52/1951 

iAD57/1951 
I 

I 
' l 

30 sept 1949[ 

I 
19 aug 1950 

19 aug 1950 

17 apr 1951 

I 
10 juni 1950 [ 

' I 

10 juni 1950 I 
I 

17 apr 1951 J 

I 
20 okt 1951 I 

! 

10 jan 1952 
"' "" ~· 
~ 

~ .. 
tv 
a 



An- Anlaggningens (foretagets) namn och 
teck. nr beskaffenhet, kommun, lan 

52l 
2 

53 

53! 

Utsl. av inbl. avl. vatten i Brusa!l.n fr!l.n Brusa
fors sulfitfabrik, Mariannelunds koping, Jkp lan 

Bro over Virserumssjons utlopp i Virserums 
socken, Kalmar lan 

Utsl. av avl. vatten fril.n Mariannelunds koping 
Brusa!l.n, Jonkopings lan 

54 Bro over Enegrens utlopp i Kr!l.khults socken, 
Jonkopings lap 

54} 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Utslapp av industriellt avloppsvatten i Silver!l.n 
fr!'m Hallefors trasliperi och pappersbruk i 
Lonneberga 

Bro over N. Em!l.n vid Holsbyholm i Alseda 
socken, Jonkopings liin 

Bro overS. Eman i Norra Sandsjo socken, 
Jonkopings lan 

Bro over N. Emil.n vid Applaskog i Norra Sand
sjo socken, Jonkopi.ngs Ian 

Em!l.n, bro vid Holsbyholm i Alseda socken, 
Jonkopings lan 

S. Emil.n, bro vid Norra Sandsjo i Norra Sand
sjo socken, Jonkopings lan 

N. Em an, bro vid Applaskog i' Norra Sandsjo 
socken, Jonkopings Ian 

Akt nr Dag for av- I' Dag fOr 
gorande dom. besiktning 
nr ! 

-7·---~---·--·-·--------------·-r -----------------------~---~---~r-----------,. 

lAD 33a/1948 i ?0/4 1952 I ! 
' 1 A 26 I 1 l ! ! ~ 
/AD 29/1952 119 aug 1952 I 

i I 
'lAD 336/1948 i 30/4 1952 

1 
I A 26 

! I iAD 52/1952 I 14 aug 1952 

lAD 34/1948 130/4 1952 
! 1 A 26 

I I 
f I 
lAD 54/1952 i 3 febr 1953 

I 
jAD 57/1952 

i 
lAD 58/1952 

lAD 54/'952 

I 
I lAD 57/1952 

lAD 58/1952 

I 
' ' 

3 febr 1953 

3 febr 1953 

3 febr 1953 
A 18/'953 

3 febr 1953 
A 19/j_953 

3 febr 1953 
A 20/1953 

Anm. 

tU 
<--' 

~ .. 
N 
~ 



An- Anlaggningens (foretagets) nanm och Akt nr Dag for av- I 
gorande dom 1 
nr I 

teck. nr beskaffenhet, kornmun, lii.n 

---c-··---- r-·-----
61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

.68 

69 

70 

71 

72 

Hogs by i.nvallningsforetag 
Kalmar lii.n 

I 
1952 i Hogsby socken, i AD 104/195~ 7 maj 1953 

1 • A33/l953 

Sagbron, kulvert vid Faglebo sag i Fagelfors 
socken, Kalmar Hin 

Hunsniissjon, bro vid Ryd i Karlstorps socken, 
Jonkopings lan 

Silveran, avloppsutslapp fran Hallefors bruk i 
Lonneberga socken, Kalmar liin 

• 

Norra Eman, bro vid Nomme i Bji:irko socken, 
Jonkopings lan 

I 
! 

Brusan, bro norr om Hiissleby kyrka i Hiissleby! 
socken, Jonkopings liin i 

Skedesjon och Mycklaflon, bro over sund i 
Edshul.ts och Hults socknar, .Jonkopings lan 

AD 58/J95l 

AD30/l954 

AD17/1934 

AD 28/1954 

I 
AD 29/19541 

I 
AD 31/19541 

! 
Silveran, bro norr om Linneryd i Hiissleby I AD 34/1954 i 
och Rumshulta socknar, Jonki:ipings lii.n I 
Gardvedaan vid .. ArnasjogOle, bro. MilJilla kom- i AD 94/19531 
mun, Kalmar lan . . j I 
Em-il,n!Kvillen) vid Hogsby, trumma, Hogsby s:nl AD 16/J955j 
Kalmar Ian 

1 
o I 

Virserumssjon, bro vid Alefors, Virserums j AD 1611954 
socken K.almar liin · j 

Fjustasasjons siinkningsforetag ar 1941 i Doder-1 AD 63/1955 
~~;:~ och Fliseryds socknar, Kalmar lan, an- j 
~ '-'-'-~~-... i 

18 jan 19541 
A 18/1954 I 
14 juli 19541j 
A 41/1954 

I 
31 dec 1934i 

4 okt 1954 I 
A 65/1954 ' 

4 okt 1954 
A 66/1954 

4 okt 1954 
A 67/1954 

4 okt 1954 
A 68/1954 

25/11955 
A311ll55 

2/7 1955 
A 46/1955 

19/8 1955 
A 55/1955 

8/12 1955 
A 104/1955 

Dag fOr 
besiktning 

Anm. 

tJ:j 
~· ..... 
,_. 

"" '" 



i 
An- : Anlaggningens (fOretagets) namn och 
teck. nr: beskaffenhetj kommun~ lan . 

7 3 Emans torrHiggningsforetag, anstand, N avelsji:i 
m f1 socknar, .Jonkopings Hin 

74 Norra Eman, bro vid Nomme, Bji:irki:i s:n, 
Jonkopings liin 

7 5 Silveran norr om Linneryd, bro II, Hassel by s:n 
.Ji:inki:ipings lan 

'7 6 Skiverstadsans sankningsfi:iretag, Eksji:i, 
Jonki:ipings lan, anstand 

' 
77 Eman, bro vid Fliseryd i Fliseryds s:n. 

Kalmar Ian 

78 S. Eman. bro vid Upplanda, Vetlanda kommun, 
Jonkopings lan 

78 Morkhults torrlaggningsfi:iretag ar 1950, Flise
ryds s:n. Kalmar lan. anstll.nd 

~0 i Mi:inster£s sulfatfabrik. vattenbortledning och 
avlopp i Kalmar lan 

81 ! Em~.n. broar vid Em i Mi:insteras och Doderhults 
kommuner. Kalmar lan 

Akt nr l Dag for av- I 
' gorande doml 

! 

AD 56/1955 I 2/5 1956 
i 'A 10/1956 
l 

AD 27/19551 16/5 1956 

AD 32/19551 

A 27/1956 

16/5 1956 
i A 28/1956 
' ' 

AD 71/1955 I 16/5 1956 . I 
A 30/1956 I 

i 
I 

AD 69/1955 i 
l 

2/6 1956 
A 37/1956 

' 

AD 52/19551 16/10 1956 

i A 74/1956 
I 

AD 72/1956 ! 16/Jl 1956 
A 87/1956 

AD 110/1955 15/2 1957 

I 
A 25/1957 

AD 9411956 I 6/6 1957 

82 Emans sankningsforetag m fl, anstand, i Flise- ! AD 55/1957 
ryds och Hi:igsby socknar, Kalmar Hin 

4 juni 1958 
A 35/1958 

I 

83 Tjust£sasji:ins sankningsfi:iretag av ar 1.941 I AD 66/1957 
i Doderhults och Fliseryds s'ocknar, Kalmar lan, 
an stand 

4 juni 19 58 
A 36/1958 

Dag for 
besiktning 

~-")' 

Anm. 

bJ 
>-"• 
;--

>-' 

"' :::..,) 



i i 
:\n- Anliiggningens (foretagets) namn och 
tock. nr beskaffenhet_~ kommun~ l8.n 

Anm. Akt nr l Dag for av- I Dag for 
i gorande dom besiktning , 

_, ________ . ____ ;_..... ____ f..ru:.-. +- ;:,.-----------

lAD 24/1958 118 okt 1958 I ' 84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

Emil.n. bro vid Ruda i Hogsby socken, Kalmar 
lan I I A 75/1958 

i I 

Emil.n vid R.yningsnas, erosionsskydd, lVIorlunda \AD 31/1958 I 18 okt 1958 
forsamling, Kalmar lan [ I A 7 6/1958 

: ' ! 
Emil.n, erosionsskydd vid Hi:igsby i Hogsby socken!AD 96/1958 i 22 apr 1959 
Kalmar lan ! I A 27/1959 

Emil.ns invallningsfi:iretag 3 och 4 av 1948 i fAD 88/1958 ! 25 apr 1959 
Fliseryds ocq Hogsby socknar, Kalmar liin : i A 33/1959 

Emil.n, bro vid Ekhult i Fliseryds socken, I AD 53/1959 
Kalmar lii.n I 

I 
Skedesjon och Myckla.flon, bro vi.d Sundstorp i Edsl AD 7 5/19 59 
hulls och Hults socknar, Jonkopings lan 1 

Vetlanda avloppsreningsverk i Vetlanda stad, 
Jonkopings l.iin 

I 
lAD 41/1959 

I 
I 

29 aug 1959 
A 62/1959 

22 dec 1959 
A 80/1959 

27 jan 1960 
A 8/1960 

Hunsnassjon, bro vid Ryd i Karlstorps socken, 
Jonkopings lan 

Kroppil.n, utri.vning av bro vid Glomsjo i Navel
sjo socken, Ji:inki:ipings lan 

II AD 97/1959 i 5 apr 1960 I. l A 33/1960 

iAD 103/19591 5 apr 1960 
I I A35/1960 
' 

Silveril.n, bro vid Li:inneberga, i Lonneberga 
socken, Kalmar liin 

lAD 32/1960 

i 
' 

Ka.lveniis-Slathults torrliiggn~ngsforetag il.r 1955 fAD 66/1960 
anstil.nd, i Hogsby socken, Kalmar lan ' 

7 juni 19 60 
A 71/1960 

J10 dec 1960 
! A 124/1960 

I I 
i 

I I 
i ' I 
' 

to 
1-"· 

""' 
1-' .. 
N 

"" 



i ~ I' An- -Anlaggningens (foretagets) namn och Akt nr i Dag for av- Dag for 
teck. nr: beskaffenhet, kommun, lan l gorande doml besiktning 

- I I I 

-----------------------~-----------+l~nr_ ____ ~·-------

9 5 Emsfors bruk, fabrikationsvattenbortledning 
fran Eman, Doderhults socken, Kalmar lan 

9 6 · S. Eman, bro N. bstana vid Vetlanda i 
Jonkopings lan 

97 Silveran, bro vid Hultsfred i Kalmar lan 

98 Virserumsan - Virserumssjon, omgravning i 
Virserums koping, Kalmar lan m. m . 

• 

99 Monsteras sulfatfabrik, fabri.kationsvattenbort
ledning fran Eman, Monsteras koping, Kalmar lan 

100 Emsfors bruk, vattenbortledning fran Eman i 
Di:iderhults socken, Kalmar lan 

101 ! Eman, utrivning av trumma vid Nyholm i. Norra 
Sandsjo socken, Ji:inki:ipings lan 

102 ' Eme.n, (Kvillen), bro vid Fliseryd i Fliseqds 
socken, Kalmar lan 

103 Myresj6, utrivning av bro i Lannaskede socken, 
J6nki:ipings lan 

104 ! Mons-te-ras, vattenavledning fran Eman till Lillan, 
i.nom Fliseqds socken, Kalmar Hin 

105 Eman, vagbank vid Skraplinge, Mi:irlunda socken, 
Kalmar lan -

1 i ! -

1

16/5 1959 l AD 78/53 

AD 99/60 
A 32/G1 

AD 98/60 
A 50/61 

AD 38/19 61 
A 83/61 

AD 84/1960 
A 84/61 

AD 36/1961 
A 85/61 

AD 58/1961 
A 89/61 

AD 13/1962 

AD 69/1962 

AD 38/1962 
A 12/1963 

A 38/59 I 
I ! 

127/41961 ! 
I 
7/6 1961 

10/11 1961 

15/11 1961 

15/11 1961 

25/11 1961 

4/5 196.2 
A 29/1962 

14/12 1962 
A 80/1962 

i 
I 

27/2 1963 [10/10 1967 

AD 32/1963 27/5 1963 
A 31/1963 i 

I 
I 
I 
I 
I 

! 

' I 
I 
' 
I I. 
I 
I 

I 
I 
i 

I 

Anm. 

IJj 
~· 
>-' 

,_. 
" 
N 

"" 



.'\n- Anlaggningens (ftiretagets) namn och 
teck. nr beskaffenhet, kommun 1 lan 

106 Skorpetorpesjons utlopp, bro vid Li:ivhult i 
Fliseryds socken, Kalmar lan 

107 Lillsjons utlopp, bro vid Gronskog, F'liseryds 
socken, Kalmar lan 

108 Vetlanda, vattenbortledning fran Lind!l.ssjon i 
J6nk6pings lan 

108 ~ Emsfors, tillstand att utslappa ind. avl. -vatten 
ti:ll Kyrkfjarden av Ostersjon och till Eman, 
Kalmar Ian ' 

109 Spexhultssjon, okat vattenuttag, Nassjo stad 
och kommun, Jonkopings Hin 

110 ; Storesjon, vattenavledning, N, Sandsjo och 
Malmbacks kommuner, Jonkopings Ian 

111 Hulingen, avloppsutslapp fran Hultsfreds koping, 
Kalmar lan 

112 i Eman, gangbro inom Emmenas samhalle i 
Malilla kommun, Kalmar lan 

113 Silveran, bro vid N. Linneryd inom Marianne
lunds och Rumskulla kommuner, Jonkopings och 
Kalmar Ian, anst!l.nd 

114 

Akt nr Dag for av-- 1

1

. Dagfor 
gorande dom 

1 
besiktning 

nr ! 

Anm. 

! ··co---T-·- "------------

AD 33/1964 j2/10 1964 
A63/1964 

I 
AD 3 4 I 19 64 I 2 I 1 0 19 64 

I A 64/1964 

AD 43/1964,16/10 1964 iA 66/1964 
i 

AD 78/1953 [ 4/12 1964 
AD 36/1961 I A 84 

i 
I 

AD 44/1959 128/6 1960 

II A 82/1960 
[ (deldom) 

AD 78/1964 [30/1 1965 
[A 7/1965 
I 

AD 7 5 I 19 64 .1, 15/7 19 65 
A 50/1965 

' 

AD48/1965j7/91965 
A 52/1965 

I 

AD 70/1965,20/12 1965 lA 90/1965 

[ 

I 
I 
I 

16/8 1963 

Deldom 

VOD:s dom den 9/6 1965. 
Se aven avd. ·I av vattenboken 

! 

I 
I 

I 

Deldom 

I .. I !Fastst. av VOD d. 20 1 1966 

I 
I 
I 

• 

!Ant. nr 46 overford till 
fnr 75, betygar 

! 

nbo 

td 
~· 
>-' 

'"" 
N 
()) 



An- Anlaggningens (foretagets) namn och 
ted:. nr: beskaffenhet, kommun, lan 

115 Kvarna.rpsjon, bro vid sjons utlopp vid 
Kvarnarp, Horeda kommun, Jonkopings lan 

116 ~ Vallsjon, vattenavledning inom Savsjo stad, 
Jonkopings lan 

117 Silveran, bro vid lVlalilla, Mhlilla kommun, 
Kalmar lan 

118 Brusaan, bro vid Parkgatan i Mariannelunds 
koping, Jonk\.)pings Hin 

119 : Vetlanda, kvarstaende fragor i mal ang. pro
visoriskt avsankande av Lindassjon inom 
Jonkopings Hin m. m. (se ant. nr 40) 

120 S. Eman, bro m. m. vid Backseda, Vetlanda 
stad och landskommun, Jonkopings Ian 

121 Eman, vattenbortledning m. m. till Vetlanda 
stad, .Jonkopings lan 

122 : Eman, broar m. m. vid Frovi, Hogsby sam
halle, Kalmar lan 

123 I Farstorpsan, ombyggnad av bro och damm
byggnad vid Farstorp, Vetlanda kommun, 
Sonkopings lan 

124 · i Skedesjon och Mycklaflon, bro over sund vid 
Sundstorp, Eksjo kom.mun, Jonkopings lan 

125 I\o:mrnen, vattenbortledning till Bjorkoby sam
halL;, Vetlanda kommun, Jonkopings lan 

Aktnr IDagfor av- II Dagfdr 
i gorande dom besiktning 

.. ~,nrn. 

I I I +. ______ .....,., ________________ .... 
I I 

AD 2/1966 I ,13/6 1966 II 

i A 39/1966 
1 

' ' 
AD 58/19651 3/10 1966 I 

I A 67/19 66 i 
AD 40/1967j 3/11 1967 . 

· A 64/1967 

AD 6/1967 i 8/11 1967 
t 1\. 65 
i 
i 

AD 43/1964j 16/12 1968 
, A 77 

I 
' AD 72/19691 3/~ 1970 
I A ol 

AD 71/19681 14/7 1970 
; A 53 

! 
AD 4/1971 ! 29/9 1971 

I A 48 
I 

AD 57/1971J 15/5 1972 
I DVA 29 
i 

! 
AD 55/19711 18/5 1972 

l DVA 

VA 39/19721 26/10 1972 
~ DVi'l B2 

I 
I 
i 
l 

Se aven avd. III av vattenboken 

:-"' 

N .._, 



Bil. 2:1 

Filaga 2 
? 0 0 

Y, S,J(>An S1'0HJU<: i\N 1 K)VI~ INO!Vl EMANS NED. OMHADE 

Sjo L" I I 
G:~eral-; +m ! 

' 
' I stabs-

I 
! b. h. I kart a nr: 

l~man 

I-! 21 

F 28 

F 27 

F 28, 

H 22 

1 F 27 
i 

Axebodasjon 

Bell en 

Bjadesjon 

Bodasjon 

Bosjon 

Ekenassjon 

Fagerhultas 

Flaten+JVfed 

Flen 

jon I F 28 

elsjon I H 28 

.. n 

Flogen 

Frissjon 

Forsjon 

Gisshultasjo 

Gnottlem 

Granhultesj 

Grumlan 

Hamrnarsjo 

Hammarsjo 

Hammarsjo 

Hjortesjon 

Hjartasjon 

Hulingen 

Hunsnasen 

Ingarpsjon 

Kallsjon 

Karsnasasjo 

Kolsjon 

Linden 

Linnesjon 

L1'mganasas 

JVfaren 

Moren 

on 

n 

n 

n, St. 

.. n 

jon 

IF 28 
F 27 

I F 20, 

IF 36 
F 27 

H 28 

II 29 

F 27, 

H 28 

H 29 

H 28 

FH 23 

F 28 

I-! 2 8 

F 35 

F 27 

F 27 

F 28 

H 21 

FH 28 

F 27 

F 27 

H 28 

H 28 

I 
i 

I I 
1163, 4 

,204, 8 

bo,9 I 
I I 

27 !196, 8 I 
I 20, 1 
; 
;218, 7 
' i233, 8 
I 

' 95,7 

181,3 

184, 6 
I 

27 211, 8 I 
216, 2 I 

256, 9 
I 

:102,2 
! 
I 7 5, 1 I 
I 

I 28 1161,8 
! 

165, 2 

43, 6 

1161,1 

130,4 

206,2 

95' 1 

1205, 5 .· 

197,0 

211,7 

173 

119, 0 

151' 5 

222,4 

198,0 

92' :J 

166, 1 

Max. I Sjo-
djup I yta 
ml km2) 

' 

1, 2 

18 '7,0 

1,4 

I 2, 1 

1, 1 I 
1, 1 I 

I 

10 1, 6 I 
2,0 I 

I 

14 3,7 
I 

I 
6 1' 9 I 

3, 5 I 

2, 5 I 
5 1,7 I 

I 

' 2, 2 i 
I 
I 

1, 5 I 
I I , 

I 4, 6 ' ! 

I I 1,2 

I 1' 1 
I 

I 

I I 1, 5 I 
I 2., '7 

I 
I 
I 2, 5 
I 

I 9, 8 

I 1, 1 
! 

I 
1, 2 

1, 0 I 

I 1, 0 

I 1,0 

3, 6 

13 3, 5 

15 .. 5 :t, 5 

1, 9 

1, 4 

Neder-
bards- Sjb-
Ollll'

2 
typ 

km 

.s 
130 SBG 

S(B) 

B 

s 
SB 

s 
645 SB 

64 s 
494 SBSa 

59 S(B) 

s 
42 SSa 

SB(Sa) 

77 s 
641 (S)BF 

104 s 
.· 

s 
s 

268 SB 

73 B 

637 BPL 

81 B 
-

SBP 

74 s 
SBP 

40 s 
53 s 

,, 15 SB( 1\1) 

S(K)~ a 

68 s 
s 

Heglering 

ampl Vol, 
m Mm3 

3,0 19 

0, 5 

1,7 6, 3 

1,4 1 6 
' 

1,4 4 

1,7 10 

1' 2 4,3 

2, 8 5t0 

Hekre
ation 

B 

B 

F 

FB 

F 

F 

F 

F 

FBV 

F.V 

B 

FBNV 

F 

F 

FBV 

B 

BNV 

F 

BV 

F 



Bil. 2:2 

~- SJOAH STOHHE AN 1 KM 2 INOM El\12\NS NED. Ol'vmXDE 

-----------.--

~eral-1 +m f;ax.l 
Sjo 

Mycklaflon + 
Skedesjon 

Narrvetesjon 

Norra,sjon 

Nommen 

Nommen, L 

Rosjon 

Saden (Salen) 

Saljen 

Serarpssjon 

Skirosjon 

Skarsjon 

Solgen 

Spexhultasjon 

Storesjon 

Saljen 

Tjurken 

Tjustasasjon 

,. Triasjon 

Uppsjon 

Vallsjon 

Vigotten 

Virserumsjon 

Vixen, N 

Vixen, S 

Vd.ngen 

Vrangen, Ov+Ytt. 

Vammesjcin 

Val en 

Varnen 

Ogeln 

bvrasjon 

bS- I r 

La 
Ge 
sta 
ka rt a nr l 6. h. I d~p 

F 2 8 

28 FH 

F2 

F2 

F 2 

F 3 

H2 

F 2 

7, 

7 

7 

5 

IF 2 

I·F 2 

1 

8 

8 

8 

F 2 

F 2 

F2 

F 2 

FG 

0, 

F2 

H2 

H2 

F 2 

F 2 

F 2 

H2 

F 2 

F 2 

F 2 

H2 

H2 

H2 

F2 

F 2 

F 2 

8 

7 

7 

21 

7 

2, 

1 

7 

7 

1, 

8 

7, 

7 

8 

8 

8 

1 

8 

8 

8 

28 

27 

29 

28 

35 

I I 

I I' 
I. 
1~07, 5 j40 

!113, 2 

\181~ 9 

b9, 5 18, 5 
; 

:219, 8 

1235 6 . , 11, 3 
l 
;149, 5 
i 
:142,7 

214, 8 
i 

17' 5 

144 
I 

219, 6 I 
194,7 I 

I 
I • 

301,4 I 
l 285,4 I 

224,3 
I 

16 I 

I 
195, 2 ' 16 ' I 

' 19' 0 I 
I 

182, 6 ' 

I 218, 3 

229,4 
I 

14 

220' 1 

122, 1 

215, 3 I 
' 

215,4 

I 
15 

245,4 11 

97,3 

91' 0 

183,2 

173,3 

220,2 21 

155, '7 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

Sjo-1 
yta I 
km2 l 

I 

17, 8 

1., 3 

1, 0 

15, 0 

l, 1 

2, 0 i 
I 

2, 81 
7, 5 I 

I 

1' 91 
1' 2 

I 

1' 71 
' I 

23,7 i 
I 

3' 2 i , 
4, 9 i 
2, 3 i , 
2,4: 

2, 6! 
I 

1., 11 

1, 1 i 
I 

7, o I 
1, 0 I 

1' 3 

1,71 

5 11 

1: sl 
1, 11 

1, 11 

3,7 

3' 6 

1,2 

J., 3 

I 

·- ..----
Neder- Heglering l1ekre-
bords- Sjo- ampl Vol

3 
at ion 

omr typ 
km 2 m Mm 

84 SB F 

247 ~ 

'"" 
F 

499 PL 

166 SBSa I BV 

SB 

17 S(B)S FBV 

117 s 1, 45 2,0 

211 s 3,0 20 
I • 

S(B) I 

I FB 

B 

s 
I 

640 SBM 1' 85 40 

18 SB 20 NV 
• 

33 SB 1, 8 FBNV 

58 S(B) 1, 1 2, 5 

456 SBP F 

129 s 
s F 

90 BSa B 

24 SBSa BV 

s 
275 B FBNV 

27 s ) FBV 

SB ) 0, 55 3.8 FBV 
) 

s 
631 S(B) 

s 
26 SB BN 

100 SBP 1=1' 

8 SK F 

B F 

-



Fiirklaringar_ 

Sjiityp: 

S belt eller till slor del omgiven av skogsmark 

B inagor grans. till sjiin 

K klippstrand 

S sandstrand 

M rnyr- och l r-askmark 

P flack i:errang .. sHUt 

L lerjordar 

Pl > lersHW.sjii 

G gnmdbottnad. sarskilt i. strandzonen 

a avsankt 

Hekreation: 

/\. allmant, landskapsbild etc. 

B i.ordningsst.alld badplats 

F' vardefullt fiske 

N striivomrade vid sjhn 

V strandnara villa- sportbebyggelse 



Bilaga 3 

;< Befintliga kraftsl:ationer i Emi\.ns nederbi:irdsomd.de 
·--r--

~i attendrag ~ Agare - F~.ll- Effekt ~-~rs- l'ttagbal' I \'attendorn I 
hi:ijd prod vatt. Wr. ___j_ 

------------------------ rn kW i .\IkWh m·'js ~----------

Solgenfut l - I . , 1 I 
Klinte lsm-3.landskraftc-\B I 2_7,0 1950 7,8 I 11 OstraTi.ngs- ~skallbyggnasol'--1, 

I I 
_ I • . korttidsl'eglet·ing 

Brunnshuit - " - I 12 1100 3, 6 I 12 lags h. r. ska.ll ingi\. i kort-

I - , • I Sll.ver·an- Br·usaan 

I Bruzaholm Bruzaholms bruk .AB 10,7 

Br·uzaholms viror AB 5 Stuveryd 

Hi:igebro 
I 

Turbin o regulator-- ', 8 

I ::lilverda.len 

I -
Em an 

Prinsfors 

Sjunnen 

Holsbybrunn 

_,\spi:i 

Bruksga.rden 

Adelfors 

Turefors 

ser\·ice, Anneberg 

~Io och Domsji:i 

Rostedt, Bodafors 

Bergfeldt, Sjunnen J 

Hildorsson, Holsbybrunn 

Vetlanda kommun 

Yetlanda kommun 

Smiil. kraft .:\B 

:VIo och Domsji:i 

K --ill("\ -b h 1 ll F]' - ··,,'1 k - ft 'B . ,. .. .. )' o o .m. L ... 1ppan, ::. •.. a .. Ta ..• -c. 

.Jar·n.forsen Kli.ppan 

Belleni\.n 

Paul\stri:im :\Io och Domsji:i 

13 

17 

2., 6 

5 

6 

7 

9) 5 

10,0 

4, 0 

17 

200 

30 

100 

70 

7 50 

120 

550 

650 

700 

1050 

1120 

500 

400 

4,4 

0' 6 

3,0 

3, 6 

I 
4, 2 

5, 8 

6, 4 

- •) 0 
I ·-. 

.. ~ . . u-~ tlosreg .. core.a.g 

1 

9 ·) ] 0? ') - • 1 ,... 1: 

I 1. 5 
1 

I 

I .AD 17/1927 I 
I 

AD17;'l934 ' 

1skall it:ga i korttids-
\ regl.. foretag 

6 

15 

15 

14 

14 

15 

c\D24/1965 

~I.D 5;1937 

"\D 22/1952 

.AD 101/1948 

.-\.D 20/1922 

AD 59 i 1940 

:\D 7/1934 

:\D 23 !1928 

IJ 

20 I AD :18.1959 

_:\.D 17-' 1819 ::0 

-:,.:; 



------------------,-------------------r--Fan:-I Effekt j A,"_ uttagbu I Vattendrag 
kraftverk 

Agare J 
I 

hi:ijcl prod. vatt. for, J 
m I kW·- IvikWh m 3 /s . 

Em~.n 

Blankastrom 
Hogs by 
Finsjo bvre 
Finsjo Nedre 
Karlshammar 
.B::msfors 

Sydkraft 
II 

" 
Jl 

Emsfors bruk 
" 

8,0 
10, 5 

5J 5 
8' 5 
3, 6 
2) 7 

I 

2000 11,0 33 
3800 16, 0 50 

?00 4,0 14 
1200 9,0 22 

800 3' 3 
300 

\/a.ttenclon1 

AD 17/1919 
AD 1'7/1819 
AD 17/1919 
AD 38/1938 
AD 38/1938 
AD 41/1946 

to ·-· ,_., 

w .. 
,tv 



Bil. 4:1 

Platser inom Emans nederbordsomrade, dar Eman dammes av 

regleringsanordningar 

Vattendrag, ort 

Solgenan 

Spexhultasjon 
Bodanasasjon 
Bodaskogle 
Rodja 
N. Vixen 
Varne 

Linne an 

Gardeskvarn 

Gardvedaan 

Not an 

Kullebo 
Tobro 
Gardveda 

Ljusholm 

Brusaan -Silveran 

Hjintevad 

Mariannelund 
Emarp 
Silverdalen 

Linden8.n 

Linden 

Tjustg_sa£n 

Hammarsjon 

Flenan 
Flen 

Bellenan 

Em8.n 

Lilla Bjiilkerum 

Storsjon 
Yallsjiin 
Ahult 
Strommahult 
Hallinge 
Grumlan 
Fliseryd 
Flugeby 

byggnad, andamal 

vattentiikt Nassjo 
vattentakt 
kvarn, sag 
gamma] kvarn, ej i bruk 
vattentakt F1ksj6 
regleringsdamm, kraftandamal 

kvarn i bruk 

sag_. nedlagd kvarn 
sag, privat kraftverk 
gammalt kraftverk, ags av Sydkraft 

skall rivas 

kvarn 

sulfitfabrikens i M.ariannelund vatten-
forsorjning 

sulfitfabrikens vattenforsorjning 
kvarn i bruk 
pappersbrukets vattenforsorjning 

pappersbrukets i Silverdalen vatten
forsorjning 

sulfatfabrikens i Monsteras vattenfOrs. 

sulfatfabrikens vattenfors. 

kvarn i bruk 

vattentiikt Bodafors 
vattentiikt Savsjo 
gammal kvarn, ej i bruk 
gammal kvarn och kraftverk, ej i bruk 
kvarn, sag, biigge i bruk 
fritidsandamal, delvis i kraft 
Jungnerfabriken 
gammalt kraftverk, ej i bruk, damm 



Bil. 5:1 

Bil.aga 5 

/\vloppseeningsverk ftlr tatoeter inom F;miins nederbiirdsomriide 1 97:l 

Ort 

K-lan ------
Berg a 

Boekara 

Fagerhult 

J''i.nsj6 

Fliseryd 

Fiigelfors 

G8xdveda 

liultsfred 

Hi:\gsby 

.i 8.rnforsen 

I ;t'Snneberga. } Si1v<c'rdalen 

l\!1 ill ill a 

Mi:\liUa s;jukhus 

l\lfi) rlun da 

Hosenfors 

Huda 

Virserun3 

F ···lii.n 
--·---" 

Bello 

B;icirkiiby 

Bodafors 

Ekenassj6n 

Fksji\ 

Fnrstor·p 

Gr.Lrnstorp 

1 !ol s by b runn } Sjunnen 

Ilult 

Hult.agi\rd 

Ilulianiis 

rtareda 

Pers 
197 3 

900 

400 

380 

180 

700 

700 

150 

5400 

2200 

no 

1550 

2200 

2900 

1200 

550 

8.50 

2 GOO 

90 

420 

2[}()() 

1400 

iJOOO 

120 

320 

850 

400 

70 

70 

50 

.Hening 
1973 

Bd 

Bd 

R 

Bd 

R 

Bs 

Bs 

B+K 

Bd 

B+K 

M 

Bd 

Bd 

B+K 

Bs 

Bd 

Ba 

BJ 

B+K 

Bo 

Bd 

Ba 

B+K 

M 

B+K 

B+K 

M 

Bl 

B+K 

Hening 
framtid 

B+K 

B+K 

B+K 

B+K 

B+K 

B + .K 

B+K 

B+K 

B+K 

B+K 

B+K 

B+K 
B+K 

B+K 

B + K 

B + K 

B + K 

0 

.Ar :\nm. 

74 Ev ansl. till lli:igsby 

75 

75 

80 

77 

74 Ansi. till Hi:igsby 

74 

74 Klarl old -7 4 

74 /1nsl till Hultsfred 

74 Koncession 19'7 (i 

74 

74 

76 

74 KonC("SSion 19'7 G 

74 Under utby ggnad 

74 Ansl till Vetlanda 

74 Under utbyggnad 



Bil. 5:2 

!': ~ r:_k_:l":_r_iJ~g_:> 2::: 

B = biologisk rening 

K - kemisk rening 

Ba ·- aktivt slam 

Bd = biobadd 

Bs = slamavskiljning 

Bo = biosorption 

R = ringkanal 

Bl H\ngtidsluftare 

M = mekanisk rening 



,. BLRGA 
0 
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5 10 km 
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__ , 

Hil. (i 



Bil. 5:2 

;!" ~ ':k!":..rJ:r.!cg3_1!:: 

B = biologisk renlng 

K - kemisk rening 

Ba - aktivt slam 

Bd ·- biobadd 

Bs ~ slamavskiljning 

Bo ~ biosorption 

H ~ ringkanal 

Bl langtidsluftare 

M ~ mekanisk rening 



Bilaga 7 

Li tte raturf o rtecJrning 

SMHI 

SMHI 

Beskow- Rasmusson 

Bjilrkman, Axel 

BYGG, Huvuddel 9 

Reinius, E_rling 

Reinius, Erling 

Weijman-Hane, Gunnar 

Almestrand, Artur 

Bjorkman, Axel 

Hernebring, Claes 

Bil. 7:1 

Forteckning over Sveriges vattenfall och 

floder. Stockholm 1941 

Vattenforingar i Sveriges floder. 

Stockholm 1955 

Sjoar och vattendrag i Sverige soder om 

Dali:ilven. 1963 

Hydrologisk studie av Lagans avri.nnings

omrade, CTH, VA-teknik, Publ. B68:2 

. kap. 961 vattenreglering 

Vattenbyggnad, Del 2, Hydrologi 

Stockholm 197 3 

Vattenbyggnad Del 3, Dammbyggnader 

Stockholm 197 3 

Kompendium i VA-teknik 

Del 4, 5, 6 

CT" VA-teknik 1972-73 



Bilaga 8 

Tagna kontakter 

Ahlmer, fiskerikonsulent, Jonkoping 

Brusafors-HiHlefors AB, Hvltsfred 

Gunnar Olsson, disp. 

Christiernsson, fiskerikonsulent, Kalmar 

Fliseryds kommun 
0 

Ake Bergman, hii.lsovardsinsp. 

Holsbybrunn kraftstation 

Silas Hildorsson, maskinist, Srnalands kraft 

IIultsfreds komrnun 

.Arne Hiigstedt, lanlbrukare 

Hogsby kommun 

Ingvar Svensson, ing. 

Jordbruksdeparternentet. Stockholm 

Sven W etlerhall 

Landsantikvarien i Kalmar lii.n 

Gunnel Forsberg, antikva.de 

Lii.nsstyrelsen i ,J onkopings lan 

Sigvard Axelsson, byradir 
0 

Sven-Ake Svensson, naturvardsdir 

Lansstyrelsen i Kalmar lan 

Goran Andersson, naturvardsdir 

Bengt-Eve Pettersson, byd.ingenjor 

Miinsteras bruk 

.Evert Carlhamn, livering 

Bil 8:1 

036/118570 

0495/40400 

0480/15670 

0491/9207 5 

0:18:3/50014 

0495/12180 

0491/20920 

08/7 63 10 00 

0480/115 77 

036/11 87 00 

0480/22 220 

0499/11100 

Nassjo kommun 0380/181 00 

Victor Karlsson, ordf i fast-, gatu- och el. nanmd 



Paulistri:ims bruk 

BOrje Svensson.. ing 

Persson, Egon maskinist Sydkraft 

SAPA, Sjunnen, Vetlanda 

Kutte Stahlgren, ing 

Sjunnens kraftstation 

Johan Bergfelt, ing 

Smalands kraft AB Nassjo 
0 

Ake Leven, dir 

Holf Packala, ing 

Svenska Ackumulator AB, Jungner, Oskarshamn 

Bengt Alsvall, overing 

Sydsvensk?- kraft AB 

Erik Svensson, civ. ing, Malmo 

Agne Segefalk, ing. Nybro 

Vetlanda kommun 

Arne Ekstrom, v. ordL i frit,namnd 

Vetlanda stads elverk 

Birger Gustavsson, ing. 

Vaxjo tingsriitt, vattendomstolen 

Bil 8:? 

0496/300 90 

0491/204 14 

0:38:3/130 50 

o:383/I27ei2 

0380/13150 

0491/160 00 

040/703 40 

0481/118 00 

0383/121 70 

0383/12025 

0470/280 00 


