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Emåförbundet 2021 

Emåförbundet är ett vattenförbund, som verkar inom Emåns avrinningsområde i Småland för ett 
uthålligt nyttjande av Emån. Förbundet är bl.a. en serviceorganisation för de åtta kommuner som 
ligger längs Emån och arbetet bedrivs genom projekt som berör miljöövervakning, vattenförvaltning, 
våtmarksarbete, vattendragsrestaurering, recipientkontroll och kalkning. Naturskyddsföreningen 
representerar den ideella verksamheten. 

Under 2021 har ett nytt recipientkontrollprogram utarbetats som bygger på alla inblandade 
verksamheters olika andelar.  Dessutom har ett intressant våtmarksprojekt i Eksjö kommun startat – 
”Ryningsholm – våtmarker”. Det har finansierats av Eksjö kommun 1 800 000 kr (LONA-medel) och 
Eksjö-kretsen 200.000 kr (bidrag från Riks). Projektet ska pågå fram till 2025 och kretsens roll är att 
marknadsföra det och ansvara för en utvärdering. Årlig redovisning ska ske till Riks.  

Emåförbundets möten har under året mestadels varit digitala.   

 

Klimatrådets Fokusgrupp ”Förnybar energi, jord- och skogsbruk (FEJS)” 

Alla länets kommuner, regionen, myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och 
högskolan engagerar sig i Klimatrådet. Det är ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig 
och bred samverkan i länet. Klimatrådet består idag av ett antal arbetsgrupper med personer från 
närmare 60 organisationer. Ordförande i Klimatrådet är landshövdingen i Jönköpings län. Klimatrådet 
organiserar flertalet arbetsgrupper med olika inriktning, för samma övergripande vision – 
Klimatsmart plusenergilän. 

Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen 
inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder.  En av fokusgrupperna är 
”Förnybar energi, jord- och skogsbruk (FEJS)” som har arbetat fram åtgärdsprogrammet ”Minskad 
klimatpåverkan”, åtgärdsprogram 2021-2025 för Jönköpings län, som syftar till att förbättra klimat- 
och energiarbetet i länet.( https://catalog.lansstyrelsen.se/store/25/resource/4 )   
Medlemmar i gruppen är bl.a. LRF, Södra, Skogsstyrelsen, Jönköpings Energi – jag representerar 
Länsförbundet. Inom gruppen förs ständigt diskussionen om ett hållbart skogsbruk och meningarna 
är delade som ni säkert förstår. Särintressena lyser igenom. Varje förslag till åtgärd slutar med – ”och 
så ska vi ta tillvara på den biologiska mångfalden”- utan att ange hur det ska gå till.  

Under hösten, i samband med Klimatvekan, anordnades ett digitalt seminarium på tema skog – ”Vad 
räcker skogen till?” Föreläsare från universitet och högskolor anlitades, som skulle beskriva vilken roll 
skogen anses ha i ett framtida samhälle. För avsnittet ”Biologisk mångfald”, ansvarade professor Per 
Angelstam, som är generellt kunnig i naturvårdsfrågor. (Egen kommentar: anser att han var för 
generell för att ta upp de verkliga problemen).  

Samtliga möten under året har varit digitala. 

 

Sven-Åke Svensson, ordf. i Eksjö-kretsen. 


