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Historik
1938 - Söderbygdens vattendomstol gav tillstånd till reglering av Yxern
1947 - Utfördes dammbyggnaden över utloppet
1952 - Markägare påtalade skador  - Skadeståndsregering
1971 - Yxerns fiskevårdsförbund påtalade skador vid sjön till länsstyrelsen
1976  - Lågt vattenstånd – överläggningar med länsstyrelsen
1989 - Arbetsgruppen för Yxern bildas (FVO, kommuner, naturskyddsför.)
1993  - Vattenlagen ändras för att ge bättre möjligheter till omprövning av 
gamla vattendomar (äldre än 30 år). Kommunerna lämnar in en skrivelse till 
Länsstyrelsen med anmodan att ompröva vattendomen gällande Yxern.



Historik forts.
2000 - Kammarkollegiet meddelar Länsstyrelsen att det är viktigt att få till 
stånd en omprövning av vattendomen men att pengar (2,5 miljoner) till olika 
ersättningar saknas.
2003 - försök med minimitappning på 0,4 m3/s
2010 – 2011 vill regleringsföretaget ha kommunernas stöd för en frivillig 
omprövning av vattendomen. Kommunerna svarar att förslaget till ändringar 
i vattendomen inte är tillräckligt.
2013- Låga vattennivåer  - 25 % av sjöbottnen torrlagd
2014 - Botorpsströmmens Vattenråd bildas



Historik, forts 2016

Sommaren 2016; Vattenståndet i Yxern fortsätter att sjunka och  (vid 90,05 
m.ö.h. enligt gamla höjdmodellen)  ska enligt vattendomen luckorna 
öppnas helt.
25 augusti fick länsstyrelsen en hemställan från regleringsföretaget om att 
länsstyrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra risk för skada 
på miljön uppkommer.
2 september kommer beslut från länsstyrelsen där man förbjuder 
regleringsföretaget att följa vattendomen och öppna luckorna helt. 
Regleringsföretaget föreläggs att via en mjuk övergång tappa vattnet i ett 
intervall mellan 0,1-0,2 m3/s. Föreläggandet omfattar fler punkter och 
dessa ska redovisas senast tre månader efter beslutets lagakraftvinnande. 



26 augusti 2016 Södra Yxern



26 augusti 2016 Södra Yxern



Flytbrygga vid Gröpple





Bron till Hästö





26 augusti 2016 Yxeredsån



Fiskdöd  i Yxern
30 oktober 2016



Stor uppmärksamhet i media



26 oktober hålls möte i Västervik mellan Västervik, 
Vimmerbys och Linköpings kommunledning.  
Beslut om förstudie.
Arbetsgrupp och Styrgrupp bildas.

15 december Calluna/SMHI får i uppdrag att ta fram en
förstudie

Historik, forts 2016



Projekt Yxern

Styrgrupp:

Västerviks kommun - kommunledning
Vimmerby kommun - kommunledning
Yxerns Fiskevårdsförening
Tekniska Verken i Linköping
Botorpsströmmens Vattenråd 



• Nollalternativet fortsatt 
reglering med gällande
tillstånd.
• Regleringsalternativet -
fortsatt men förändrad 
reglering.
• Huvudalternativet utrivning 
av Yxerns regleringsdamm 
med en ny tröskel

Förstudie Calluna och 
SMHI



Genomförande av huvudalternativet i två steg:

1. Omprövning av vattendomen med tillfälliga villkor. I 
ett längre perspektiv är inte den alternativa 
regleringen bra eftersom den inte gör att Yxeredsån 
ekologiska status förbättras (Konnektiviteten). 

2. Tillstånd för utrivning söks för att återställa sjöns 
utlopp till ett mer naturlikt tillstånd. 



Många parter har varit involverade:

• Workshop i Frödinge 4/5 2017

• Samråd i Frödinge 11/4 2019

• Studieresa Bollebygd 21/9 2019

• Öppet hus  Totebo 1/9 2020

• Naturinventeringar (musslor, fisk, utter)
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