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1. Välkommen
Anna Grönlund hälsar välkommen. Presentationsrunda.
2. Föregående minnesanteckningar
På förra mötet påstods att det inte gjorts någon karta över sjön Immeln sedan 1925.
Enligt uppgifter lämnade till Torvald ska båtklubben, med hjälp av bidrag från
länsstyrelsen, ha producerat en karta 1983, skala 1:10 000, med alla öar och grund
utmärkta. Immelns fiskevårdsområde (FVO) har för avsikt att ta fram en ny
djupkarta över sjön, och kan underlag från 1983 användas, så blir det betydligt
billigare. Pengar kan då istället användas till annat, t ex utmärkning av farleder och
grund.
FVO går vidare med detta.
För övrigt inga kommentarer till minnesanteckningarna.
3. Verksamhetsplanering
Exempel på åtgärder för en arbetsgrupp som denna är miljöövervakning,
kunskapsinsamling, åtgärder och påtryckningar.
Anna Grönlund lämnar ut en sammanställning av Ivösjökommitténs verksamheter
under 2010, som möjligen kan vara en inspiration.
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Agne Andersson berättar att Naturbruksgymnasiet i Osby ska lämna in en ansökan
om medel för en förstudie om Ekeshultsån, till Leader Skånes Ess. Många känner oro
för de stora mängderna humus som når sjön från avrinningsområdet. Det har varit
särskilt märkbart de senaste åren. Syftet med förstudien är att sätta upp en rimlig
målsättning för ett restaureringsprojekt för Ekeshultsån, vilket skulle gynna
vattenkvaliteten nedströms och fiskereproduktionen.
Om förstudien resulterar i ett projekt kan arbetsgruppen delta på flera olika sätt.
Bland annat ska gruppen kontakta representanter för skogsnäringen, som redan
sagt sig vara positiva till att t ex lägga igen diken. Torvald och Agne går vidare
med detta (Sveaskog), men avvaktar projektansökan.
I Osby kommun finns torvtäkter, med omfattande myrdikning. Ulrika Hedlund tar
kontakt med tillsynsmyndigheten (kommun eller länsstyrelse) för att klargöra vilka
miljötillstånd verksamheterna har och behovet av ytterligare skyddsåtgärder.
Bengt-Arne berättar att Södra just nu utbildar skogsägare i Skogsbruk vid vatten,
t ex genom en checklista, som markerar när ökad naturhänsyn krävs nära vatten.
Gruppen kommer fram till att kontinuerlig miljöövervakning av mindre vattendrag
behövs. Det måste lösas praktiskt och effektivt. Vi funderar vidare.
Till att börja med ska Anna och Hans-Åke sammanställa analysdata för Immeln
med tillflöden från den recipientkontroll som Skräbeåns vattenvårdskommitté har
bedrivit sedan 70-talet. Anna ska även försöka få fram Asta Lunds utredning inför
vattendom, deldom fiske, från 1940-50-talet.
Jan tar fram fågeldata för området.
Ulrika Tollgren vidarebefordrar frågan till Naturskyddsföreningen om man skulle
kunna tänka sig att göra inventeringar av vattenväxter i sjön. Vissa karteringar
skulle kanske kunna göras av Högskolan.
Vi bör efterlysa foton, som t ex visar strandlinjens utveckling och historisk
markanvändning runt sjön.
Per och Torvald undersöker intresset hos FVO för utökat provfiske. Länsstyrelsen
provfiskar Immeln vart tionde år (Ivösjökommittén årligen i Ivösjön). Med
Naturbruksgymnasiets hjälp kunde man kanske utöka frekvensen till vart tredje eller
femte år, t ex.
För kännedom samlar Osby kommun in 1-kilosgäddor från sjön, för
kvicksilveranalys.
4. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
5. Avslutning
Anna kallar till nästa möte i början av maj. Lämpligt att gruppen träffas cirka 4
gånger per år. Dessemellan kan gruppen hålla kontakt via mail och genom Anna.
Info och frågor skickas till Anna, som sammanställer.
Mötet avslutas.
Bromölla den 3 februari 2011
Anna Grönlund, sekreterare
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