SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

MINNESANTECKNINGAR
REFERENSGRUPP IMMELN
Tid: Onsdagen den 21 september 2011 klockan 18.30
Plats: Mjönäs byahus
Närvarande:
Agne Andersson
Emil Grönkvist
Ulrika Hedlund
Bengt-Arne Johansson
Per Johnsson
Torvald Persson
Hans-Åke Ström
Ulrika Tollgren
Anna Grönlund, sekreterare
Anmält förhinder:
Jan Linder
Bo-Gunnar Svensson
1. Välkommen
Anna Grönlund hälsar välkommen.
2. Föregående minnesanteckningar
Anteckningar från föregående möte den 4 maj läggs till handlingarna.
3. Rapporter från gruppen
Rapporter
1. I samband med att fiskevårdsområdesföreningen (FVO) producerar en ny
djupkarta har det framkommit att Lunds universitet i flera år har genomfört
fältundersökningar av sjöns djup och geologi. Resultaten kommer att ställas
till förfogande för FVO, liksom även hjälp med digitalisering av materialet. Vad
det gäller nya sjömärken så kommer FVO att överta utsättningen från
båtklubben, som numera har ett ringa medlemsantal. Det krävs en
organisation för detta som är svår att klara, och som borde vara
kommunernas uppgift.
2. Fiskevårdsområdet har i år begärt statistik över observationer av storlom och
fiskgjuse från sina medlemmar, som en komplettering till fisk och kräfta. En
sammanställning kommer senare. Gruppens erfarenhet är att storlommen
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representeras av flera häckande par, medan fiskgjusen har synts mindre. Vid
Stora Sandvik är gladan ett nytt vanligt inslag i faunan. Vad det gäller fisk så
har fångsten av sik och mört ökat, tvärtemot länsstyrelsens provfiskeresultat
från förra sommaren. Vad det gäller kräfta så har fångsten varit ungefär 1
kräfta per var tredje bur. 20 – 30 % uppvisar skador. Sjön ingår i ett
pilotprojekt, där skadade kräftor skickas vidare för analys av
sjukdom/påverkan.
FVO har varit i kontakt med Olofströms kraft angående regleringen. Man
håller sig inom ramen för tillståndet, men många upplever att det har varit
ovanligt lågt vatten i år, trots det myckna regnandet. Mot slutet av sommaren
kom en markant sänkning. Ytterligare uppföljning krävs.
Förstudien om Ekeshultsån är klar för rapportering till Leader Skånes Ess.
Gruppen fick en resumé. Nydikningen uppströms har visat sig vara
omfattande. Det finns ett stort behov av utbildning av markägare, för att öka
förståelsen för betydelsen av bl a skyddszoner intill vattendrag. Målet är att
utjämna flödet i vattendragen, och undvika såväl extrema toppar som
lågvatten. Elfiske i Ekeshultsån har givit ett nollresultat. Meningen är nu att
förstudien ska gå vidare till ett PROJEKT med en huvudman och en
projektledare. Efter godkännande kommer projektgruppen i förstudien att
kalla till ett möte.
Hans-Åke delade ut ett utdrag ur en rapport från Länsstyrelsen i Skåne län,
”Växt- och djurplankton i skånska sjöar”, där befintliga data från den
samordnade recipientkontrollen för bl a Immeln har samlats och utvärderats.
Gruppen skall studera rapporten till nästa möte. Anna läser upp resultat från
de senaste mätningarna, år 2010, i Ekeshultsån och de centrala delarna av
sjön. Dessa visar ännu på mycket höga halter av färg och organiskt material
samt även kväve för Ekeshultsån, och höga halter för nämnda parametrar
även vid botten i centrala delen av sjön. Vid botten i sjön var det dessutom
syrefritt vid provtillfället den 30 augusti 2010.
Ulrika T ska ta reda på om Naturskyddsföreningen har inventerat några
vattenväxter i sjön under sommaren.
Anna kommer att rapportera mer om ett eventuellt provfiske på kommande
möten.
På förra mötet fick alla i uppdrag att fundera över nya lämpliga lokaler för
miljöövervakning. Gruppen föreslår att Hultabäcken läggs till, åtminstone
tillfälligt, i den befintliga recipientprovtagning som Kristianstads kommun
bedriver. Där ingår bl a kväve och fosfor samt färg. Ulrika H följer upp.

4. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
5. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 23 november kl 18.30, i Mjönäs.
5. Avslutning
Mötet avslutas.

Bromölla den 29 september 2011
Anna Grönlund, sekreterare

2

3

