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SKRÄBEÅNS VATTENRÅD      
 

 

 

                                                                                     
                                                                                            

       

MINNESANTECKNINGAR 
 
REFERENSGRUPP IMMELN 
 
Tid: Onsdagen den 29 februari 2012 klockan 18.30 

Plats: Mjönäs byahus  
 

Närvarande: 
Agne Andersson 
Emil Grönkvist 

Bengt-Arne Johansson 
Per Johnsson 

Jan Linder 
Hans-Åke Ström 

Anna Grönlund, sekreterare 
 
Förhinder: 

Ulrika Hedlund 
Ingemar Persson 

Torvald Persson  
Ulrika Tollgren 
 

 
1. Välkommen 

Anna Grönlund hälsade välkommen.  
 
2. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningar från föregående möte den 23 november föranledde en rättelse från 
Per. Åtminstone EN säker häckning av fiskgjuse sommaren 2011 kan konstateras. 

En unge sågs vid Jumma sjö. Därmed lades anteckningarna till handlingarna.  
 
3. Rapporter från gruppen 

 
Rapporter 

 
a. Agne kommer att beställa utdrag ur Skånes flora. På så vis kan tidigare 

förekomster kontrolleras under kommande växtsäsonger. Anna ska tala med 

Ulrika Tollgren, så att Naturskyddsföreningen kan hjälpa till med detta. Ulrika 
har också tidigare varit i kontakt med Kjell-Arne Olsson (Skånes Flora). 

Däremot är det inte känt om Naturskyddsföreningen gjorde någon egen 
inventering i Immeln sommaren 2011. 
Agne berättar även om att det finns planer på inplantering av Sjönöt (utdöd i 

Immeln) med en variant från Lettland. Kan vara vanskligt, Agne har 
rekommenderat försök i Skäravattnet.  
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b. Regleringen – Anna ingår i en arbetsgrupp med representanter för 
länsstyrelserna i Blekinge och Skåne, Bromölla, Kristianstad och Olofströms 

kommuner samt Olofströms Kraft och Volvo, som utreder alternativ till att 
leda vatten via Halen och Olofström (Holjeån). Alternativet är via Bökestad 
och Lillån (Holjeån). Arbetet pågår. På senaste mötet klagade Volvo över att 

Immelns fiskevårdsområde skulle ha gjort åtgärder i Edre ström, som 
påverkade flödet. Mötet ställde sig helt frågande till detta påstående, som 

enligt vår bedömning saknar grund. Volvo skulle kontakta Länsstyrelsen i 
Skåne (Jan Grosen) i ärendet. Om detta har gjorts är inte känt.   

c. Anna berättar att vattenrådet har beställt provfiske av länsstyrelsen i sjön 

Farlången. Utförs under sommaren 2012. Agne och Emil önskar även 
provfiske av Jämningen, men till detta har inte vattenrådet några medel i år. 

d. Än så länge är inte några resultat kända från recipientprovtagning i närheten 
av Dyneboda. Ulrika Hedlund får rapportera på kommande möten.  

 
4. Projekt Immeln 
Agne, Emil och Anna rapporterar. Östra Göinge (ÖG) kommun har tagit på sig 

värdskapet för projektet, och övriga kommuner förväntas att ställa sig bakom. 
Beslut tas i respektive kommunstyrelse, enligt ett förslag till samverkan och avtal 

som vattenrådet har upprättat. Projektledare, Lina Rosenstråle, är anställd i ÖG. 
Även Agne kommer att gå in och hjälpa Lina. 
För närvarande söker man bidrag från LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder) och 

Leader. 
Det finns redan en styrgrupp, som eventuellt ska kompletteras, där hittills 

deltagarna kommer från Östra Göinge och Osby kommuner, Östra Göinge 
bygdeförening samt Naturbruksgymnasiet i Osby. 
Anna framhåller att Referensgrupp Immeln bör få en plats i projektet, som just 

referens, och som vattenrådets representant. Mötet enas om att olika kompetenser 
kommer att behövas vid olika tidpunkter, så att organisationen bör vara flexibel. 

Exempel på tidiga åtgärder är: visningssträcka och förbättring av kunskapsunderlag.   
Besked om bidrag väntas i slutet av mars. 
 

5. Övriga frågor 
Utter, eller spår av utter, har observerats runt sjön (även en död sådan). 

 
6. Nästa möte 
Nästa möte blir inte förrän i slutet av sommaren, och enligt förslag gör vi då en 

utflykt längs Ekeshultsån, och fördjupar våra kunskaper om Projekt Immeln på plats. 
Enligt förslag blir mötet i augusti. Anna mailar ut förslag under våren. 

 
5. Avslutning 
Mötet avslutas. 

 
 
 

Bromölla den 8 mars 2012 
 
Anna Grönlund, sekreterare 
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