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1. STUDIEBESÖK
Större delen av mötet ägnades åt ett studiebesök i området utmed Ekesultsån, där
Projekt Rädda Immeln planerar att anlägga en första visningssträcka. Agne
Andersson och Emil Grönkvist hälsade välkommen, och berättade om ån samt de
vattenvårdande åtgärder som man planerar att visa i fält. Markägare och andra
intresserade och berörda kommer att kunna vandra längs några olika slingor i
närheten av vattendraget, och få information, tips och inspiration angående vad man
kan göra för att förbättra vattenkvaliteten nedströms.
Sträckan har framförallt valts med tanke på tillgänglighet, man kan utgå från en
närliggande rastplats längs Skåneleden.
De åtgärder som görs i det aktuella området är långtifrån tillräckliga i
sammanhanget, utan tjänar endast som goda exempel. På sikt kommer fler åtgärder
att kopplas till projektet, och kanske andra visningssträckor.
Inom ramen för Projekt Rädda Immeln gör Naturvårdsingenjörerna AB en
vattendragsinventering längs Ekeshultsån och uppströms och kommer därefter att
föreslå åtgärder vilka skall prioriteras utifrån kostnadseffektivitet.
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Konsulten skall lämna en första rapport i början av oktober 2012.
2. Rapporter från gruppen
Efter att gruppen, med viss möda, tagit sig runt den ännu icke färdigställda slingan
lämnades en del korta rapporter från de olika medlemmarna angående olika uppdrag
m m.
Gruppen enades emellertid om att spara övrig rapportering och planering till ett
kommande möte, preliminärt i början av oktober.
Med fördel kunde då någon representant från Naturvårdsingenjörerna komma och
berätta. Agne/Emil och Anna stämmer av.
3. Nästa möte
Kallelse kommer.
4. Avslutning
Gruppen tackade Agne och Emil för ett mycket intressant studiebesök. Mötet
avslutades.

Bromölla den 10 augusti 2012
Anna Grönlund, sekreterare
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