SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

MINNESANTECKNINGAR
REFERENSGRUPP IMMELN
Tid: Onsdagen den 14 augusti 2013 klockan 18.30
Plats: Mjönäs byahus
Närvarande:
Agne Andersson
Emil Grönkvist
Ulrika Hedlund
Bengt-Arne Johansson
Per Johnsson
Preben Kristensen
Jan Linder
Ingemar Persson
Torvald Persson
Anna Grönlund, sekreterare
Förhinder:
Ulrika Tollgren
Ulrica Åkesson
1. Välkommen
Anna Grönlund hälsade välkommen.
2. Föregående minnesanteckningar
Anteckningar från föregående möte den 8 augusti 2012 lades till handlingarna.
3. Rapporter från gruppen
Rapporter
a. Ökat siktdjup i sjön i sommar, jämfört med tidigare år, sannolikt beroende på
låg nederbörd och därmed tillflöde.
b. Goda fångster av sik och gädda rapporteras, kanske på grund av det ökade
siktdjupet.
c. Sex stycken bränder har föranlett räddningstjänstens insatser.
d. Bengt-Arne har inte vågat släppa djur på bete vid Hultatorpet, på grund av
kraftiga järnutfällningar i bäcken där de annars skulle ha vattnats. Beror
sannolikt på det låga flödet.
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e. Årets kräftfiske har gett magert resultat. Av de kräftor som tidigare skickats
till Norge för analys har sex av tio konstaterats ha kräftpest. Ytterligare
analyser väntar.
f. Enligt den cykelvägskarta som Kristianstads kommun delar ut på turistbyråer
slutar alla vägar i Arkelstorp, och Immeln befinner sig således i en vit ”fläck”
på kartan.
g. Regleringen – Per har haft brevkontakt med Johan Wagnström på
Länsstyrelsen i Skåne i frågan, och har vidarebefordrats till Kristian
Wennberg, som är chef på Fiske- och vattenvårdsenheten därstädes. Väntar
på svar från honom. Regleringen för sjön behöver ändras, fisktrappan byggas
om och lekområde för öring utökas med mera. Uppfödning av öring från Edre
ström och utplantering i sjön är egentligen inte intressant förrän regleringen
har ändrats.
h. Ulrika Hedlund kommer att rapportera resultat från recipientprovtagning i
närheten av Dyneboda på nästa möte.
4. Projekt Rädda Immeln
Agne och Emil rapporterar om utförda och planerade åtgärder vid visningssträckan
längs Ekeshultsån (tillflöde till Immeln). Statliga bidrag från LOVA (Lokala
Vattenvårdsåtgärder) finns nu tillgängliga.
De åtgärdsförslag som har tagits fram är en inspiration för markägare och ger en
uppfattning om kostnader. Studiebesöket till Emån i våras hjälpte åtminstone två
markägare till att komma igång med åtgärder.
Anna rapporterar att den politiska styrgruppen ska träffas för första gången den 6
september. Ledamöterna representerar följande kommuner: Bromölla, Kristianstad,
Olofström, Osby, Älmhult och Östra Göinge. Tre ledamöter sitter även i styrelsen för
Skräbeåns vattenråd.
Det vore bra om de rapporter som konsulten tagit fram publiceras. Anna ska
undersöka om hon kan få loss dem från Östra Göinge kommun och publicera dem på
vattenrådets hemsida.
Agne ska skicka projektets logga till Anna.
5. Mikrocystinprojekt Immeln
Anna rapporterar att Livsmedelsverket har fått medel från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) till ett projekt ”Metoder för tidig varning och
krisberedskap för toxiner från cyanobakterier (blå-gröna alger) i dricksvatten”. Som
en del av detta ska Livsmedelsverket samman med Länsstyrelsen i Skåne, Osby och
Östra Göinge kommuner och Skräbeåns vattenråd göra provtagningar i Immeln i
samband med blomning av cyanobakterier under perioden augusti till december
2013. Syftet är att finna orsaken till de giftiga blomningarna, och hypotesen är att
höstcirkulation i sjön kan vara en trigger och att vattentemperatur kan användas
som varningssignal.
Skräbeåns vattenråd, genom Bromölla kommun, står för upphandling av konsult och
är kassahållare.
Rapport kommer under 2014.
6. Övrigt
Sjön är betydelsefull ur flera aspekter. Referensgrupp Immeln kan bevaka och utöva
påtryckning i många olika frågor som har med sjöns vattenkvalitet att göra.
Gruppen kan ge större tyngd än en enskild förening eller medlem kan göra. Ett
exempel är frågan om sjöns reglering.
Det finns önskemål om kvicksilverundersökning av gädda.
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6. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 6 november 2013 kl 18.30 i Mjönäs byahus.
5. Avslutning
Mötet avslutas.

Bromölla den 15 augusti 2013
Anna Grönlund, sekreterare
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