SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

MINNESANTECKNINGAR
REFERENSGRUPP IMMELN
Tid: Onsdagen den 23 november 2011 klockan 18.30
Plats: Mjönäs byahus
Närvarande:
Agne Andersson
Emil Grönkvist
Ulrika Hedlund
Jan Linder
Ingemar Persson
Hans-Åke Ström
Anna Grönlund, sekreterare
Förhinder:
Bengt-Arne Johansson
Per Johnsson
Torvald Persson
Ulrika Tollgren
1. Välkommen
Anna Grönlund hälsade välkommen.
2. Föregående minnesanteckningar
Anteckningar från föregående möte den 21 september lades till handlingarna.
3. Rapporter från gruppen
Rapporter
a. Ny djupkarta – inget särskilt att rapportera.
b. Nya sjömärken – inget nytt att rapportera.
c. Statistik över observationer av storlom och fiskgjuse – sammanställning från
fiskevårdsområdet kommer senare. Gruppens erfarenhet är, som nämnts
tidigare, att storlommen representeras av minst två häckande par, enligt
uppgift med tre respektive två ungar. Ingen säker häckning av fiskgjuse.
Lärkfalk har övertagit ett fiskgjusebo. I Ivösjön bedriver Nordöstra Skånes
fågelklubb ett fiskgjuseprojekt, med bland annat konstgjorda bon i relativt
störningsfria områden samt bevakning och information. Man kunde kanske
göra något liknande i Immeln.
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d. Kräftor - skadade kräftor ska skickas vidare till Norge, för analys av
sjukdom/påverkan.
e. 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). Konsult utreder åtgärder i Raslången, och gamla
vattendomar ska granskas. Anna rapporterar längre fram.
f. Gruppen har studerat 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 (sedan 1970talet). Enligt rapporten är sjöns ekologiska status fortsatt hög, och de största
förändringarna är att gubbslem numera finns i sjön, och att färgen har ökat
betydligt. Vi enas om att det krävs stora insatser för att bevara denna status.
g. Vi vet ännu inte om Naturskyddsföreningen har inventerat några vattenväxter
i sjön under sommaren. Men i projekt Skånes Flora finns säkerligen flera
inventeringar från området.
h. Eventuellt kommer vattenrådet att ”beställa” provfiske av länsstyrelsen inom
avrinningsområdet. Från gruppen finns önskemål om provfiske i Immeln vart
tredje år.
i. Med hjälp av kartor bestämde gruppen några lokaler i närheten av Dyneboda,
som är lämpliga för miljöövervakning. Ulrika Hedlund ser till att dessa läggs
till den befintliga recipientprovtagning som Kristianstads kommun bedriver.
4. Projekt Ekeshultsån
Förstudien om Ekeshultsån är klar. Ett seminarium ägde rum den 17 november.
Det framtida projektet skall kallas Projekt Immeln, eller Rädda Immeln. Den
närmaste framtiden skall organisationen fastställas, med projektägare,
ledningsgrupp, projektledare m fl. Referensgrupp Immeln är redan etablerad, och
har stöd från vattenråd och myndigheter, och bör därför ingå, så att inte ”hjulet
uppfinns två gånger”. Förslaget är att kommunerna går in som ägare, men därom
kommer rapport senare.
Anna ska skicka mail-lista för gruppen till Emil.
5. Övriga frågor
Gruppen borde utökas med representant för bygdeförening, Nils-Henrik Johnsson.
6. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 29 februari 2012 kl 18.30, i Mjönäs.
5. Avslutning
Mötet avslutas.

Bromölla den 28 november 2011
Anna Grönlund, sekreterare
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