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Bengt-Arne Johansson, Södra 

Karl-Börje Augustinsson 
Mats Enarsson 

Per Johnsson  
Bo-Gunnar Svensson 
Jan Linder, Nordöstra Skånes Fågelklubb 

Ulrika Tollgren, Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Hans-Åke Ström, Kristianstads kommun 

Agne Andersson, Osby kommun 
Stefan Östberg, Östra Göinge kommun  
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
Anna Grönlund, Skräbeåns vattenråd, sekreterare 

 
 
1. Välkommen 

 
Torvald Persson hälsade välkommen. Presentationsrunda. 

 
2. Varför bildar vi Referensgrupp Immeln? 
 

Anna Grönlund gav en kort bakgrund till att en arbetsgrupp för sjön Immeln nu 
bildas. Gruppen bildas inom ramen för Skräbeåns vattenråd, vilket i sin tur kan 

härleda sitt ursprung till de krav och möjligheter som finns för Sverige att uppnå och 
bevara en god kvalitet på vattenmiljön i såväl yt- som grundvatten. 
 

Arbetsområdet för den nya gruppen är i första hand sjön Immelns 
avrinningsområde.   

 
3. Personliga reflektioner om sjön 
 

Torvald Persson gav oss ett cirka trettioårigt perspektiv på sjön. Noterat är till 
exempel den ökade brunfärgningen av vattnet och inblandning av humus. Badgäster 
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klagar på mörka trådar på huden. Siktdjupet minskar, särskilt under sommaren. 
Humus lagras på botten och på vattenväxter och kan leda till en försämrad 

syresättning av vattnet. 
Att antalet kräftor har minskat har flera lagt märke till, liksom att gäddor numera 
söker sig till mer ytligt vatten. Den endemiska småsiken har också minskat i såväl 

antal som storlek. 
Torvald anser att man bör försöka minska tillflödet av humus till sjön, genom 

åtgärder uppströms, till exempel genom sedimentationsdammar. 
Man bör även återställa den ursprungliga fiskvägen genom Edreström, för att gynna 
bland annat den nedströmslekande öringen. 

 
3. Sjön Immeln – vattenkvalité, hot och möjligheter 

 
Marie Eriksson pekade på vikten av det lokala engagemanget i en vattengrupp. 

Lokalt finns generationers samlade kunskap om området, och om eventuella 
problem. Det finns foton, kartor och minnesanteckningar. För att samla mer kunskap 
kan man till exempel använda sig av examensarbetare. Gruppen kan ägna sig åt 

påtryckningar och utåtriktad verksamhet.  
Vad kan vi och vad vill vi göra? När vi vet det, och om vi vill, finns det medel och 

hjälp att söka, hos Länsstyrelsen och hos andra. I första hand kan gruppen vända 
sig till vattenrådet. 
 

Maries presentation finns på www.skrabeansvattenrad.se 
 

Lars Collvin berättade och visade bilder om vattenstånd och flöde i sjön, 
vattenkvalitet, livsmiljöer, djur och växter. Att vattenfärgen ökar och siktdjupet 
minskar i sjön, råder det ingen tvekan om. Halten totalfosfor och totalkväve är låg 

för skånska förhållanden, men det finns en tendens till ökande kväve/fosfor-kvot, 
vilket är oroande. 

Lars tyckte att det behövdes en ny djupkarta för Immeln, i likhet med den som 
Ivösjöns fiskevårdsförening har tagit fram för Ivösjön. Det behövs även mer 
kunskap om vilken påverkan regleringen har på till exempel på- och 

undervattensväxter.  
 

Han berättade även kort om det provfiske som Länsstyrelsen utfört under den 
gångna sommaren, vilket visade på en ganska stor försämring sedan 1991. 
 

Till sist visade Lars på den miljöövervakning som finns i området, inom ramen för 
recipientkontroll och kalkning, och som omfattar såväl kemiska och biologiska data 

som elfiske. 
 
Lars presentation finns på www.skrabeansvattenrad.se 

 
4. Hur går vi vidare? 

 
Gruppen enades om att gå vidare, men med hänsyn till den sena timmen, beslöt vi 
att fortsätta arbetet nästa gång. En bra början är att sammanställa den kunskap 

som finns och att göra en bristanalys! Vad det gäller historisk kunskap finns till 
exempel utredningar inför vattendomen, deldom fiske, på 1950-talet, av Asta Lund 

(Almestrand). Kanske Johan Wagnström på Länsstyrelsen kan plocka fram den. 
 

Bland gruppens medlemmar fanns många fler goda idéer, vilket bådar gott för 
framtiden.   
 

http://www.skrabeansvattenrad.se/
http://www.skrabeansvattenrad.se/
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Anna Grönlund kallar till ett nästa möte i gruppen i början av 2011. Till dess bör alla 
fundera över vad som kan finnas i byrålådorna. 

 
5. Avslutning 
 

Torvald tackade alla för att de kommit och bidragit med sin kunskap och sitt 
intresse. 

 
 

 

 
Bromölla den 17 november 2010 
 

 

Anna Grönlund, sekreterare 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


