
Projekt Rädda Immeln:

Osby och Östra Göinge kommuner arbetar aktivt med att värna om sjön Immeln, bland annat 
genom att vara huvudman för olika projekt under huvudprojekt Rädda Immeln.

De stora problemen i Ekeshultsån är att den är försurad, transporterar stora mängder humus (biologiskt 
material) och näringsämnen till Immeln, transporterar samt att fiskbestånden i Ekeshultsån är neråtgående. 

Projektet arbetar främst i Ekeshultsån vilken står för 50 % av 
det vatten som rinner till sjön Immeln. Åtgärder behöver vidtas 
från källan i Småland till mynningen i Immeln. Vi arbetar med 
vatten-, fisk- och naturvård.



Visningssträckan

2014 invigdes visningssträckan. 

Längs en två kilometer lång slinga vid Ekeshultsån har anlagts ett flertal 

vattenförbättrande åtgärder som inte bara ska verka för en bättre 

vattenkvalité utan även för ett rikt växt- och djurliv. Åtgärder för att på ett 

pedagogiskt, överskådligt och lättillgängligt sätt nå ut till viktiga 

målgrupper för att skapa kunskap, intresse och inspiration till åtgärder för 

att förbättra vattenkvaliteten i Ekeshultsån.



Grimsboda

Under 2015 anlades en våtmark genom schakt och dämning på befintlig betesmark. Även två 

slamfällor anlades genom schakt, samt åkanten sänktes på en sträcka av cirka 150 meter. Cirka 

70 meter av ett befintligt dike lades igen och ett nytt dike med en längd på cirka 90 meter 

anlades till våtmarken. Våtmarksområdet omfattar ca 0,7 ha och vattenytan beräknas till ca 0,3 

ha vid normalflöde. Inlopp till våtmarken sker från ett nyanlagt dike.



Vandringshinder

Under 2015 revs en gammal kalkdoserare för att underlätta fiskvandring 

och projektet går nu vidare i en ny fas. Bland annat genomförs åtgärder i 

landskapet för att få tillbaka ett naturligt och slingrande flöde i 

Ekeshultsån och öppna upp vandringssträckor för fisk. Samtidigt driver 

Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge tillsammans med Rädda Immeln-

projektet frågan om Volvo i Olofström som ansvarar för regleringen av 

sjön att se över möjligheterna att ta bort fördämningarna.



Hola Lake Immeln

Projektet Hola Lake – Immeln siktar på att förbättra den 

ekologiska statusen i sjön genom att utveckla 

sjörestaureringsmetoder genom ett holistiskt synsätt. 

Detta koncept innebär att man både tar hänsyn till de 

processer som sker i sjön och de ämnen som tillförs till 

sjön via tillflödena. Huvudsyftet med Leader-projektet 

Hola Lake är förbättra de befintliga strategierna när det 

gäller restaurering av bruna sjöar med algblomning.



Vilka tre kommer från dikad torvmark? 
Svar 6, 8 och 11

1, 5, 7 och 10 är vatten efter att de passerat olika stora sjöar.
Ju större ju bättre.

Obesvarade frågor
Vad händer i stillastående vatten?
Varför minskar färgtalet i sjöarna? bakterier, solljus???

Är i så fall stora dammar en lösning??
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Om vi vill åtgärda problemen och 
slippa bygga dyra reningsanläggningar.





Hövidstorp

Ett delprojekt i projekt Rädda Immeln, som Osby kommun är huvudman för, är anläggning av en 
våtmark för att kvarhålla vattnet i ett landskap omgivet av myrmarker och att jämna ut 
årstidernas fluktuationer. Det övergripande syftet är att genom naturliga förutsättningar skapa 
en våtmark, dels för att sänka det höga färgtal som vattnet har när det lämnar myrmarken, dels 
för att gynna och utveckla en artrik flora och fauna. Vattenspegeln blir 4,3 ha.





Örnanäs

Projekt Rädda Immeln har för avsikt att genom genomföra åtgärder för att öka den 
biologiska mångfalden och förbättra de hydrologiska förutsättningarna i Ekeshultsån. 
Detta genom att anlägga våtmarker, kantzoner och svämplan i syfte att förlänga 
uppehållstiderna för vattnet och öka kontakten i den litorala zonen. 



Naturbaserad odling av öring i Edre ström
Ett alternativ till konventionell fiskodling är att optimera den naturliga leken, genom att lägga ut 
lekbäddar och öka/förbättra tillgängliga uppväxtområde för öringen (0+).  Detta innebär att man 
undviker de risker som en fiskodling kan medföra. Istället för att odla fram fisk i en konventionell 
fiskodling kan vattendraget användas som en semiartificiell odlingsmiljö, med fler lekbäddar som 
byggs upp med block för att stabilisera det utlagda lekmaterialet.   








