MINNESANTECKNINGAR arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2004-02-26
Ivögården
Närvarande:
Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne
Michael Dahlman, Kristianstads kommun
Göran Cervin, Bromölla kommun
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur o Trolle Ljungby AB
Anmält förhinder: Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté
Frånvarande: Lars Edebrand, Olofströms kommun
____
Arbetsformerna
Arbetsgruppen diskuterade sin roll o arbetsuppgifter där uppfattningen är den att
arbetsgruppen arbetar gentemot Ivösjökommittén
- ger förslag till kommittén
- tar emot arbetsuppgifter och direktiv från kommittén
Michael Dahlman och Göran Cervin ansvarar för att gruppen sammankallas. Göran Cervin
utsågs till sekreterare.
Ekonomin
Gick igenom intresseanmälningarna från kommuner, företag och föreningar att ingå i
kommittén och deras intressen att bistå kommittén ekonomiskt och med kunskaper. Göran
Cervin ställer samman ett förslag till budget till nästa möte. Göran förbereder också för att
skicka ut fakturor till dem som redan accepterat att bidra ekonomiskt.
-

Arbetsgruppen föreslår kommittén fastställa budgeten för kommittén och
arbetsgruppen och betalningsterminerna för medlemmarna med utgångspunkt från
intresseanmälningarna.

Hemsida
Arbetsgruppen föreslår kommittén
- att få arbeta vidare med möjligheterna att ta fram en hemsida för Ivösjökommitténs
mål, arbete och måluppfyllelse mm samt intressanta länkar. Michael Dahlman
undersöker om Kristianstads kommuns IT-avdelning kan vara behjälplig.
Vindkraften på Ivösjön
Ärendet ägnades inte någon längre tid, enär länsstyrelsen avstyrkt framställningen från
Energimyndigheten att sätta upp vindkraftverk i bl.a Ivösjön och Levrasjön.
Natura 2000 och fiskvattendirektivet
Lars Collvin informerar kort om Natura 2000 och den bevarandeplan som länsstyrelsen skall
upprätta gentemot Nissöga (särskilt program) och den speciella naturtypen som klassats för
sjön. I detta sammanhang diskuterades vikten av att inventera och följa upp värdena i sjön och
bestämma sig för vilka värden man ska följa upp. Kolla den vattenkemiska förändringen i
tiden. Samma sak vad gäller vassutbredningen i tiden genom gamla och nya flygfoton.

Att följa upp arten Nissöga och eventuellt elfiska längs de strandzoner som kan vara
relevanta.
Arbetsgruppen framför att de mätningar som Skräbeåkommittén gör idag (6 st
provtagningar/år i två av Ivösjöns djuphålor) bör utökas med ytterligare fyra punkter (två vid
den långsträckta hålan vid Bäckaskog, två i hålan mellan Enö och Ivö, en öster om Enö och en
i Axeltorpsviken). ?????? Lars Collvin hör med konsulten om pris för denna utökade
provtagning. Diskuterades alternativet att Ivösjökommittén köper in en syremätare. Det hade
även varit bra med en sammanställning av syreförhållandena från ”hedenhös” till nutid.
Vattendirektivet
Michael Dahlman informerar kort om vattendirektivet och att vattenmyndigheten för Södra
Östersjön som Ivösjön kommer att tillhöra, blev förlagd till Kalmar.
Analysen av vattenområden skall vara klara den 22/12 2004.
Arbetsgruppen ser det som väsentligt att vattendirektivet får en lokal förankring och att en
samverkan upprättas mellan vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Ivösjökommittén. Bör
framföras från kommittén.
Vad börjar vi med i åtgärdsprogrammet?
1)
- Enskilda avlopp.
Bromölla kommun har påbörjat inventering av de enskilda avloppen i kommunen och
Kristianstads kommun har anslagit medel för en halvtidstjänst att arbeta med dessa frågor.
2)
- Riskabla verksamheter
Mindre företag, vägavsnitt där olyckor kan ske, gamla tippar, fruktodlingarna skogen och
övrigt lantbruk. Önskvärt att miljöförvaltningarna gör en sammanställning och eventuellt
kompletterande inventering av föroreningsrisker.
3)
- Vegetationens utbredning
Ta fram flygbilder och analysera utbredningen/förändringen i tiden av vegetationen och
bebyggelsen längs stränderna. Flygbilder finns från 1950-talet. Jämföra med Ekologgruppens
utvärdering av Ivösjön från 1993 och hur det ser ut idag.
4)
- Djupkarta
Angeläget som grund för fortsatt arbete, speciellt med syresituationen. Fiskevårdsföreningen
har fått ett anbud på cirka 350 000 och är själva troligen beredda att bidra med ett visst belopp
under 2005. EU-bidrag? Region Skåne? Kommuner och länsstyrelsen?
5)
- Förbiledning av avloppsvatten
Ta fram projekteringskostnader för den föreslagna förbiledningen (tuben) från Jämshög till
Nymölla (sträckning, pumpstationer, intrångsersättningar mm)

6)
- Provfiske
Uppföljning/ny provfiskning av vissa punkter i Ivösjön, i första hand utanför Holjeåns
mynning (Lars Collvin hör med Johan Wagnström på länsstyrelsen om antal nät och platser)
7)
- Påverkan från gässen
Höra med ekologiska instutitionen i Lund om forskning kring gässens påverkan.
8)
- Närsaltsbelastningen
Ny genomgång av mängden näring som transporteras via Holjeån (uppströms Jämshögs ARV
och vid mynningen i Ivösjön) och via Oppmannakanalen. Uppdatering av Ekologgruppens
fosforbudget för Ivösjön.

Nästa AU möte den 25/3 kl 13.30, Humletorkan, Näsum
Nästa kommittémöte den 27/5 kl 18.30 Humletorkan, Näsum – obs ändrat datum
____

