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Förslag till uppdrag/verksamhetsplan för 2009, att redovisa på kommitténs årsmöte den 16 
mars 2009. 
 
Fortsatt provfiske 
Brodde Almer erbjuder sig att fortsätta fiska. Bentiskt (0-3 m) fiske i augusti och pelagiskt i augusti och 
oktober. Brodde har måst söka tillstånd hos Jordbruksverket för att använda försöksdjur (gäller t o m 
den 30 september 2012), och skall även årligen rapportera fångsten dit. För att finansiera provfisket 
föreslås en summa à 3000 kr för 2009. 
 
Strandlinjens utveckling 
Lars Collvin föreslår att strandlinjens utveckling och orsaker till eventuella förändringar utreds. 
Följande områden föreslås i en första omgång: 
- Holjeåns mynning i Ivösjön 
- Axeltorpsviken och Fäbrobäckens inflöde 
- förbindelsen mellan Oppmannasjön och Ivösjön 
- Vångaviken – Byaån 
- Ivösjöns utlopp i Skräbeån 
- angöringsplatser för färjan mellan fastland och Ivön 
- Ivön – Kyrkviken 
- även Kyrkviken i Bromölla 
 
Eventuellt skulle en student vid Naturgeografiska institutionen vid Lunds universitet kunna ta sig an 
uppgiften, som bl a innebär att studera flygfoton. Lars Collvin följer upp. 
 
Kanske skulle nya flygbilder tas, Filip Nilsson kan ordna flygtransport. 
 
Även vassutbredning och arter i strandlinjen skulle vara intressant. Sam Skällberg kan åta sig detta, 
med hjälp av Brodde. 
 
Växt- och djurplankton 
En undersökning av växt- och djurplankton är önskvärd. Även en kemisk analys yta/botten. Eventuellt 
skulle även toxin analyseras i augusti. 
 
Syrgasmätning 
Syrgasmätare är inköpt, finns just nu hos Anna. Lars Collvin skall studera den närmare vid tillfälle. 
Lämpligen kan syremätningar påbörjas i april, och därefter 1 g/månad i Axeltorpsviken (var det på fler 
ställen?). Stefan G skall ordna en siktdjupsskiva och Anna köpa en vattenkikare för ändamålet. Stefan 
kommer även att hjälpa till med mätningar. 
 
Ekonomi 
Total kostnad för utredning av strandlinjen, planktonundersökning, vattenkemiska undersökningar, 
vassutbredning och artinventering uppskattades grovt till 20 000 kronor, men Lars Collvin skulle räkna 
mera på detta till årsmötet. 
 
Kvar i kassan från förra året finns ungefär 25 000 kronor. 
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Recepientkontroll 
Bromölla kommun tar prover på total-fosfor och total-kväve på nio olika platser runt Näsum under 
2009, en gång per månad. Provpunkter som tidigare, för uppföljning av ”Näsums-projektet”. Ansvarig 
provtagare är Anna Grönlund. Anna skall försöka göra en sammanställning av tidigare analysresultat 
till årsmötet. 
 
Fäbrobäcken 
Kända förhållanden kring Fäbrobäcken, såväl historiskt som nuvarande, borde dokumenteras, befintlig 
dokumentation (t ex Broddes fiskehistoria) samlas in. Anna kan sammanställa om en arbetsgrupp 
hjälper till. Kan utses på årsmötet. 
 
Reglering 
Sven Götesson har sökt uppgifter om reglering uppströms Ivösjön. Olofströms Kraft AB hade mycket 
få uppgifter, men på Volvo fanns mycket i arkivet, som kommittén gärna fick ta del av. Reglering av 
Immeln inleddes 1954-55 och föregicks av flera års utredning. Kontaktperson på Volvo är Risto 
Grecola. 
 
Fauna 
Möjligen finns utter återigen vid sjön. Det skulle vara intressant med en däggdjurslista/inventering. 
Ivösjöns FVF har fått en rapport om signalkräfta, borde kunna göras åtkomlig för fler. 
 
Turism 
Hur stor är turismen och eventuellt slitage från besökande? Conny Svensson kan skaffa fram 
turiststatistik. Stefan Gabrielsson kan ta fram uppgifter om fiskekortsförsäljning. Hade varit trevligt om 
det gick att ordna åtkomst till sjön på fler ställen. 
 
LEADER 
Sven Götesson berättade att EU-pengar kan sökas genom LEADER, under vissa förutsättningar, t ex 
att man kan visa ett underskott i budgeten. Tyvärr var sekreteraren ute under resten av Svens 
presentation, men Sven återkommer väl på årsmötet! 
 
Årsavgifter 
Anna kommer att skicka ut brev till medlemmarna med förfrågan om bidrag för 2009. Ivösjöns FVF har 
redan avsatt en summa pengar för kommitténs räkning. Kommunerna borde betala mer i år, 
förslagsvis 15.000 kronor (tidigare 10.000). Anna kommer att äska pengar från Bromölla och 
Kristianstads kommuner när verksamhetsplanen, och en uppskattning av kostnader för 2009 är färdig, 
och kan bifogas ansökan. 
 
Hemsidan 
Anna påminner om att en rad nya rapporter nu finns att finna på kommitténs hemsida, www.ivosjo.com  
Bland annat Nils Waldemarssons rapport om Fåglar i och vid Ivösjön, tillsammans med Linda 
Niklassons bilder. Glöm inte att gå in och njuta, och passa på att kontrollera om något på hemsidan 
bör rensas ut. 

 
Datum för kommitténs årsmöte 
Arbetsgruppen enades om att Ivösjökommitténs årsmöte skall äga rum den 16 mars 2009 kl 
18.30 på Bäckaskogs slott.  
 
 
 
Bromölla den 3 februari 2009 – 
 
Anna Grönlund 
 

http://www.ivosjo.com/

