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MINNESANTECKNINGAR  
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2014-02-17 
Kommunhuset, Bromölla 
 
Närvarande: 
Brodde Almer, Ivösjöns FVF 
Håkan Andersson, LRF Näsum 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöns FVOF, Trolle Ljungby AB och Ivösjöbygdens Natur 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun 
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun 
Ewa Wemby, ordförande och Kristianstads kommun 
Anna Grönlund, sekreterare och Bromölla kommun 
___     
 
1. Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.   
 
2. Presentationsrunda 
Till förmån för arbetsgruppens nye medlem, Håkan Andersson, presenterade deltagarna sig. 
 
3. Tidigare anteckningar 
Anteckningar från den 29 april 2013 godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Verksamhetsplan 2014 
Följande verksamhet kommer att föreslås kommittén för verksamhetsåret 2014: 
 
Nya mål – i samband med kallelse till vårmöte kommer medlemmarna att uppmanas att komma med 
förslag till nya eller reviderade mål för den fortsatta verksamheten. Förslag finns redan från 
arbetsgruppen om att fortsätta med olika sammanställningar av historiska data för Ivösjön, t ex för 
siktdjup och gamla landningsplatser för person- och godstransporter. Anna G. 
 
Artlistor – groddjur, insekter och fladdermöss finns sedan tidigare på förslag för nya fördjupningar och 
sammanställningar. Naturskyddsföreningen har redan skickat en första sammanställning för 
fladdermöss. 
 
Provfiske – Ivösjöns fiskevårdsförening ansvarar för detta, som tidigare. Nils-Arne Hagelin har tagit 
över ansvaret efter Brodde A, vilken dock även i fortsättningen kommer att vara behjälplig. 3000 kr 
 
Nätvis sammanställning av provfiskeresultat – Lars C. 
 
Kräftprovfiske – provfiske kommer att äga rum. Stefan G. 2000 kr 
 
Kiselalger – provtagning föreslås vid Byaåns och Fäbrobäckens utlopp. Konsult. 9000 kr 
 
Vattenväxter – inventering vid Bolshuskrogen och Allarpskrogen i sommar. Brodde A/Sam S. 500 kr  
 
Fågel – fortsatt bevakning av flera arter. Nordöstra Skånes fågelklubb. 
  
Dricksvatten – uppföljning av 2012 års provtagning i Ivösjön med vissa tillägg, enligt 
rekommendationer från Olofströms Kraft. Conny S/Stefan G. 500 kr (båtbensin). 
 
Syrgas, siktdjup, klimat – endast som en avstämning vid verksamhetsberättelse. Lars C. 
 
Däggdjur runt sjön – stående inslag. 
 
Hemsida – löpande arbete samt hyra domän. 2300 kr. 
 
Litteratur om Ivösjön – stående inslag, publiceras efterhand på hemsida. 
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Möten – vår + höst, 5000 kr 
 
 
5. Ekonomi 
Anna färdigställer årsbokslut 2013 och budget 2014 till årsmötet. 
 
6. Nästa möte 
Nytt möte i arbetsgruppen beräknas till sen vår, inget nytt datum bestämdes. Kommitténs vårmöte 
bestämdes till den 26 mars kl 18.30 på Bäckaskogs slott. Lars Collvin kommer att informera om nya 
statusklassningar och åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 
 
7. Övriga frågor 
Jubileumsskriften, 2003 – 2013, delades ut till gruppen och dessa uppmanades att komma in med 
synpunkter och eventuella rättelser senast den 24 februari. Därefter kommer den att läggas ut på 
hemsidan, och ett antal exemplar kommer att tryckas upp och delas ut på årsmötet. Även 
informationsbroschyren kommer att publiceras på hemsidan och distribueras. 
 
Tre olika fredningsområden för gös är beslutade för försommarens fiske. 
 
Länsstyrelsen har delat ut fiskevårdsbidrag till genundersökning av gös i Ivösjön. 
 
Förslag på nya undersökningar av nissöga. 
 
8. Mötet avslutas 
Sekreteraren tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
Bromölla den 18 februari 2014 
Anna Grönlund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


