MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2014-05-16
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
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun
Anna Grönlund, sekreterare och Bromölla kommun
___
1. Mötet öppnas
Sekreteraren hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från den arbetsgruppens möte den 17 februari 2014 samt kommitténs möte den 26 mars
2014 godkändes och lades till handlingarna.
3. Verksamhetsplan 2014
Följande verksamhet har fastställts av kommittén för verksamhetsåret 2014:
Nya mål – arbetsgruppen enades om följande nya målområden, nedan noterade med ansvar:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer
Ivösjön som resurs – Conny Svensson
Ivösjöns föroreningsbelastning – Håkan Andersson, Lars Collvin
Ivösjöns växtliv – Anna Grönlund
Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson

Observera att gruppens övriga medlemmar kan fördela sig valfritt, och att alla hjälps åt med alla mål.
Till nästa möte ska vi föreslå delmål och där det är möjligt, åtgärder. Se § 7 i protokoll från kommitténs
vårmöte den 26 mars 2014, där medlemmarnas förslag och synpunkter för verksamheten finns listade.
Arbetet med att ta fram nya mål 2015 - 2020 för kommittén beräknas vara klart till vårmötet 2015, men
ska avrapporteras till vintermötet 2014. Utkast och förslag kan skickas till Anna.
Artlistor – groddjur, trollsländor, ormar och fladdermöss ska genom kommittén bli föremål för nya
fördjupningar och sammanställningar. Gruppen kan till nästa möte fundera över intressanta lokaler för
djurgrupperna, och vi hjälps åt med insamling av befintlig fakta i syfte att få en överblick av var vi har
kunskapsluckor. Fisk, fågel och växter ingår i övrig verksamhet.
Provfiske – Ivösjöns fiskevårdsförening ansvarar som vanligt för detta, genom Nils-Arne Hagelin. 12
stationer i år.
Nätvis sammanställning av provfiskeresultat – Lars C.
Kräftprovfiske – kommer att äga rum. Stefan G.
Kiselalger – provtagning föreslås vid Fäbrobäckens och Väjlabäckens utlopp. Dessutom ska en
sammanställning av alla resultat hittills göras. Lars och Anna talar med konsult.
Vattenväxter – inventering vid Bolshuskrogen och Allarpskrogen i sommar. Brodde A/Sam S.
Fågel – fortsatt bevakning av flera arter. Nordöstra Skånes fågelklubb.
Dricksvatten – uppföljning av 2012 års provtagning med vissa tillägg, enligt rekommendationer från
Olofströms Kraft. Eventuellt på flera punkter. Slutet av sommaren. Conny S/Stefan G.
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Siktdjup, väder, hydrologi – över tiden. Lars C.
Hydrologi (flöde och vattenstånd) – Lars C.
Däggdjur runt sjön – stående inslag.
Hemsida – löpande arbete. Anna G och Anna B.
Litteratur om Ivösjön – stående inslag, publiceras efterhand på hemsida.
4. Ekonomi
Anna kommer att skicka ut begäran/förfrågan om bidrag 2014 till medlemmarna.
5. Nästa möte
Nytt möte i arbetsgruppen bestämdes till den 18 september 2014 kl 9.
6. Övriga frågor
Ivösjöns fiskevårdförening genomför provfiske av ål och mal i sommar.
Elfiske av nissöga i Ivösjön (lnst?).
Elfiske i Holjeån och Lillån (lnst).
Östrevik är avlyst från gösfiske i sommar, tre ytterligare fredningsområden för gös är beslutade för
nästa års fiske.
7. Mötet avslutas
Sekreteraren tackade alla och avslutade mötet.

Bromölla den 16 maj 2014
Anna Grönlund
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