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Genomgång av föregående protokoll

Michael Dahlman läste upp anteckningarna, inga invändningar.
Nästa möte med Ivösjökommittén

Finns förslag att skjuta på det planerade mötet den 7 april till månadsskiftet maj-juni för att då
göra en båttur på östra Ivösjön med ”Klacken”. Verkar vara allas mening att detta är bra.
Diskuterades hur båten skulle gå, förslagsvis Bromölla – en bit in i Axeltorpsviken –
Näsumaviken – östra Ivö – Bromölla. Diskuterades om vi skulle landa någonstans för fika,
men troligen bättre att ta med fikakorg och äta ombord på lämpligt ställe. Viktigt att folk
anmäler förhinder med tanke på förtäringen. Diskuterades eventuella aktiviteter: provtagning,
undervattens-TV? Michael hör med Lars Collvin, ev AlControl.
Ekonomin

Ekonomin är i stort sett oförändrad sedan föregående möte. Intäkterna under året har varit
medlemsavgifterna från föreningar, företag, länsstyrelse och kommuner på sammanlagt
32.508:-. Tillkommer medel från Olofströms kommun som valt att bli debiterad sin del av
kommitténs utgifter.
Utgifterna hittills har uppgått till 20.556:- kronor. Tillgängliga medel per den 1/1 2005 var
11.952:- som begärts att ombudgeteras till år 2005. Olofströms kommun tilldelas räkning på
10.000:- avseende utgifterna för syremätningar och sammanträdeskostnader, vilket utgör
Olofströms kommuns kostnadsandel.
Årets debitering sker i anslutning till utskick av mötesprotokoll/nyhetsbrev.

Fortsatta diskussion utifrån kommitténs möte 7 december

Gällde bland annat den ökande förekomsten av påväxt/organiskt material/detritus/påslag som
kanske kan vara ett viktigt spår i jakten på orsakerna till vattenkvalitetsproblemen i Ivösjön.
Problemen är varierande i de olika delarna av Ivösjön, där särskilt Axeltorpsviken och

Näsumaviken är ”avvikande”. Tillflödet från Levrasjön, tillsammans med avloppsutsläppen
från Axeltorp, kanske skapar särskilda problem i viken som fortplantar sig till storsjön.
Utvärdera färg och TOC i Holjeån, provresultat från Levrasjöns utlopp, kontroll av siktdjup
och fosforläckage i vikarna? Michael Dahlman och Lars Collvin tar kontakt med Wilhelm
Granéli och undersöker om han kan titta på frågan. Kanske ska Ekologgruppen titta på
organiskt material i stället för fosforbudgeten? Göran Cervin hör med Öyvind Hatt om
resultaten från Näsumaprojektets vattenprovtagningar.
Finns önskemål om att följa vegetationen framöver, och i hela sjön. Lars Collvin kontaktar
Håkan Sandsten angående detta.
Lars Edebrand informerade att fosforutsläppen från Olofströms reningsverk nu är nere i cirka
0,03 mg/l, dvs en tiondel av gränsvärdet 0,3 mg/l. Förra året släpptes bara ca 80 kg fosfor ut
(mot 210 kg 2003). Vissa bräddningar kan dock fortfarande ske inne i samhället. Reduktionen
av ammoniumkväve fungerar dock ännu inte riktigt tillräckligt bra, men man har en prövotid
till 2008.

Trålning

Vid föregående sammanträde informerade Brodde Almer om möjligheterna att eventuellt tråla
bort vitfisk från Ivösjön. Rickard Aagren trålar i Finjasjön. Det kostar 50 000 för en veckas
trålning. Är det en bra metod i Ivösjön? Vi funderar vidare på det och i så fall hur det ska
finansieras. Brodde Almer har kontaktat Rickard Aagren som gärna kommer och gör en
presentation. Arbetsgruppen uppdrar åt Brodde Almer att inbjuda Rickard Aagren till nästa
arbetsgruppsmöte.
Hemsidan

Michael Dahlman informerar om hemsidan och dess upplägg och innehåll. Nya kartor har
lagts in liksom Håkan Sandstens rapport om vegetationen. En mycket bra och informativ
hemsida anser arbetsgruppen. Kunskapen om hemsidans existens bör spridas.
Gässen

Vid föregående möte informerades om besöket den 20/1 av Henrik Lerner från Linköping.
Michael Dahlman ska utifrån besöket revidera projektplanen om att studera gässen och deras
livsmiljöer och föroreningar kring Råbelövsjön, Oppmannasjön, Ivösjön, Hammarsjön,
Pulken m.fl. platser i området. Hans Cronert har undersöker möjligheten att få finansiering via
viltskadefonden, WWF m fl, han och Michael Dahlman tror sig ha fått ihop ca 35.00040.000:- i dagsläget. Även LRF ska tillfrågas. Det poängterades återigen vikten av att
lantbrukare är med i projektarbetet, t ex Sven Götesson och Magnus Fjelkner.
Djupkarta

Finansieringen av djupkartan är fortfarande inte klar. Ivösjöns fiskevårdsområde har utlovat
en delfinansiering på 40.000 kronor under 2005, enligt beslut på årsmötet 19 januari. Det är
dock oklart om de utlovat denna summa även kommande år, även om vissa diskussioner förts
i den riktningen. Oppmannasjöns fiskevårdsförening tycks ha finansierat en djupkarta över
Oppmannasjön och risken är att kostnaden för en djupkarta över Ivösjön stiger, om man inte
kan göra båda projekten samtidigt.

Riskabla verksamheter, enskilda avlopp

Saknas dokumentation från Bromölla kommun om riskabla verksamheter som kan påverka
Ivösjön.

Interreg-projekt

Sedan föregående sammanträde har Michael och Göran haft kontakt med Kristian Nilsson,
projektledare för Sportfisketurism, och EU-samordnare Torbjörn Lind angående
möjligheterna till ett Interreg-projekt för delfinansiering av vissa arbeten inom
Ivösjökommitténs verksamhet. Kristian Nilsson upplyste genast om att det inte fanns
utrymme inom hans projekt. Däremot har Torbjörn Lind skisserat på ett EU-projekt – ett
innovationsprojekt inom Interreg IIIA Öresundsregionen – där man slår ihop vissa projekt
inom Ivösjökommittén och Ivöstrandprojektet. Innovationsprojektet skulle kunna komma
igång i september månad och pågå ett halvår och att man under tiden söker ett större projekt
på 2-3 år med början år 2006.
Det vi söker nu i första hand är en dansk samarbetspartner för att komma igång med
innovationsprojektet.
En ny träff är fastställd med Torbjörn Lind före Ivösjökommitténs nästa möte.
Nästa möte

Arbetsgruppen bestämde nästa arbetsgruppsmöte till den 6 september kl 13.15. Plats fastställs
senare.

Studiebesök

Mötet avslutades med ett besök på Olofströms reningsverk, där Lars Edebrand informerade
och visade en video från anläggandet av ”Mossadammarna” som utgör ett poleringssteg efter
verket.
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