MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2005-10-31
Rådhuset, Kristianstad

Närvarande:
Michael Dahlman, Kristianstads kommun
Göran Cervin, Bromölla kommun
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur o Trolle Ljungby AB,
Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne
Anmält förhinder:
Conny Svensson, Bromölla kommun, Skräbeåkommittén
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Göran Cervin läste upp anteckningarna. Vissa påpekande gjordes:
- Fiskvattendirektivet: testperioden gjordes hösten 2003- hösten 2004. Ordinarie provtagning
startar 2006.
- Vegetationskarteringarna: Kan bli fler än två transekter för att beskriva hela sjön. Sandsten
ska ta fram ett förslag.
- Enskilda avlopp: Håkanryd heter orten, inte Håkantorp.
EKONOMIN
Inga större förändringar i ekonomin sedan föregående möte. Utgående behållning 49. 974:kronor. Reserverat belopp LM- Data 1.738:- kronor.
IVÖSJÖKOMMITTÉNS NÄSTA MÖTE
Kallelse kommer att gå ut den 3/11. Sammanträde på Bäckaskogs slott den 15/11 kl 18.30.
Följande dagordning fastställdes:
1. Verksamhetsplan

Djupkarta
Mätningar och undersökningar
o Syre
o Fosfor
o Organiska syretärande ämnen
o Siktdjup
o Läkemedel/screening
o PFOS
o Hormonella effekter
o Fiskevattendirektivet
o Djurplankton
o Relikta kräftdjur
o Vegetation
Provfiske och fisksammansättning
Trålning

Gäss
Kommunala avlopp
Enskilda avlopp
Riskabla verksamheter
Interregprojektet Ifö-Strand
Natura 2000
Hus till limnologerna
2. Ekonomin
3. Ordförande till Ivösjökommittén för 2006
4. Övrigt
DJUPKARTA (GC redovisar)
Utkast till budget:
Beräknad kostnad ca 235.000:- + moms. (länsstyrelsen lyfter momsen)
Bromölla kommun 10.000:Kristianstads kommun 20.000:Olofström 10.000:Länsstyrelsen 10.000:Båtklubbarna Pärlan, Klackabacken, Vånga, Sunnan vardera 2.500:Ivösjöns Fiskevårdsförening 40.000 år 2005, även 2006?
Tänkta företag:
Ex.
Stora Enso Nymölla
Ifö Sanitär
Fiskeknuten
Ivögården
Klingheims
Veterinärmottagningen, Näsum
Motor o Marin
SYREMÄTNINGAR (LC redovisar)
Problemen var inte så stora som man väntade sig i djuphålan, men det är idag för få mätningar
gjorda för att se en utveckling. Vi vill ha redovisat syre- och temp-profilerna – på vilket djup
börjar t.ex. syreminskningen.
Intressanta punkter att fortsätta mätningar på är
nr 18 vid Oppmannasjöns utlopp till Ivösjön
nr 19 vid djuphålan
samt vid Holjeåns utlopp och i Axeltorpsviken.
Är syrbristerna sådana att
1. det lockar till fosforläckage
2. det är fara för växt- och djurliv
3. har det skett en försämring de senaste decennierna
FOSFOR (LC+MD redovisar)
Hur mycket läcker ut från Oppmannasjön? Michael tar fram relevanta data från
Oppmannasjön.

Hur ser fosfortillförseln ut i övrigt, dvs hur ser tillförseln ut från Holjeån (punkt 14). Värden
kan hämtas från Skräbeåkommitténs mätningar. En långtidsutvärdering gjordes i 2002 års
rapport. Sker det en ökning eller minskning?
Arbetsgruppen föreslår här att man rekommenderar Ivösjökommittén att hos
Skräbeåkommittén önska att de i sin 3-års utvärderingsrapport särskilt tittar på dessa
frågeställningar och att man också flyttar mätpunkt 12 vid Jämshögsgränsen till Östafors så att
det flyttade utsläppet från reningsverket kommer med.
ORGANISKA ÄMNEN (LC+MD redovisar)
Har ökat under en längre tidsperiod. Se långtidsutvärderingen.
SIKTDJUPET (LC redovisar)
LÄKEMEDEL (LB/MD informerar)
Michael informerar om att det är screening på gång via länsstyrelsen i Blekinge. Analyspaket
finns idag att tillgå för att undersöka vattnet, om det innehåller t.ex. Lars Bengtsson eller
Michael Dahlman informerar på mötet. Diskuterades undersökning av hormonella effekter,
behöver kollas mer vad det kan kosta.
FISKEVATTENDIREKTIVET (LC informerar)
Lars Collvin informerar Ivösjökommittén kortfattat om dess innebörd.
NATURA 2000 (LC+MD informerar)
Lars Collvin informerar om att man håller på med en basinventering med bl.a. flygfoto på
övervattenväxtvegetation, en totalsammanställning av olika mätvärden, undervattenväxter och
provfiske (Nissöga).
DJURPLANKTONUNDERSÖKNING (LC informerar)
har också skett och vi kommer att få en bra artlista som förväntas komma nästa år.
UNDERSÖKNING AV RELIKTA KRÄFTDJUR (LC informerar)
Kan kanske fångas via håv, men vem kan analysera – planktonforskaren från Norge
VEGETATIONSUTBREDNING (LC informerar)
Lars Collvin visar befintlig karta för kommittén.
PROVFISKE – Lars Collvin ger en kort lägesrapport och visar kommittén
sammanställningen. Denna finns också på hemsidan
TRÅLNING – Michael Dahlman redovisar.
GÄSSEN – Michael Dahlman redovisar.
KOMMUNALA AVLOPP – Anders Johnsson informerar om nuläget.
ENSKILDA AVLOPP – Öjvind Hatt ger en lägesrapport.
RISKABLA VERKSAMHETER – Michael Dahlman visar kommittén upprättat
kartunderlag och rekommenderar kommittén att detta underlag skickas ut till berörda
miljöförvaltningar och räddningstjänster.
HUS TILL LIMNOLOGERNA – Förfrågan väcks på mötet med Ivösjökommittén – Lars
Collvin + Michael Dahlman.

ORDFÖRANDE FÖR IVÖSJÖKOMMITTÉN UNDER 2006. – Göran Cervin kontaktar
Olofströms kommun som står i tur.
NY REPRESENTANT I ARBETSGRUPPEN
Michael Dahlman flaggar för att han inte kan medverka from nästa år, vilket vi alla högst
beklagar. Michael Dahlman besitter en oerhörd kunskap och har tillsammans med Lars
Collvin varit den drivande kuggen i hela projektet. Vi hoppas Kristianstads kommun har fler
av samma kaliber och kunskap att efterträda Michael i det fortsatta projektarbetet.
Michael har dock lovat att fortsätta ansvara för hemsidan om vi förser honom med relevanta
indata.
NÄSTA MÖTE: tisdagen den 31 januari klockan 09.00 på Trolle Ljungby gods.
Bromölla 2005-11-01
Vid protokollet
Göran Cervin / Michael Dahlman

