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Uppföljning av verksamhetsplan för 2009, antagen på kommitténs årsmöte den 16 mars 2009.
Provfiske
Brodde Almer har avslutat bentiskt (0-3 m) fiske och har ett avslutande provtillfälle i oktober vad det
gäller pelagiskt fiske. Lars Collvin kommer att lägga in resultat i databasen. Årligt fiske har bedrivits
sedan 2003, så man kommer att kunna börja göra jämförelser och se trender.
I år har Brodde särskilt noterat en nedgång för benlöjor. Det har också varit mycket påslag av
organiskt material.
Strandlinjens utveckling
Lina Glad på Naturgeografen vid Lunds universitet har påbörjat ett examensarbete om strandlinjens
historiska utveckling. I mån av tid är hela sjön intressant, men följande områden föreslås prioriteras i
en första omgång:
- Holjeåns inflöde i Ivösjön
- förbindelse mellan Axeltorpsviken och Levrasjön
- förbindelsen mellan Oppmannasjön och Ivösjön
- Ivösjöns utflöde i Skräbeån
- Ivön – Kyrkviken
Fokus kommer antagligen att ligga på strandskyddat område. Lina kommer t ex att undersöka
utveckling av bebyggelse, vägar, hårdgjorda ytor och vegetation på land och i vatten. Hon kommer att
använda sig av kartor, skriftlig och fotografisk dokumentation. Max 10 000 kr är avsatt till detta.
Växtplankton
Brodde Almer har avslutat provtagning med avseende på växtplankton och algtoxin. Proverna har
konserverats respektive frysts för analys senare av t ex Susanne Gustafsson på Limnologen i Lund.
Hon är f n i Kina, men väntas återkomma i slutet av 2009. Proverna har tagits på 5 olika lokaler.
Rapport kommer nästa år. Max 20 000 kr är avsatt till detta.
Syrgasmätning
Syrgasmätare inköptes i våras och Stefan Gabrielsson har ombesörjt syremätningar i Axeltorpsviken
en gång i månaden sedan i april. Han fortsätter till och med november, från yta till botten, eller tills det
blir för kallt i vattnet. Stefan G har ordnat en siktdjupsskiva och kommittén har även inköpt en
vattenkikare för ändamålet. Stefan skickar excel-fil med resultat till Lars C och Anna efter avslutade
mätningar. Analys följer!
Djurplankton
Sprit för konservering av prover är slut. Lars C har varit i Oslo under sommaren och sökt Jens Petter
Nilssen. Denne var inte anträffbar, så det blev ingen sprit, men några prover blev levererade. Vi får
vänta med nya prover, tills vidare.
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Däggdjur
Stefan Gabrielsson har inte lyckats få kontakt med Anders Hallengren på länsstyrelsen. De två skulle
avgöra vad som ska ingå i en undersökning/sammanställning av kunskap om de däggdjur som är
beroende av Ivösjön för sin överlevnad. Stefan har fått nya kontaktuppgifter och försöker igen. Stefan
fick hämta en påkörd (död) utter vid gamla E22 (mellan Kråkeslätt och Gualövs-sågen) på
midsommardagen. Ehuru en dyster metod att bedriva inventering så finns ju därmed bevis för artens
förekomst i området.
Sjöfågel
Sam Skällberg får fortsatt uppdrag att höra med Nils Waldemarsson och NÖ Skånes Fågelklubb om
man kan fortsätta sammanställa befintliga data om fåglar i och vid Ivösjön. Man kan t ex plocka ut
intressanta arter och belysa den historiska utvecklingen. Kanske man kunde välja ut ett par arter varje
år, någon fiskätare och någon växtätare t ex, och sätta fokus på dem. 3 000 kr finns avsatt till detta.
Fäbrobäcken
Anna Grönlund och Conny Svensson fortsätter sammanställa och utvärdera nya och äldre data för
vattenkemi och biologi för Fäbrobäcken. Redovisas vid kommitténs höstmöte.
Eventuellt kommer länsstyrelsen att göra provfiske (el) i Fäbrobäcken framöver.
Holjeåviken
Anna Grönlund och Sven Götesson fortsätter sammanställa och utvärdera nya och äldre data för
vattenkemi för Holjeån inklusive dess tillrinnande diken/bäckar. Redovisas vid kommitténs höstmöte.
Brodde har hittat ett fotografi från 1909, från Holjeåns utlopp i sjön. Vi kunde kanske efterlysa fler
fotografier genom Kristianstadsbladet?
Brodde och Sam har undersökt vattenväxter i Holjeåviken i sommar, skriftlig rapport med
artförteckning kommer snart.
Turismen runt Ivösjön
Conny Svensson har talat med turistchefen i Bromölla, Mia Persson Fröjd, och fått en
sammanställning av befintlig turism i hela Skåne Nordost-området. Som exempel kan nämnas att
turism- och reseindustri i Bromölla kommun omsatte 122,5 miljoner kronor och gav arbete åt ungefär
90 årsarbetskrafter under år 2008. Från år 2007 till 2008 ökade den med 17 %. Hur mycket av det
som är kopplat till Ivösjön är oklart. Arbetsgruppen bestämde att Föreningen Humleslingan (medlem i
kommittén) skall ombes att redogöra för sina planer och idéer på höstmötet. Anna kontaktar.
Riskabla verksamheter
Anna Grönlund ser till att kartan över riskabla verksamheter runt Ivösjön hålls aktuell.
Nästa års verksamhet
Som förslag till aktivitet under 2010 har tidigare noterats en inventering av groddjur. En inventering av
trollsländor är på gång genom Projekt Trollsländor i Skåne 2009-2014. Anna inventerar en ruta som
berör nordöstra Ivösjön.
En del aktiviteter från 2009 kommer att spilla över på 2010. Verksamhetsplan för 2010 presenteras på
vårmötet.
Ekonomi
Budgeterade kostnader för verksamheten 2009 är 52 000 kronor.
I kassan finns för närvarande drygt 45 000 kronor. Därtill får man lägga de 25 000 kronor som Ivösjöns
fiskevårdsförening har ställt till Ivösjökommitténs förfogande.
Arbetsgruppen föreslår att kommittén inköper en vattenhämtare, för smidig provtagning. Bör vara
utrustad med minst 50 m lina. Anna tar fram offerter och bollar med Lars Collvin.
Utrustning
Vad det gäller utrustning som Ivösjökommittén köper in med gemensamma medel, t ex syrgasmätare
och vattenkikare, bestämde mötet att denna skall förvaras av Bromölla kommun, när den inte
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används. Anna ansvarar tills vidare för förvaringen. Den som har hämtat ut någon utrustning ansvarar
för att denna återbördas till Bromölla kommun (Anna) efter avslutad verksamhet.
Datum för nästa möte
Arbetsgruppen bestämde inget datum för ett nästa möte, men det borde väl bli någon gång i
januari 2010, för att förbereda verksamhetsplan 2010 och vårmöte.
Arbetsgruppen bestämde att Ivösjökommitténs höstmöte skall äga rum den 23 november 2009
kl 18.30, på Humletorkan. (OK med ordförande!)

Bromölla den 23 septemberl 2009

Anna Grönlund
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