MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2009-04-29
Kommunhuset, Bromölla
Närvarande:
Sam Skällberg
Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne
Brodde Almer, Ivösjöns FVF
Anna Grönlund, Bromölla kommun, sekreterare
Förhinder:
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla
Stefan Gabrielsson, Trolle Ljungby AB
Conny Svensson, Bromölla kommun
Filip Nilsson, ordförande, Kristianstads kommun
___
Aktiviteter enligt verksamhetsplan för 2009, antagen på kommitténs årsmöte den 16 mars 2009.
Fortsatt provfiske
Brodde Almer fortsätter fiska. Bentiskt (0-3 m) fiske i augusti och pelagiskt i augusti och oktober.
2 000 kr för båtbensin.
Strandlinjens utveckling
Lars Collvin har pratat med Lina Glad på Naturgeografen vid Lunds universitet om ett examensarbete
om strandlinjens utveckling. Följande områden föreslås i en första omgång:
- Holjeåns inflöde i Ivösjön
- förbindelse mellan Axeltorpsviken och Levrasjön
- förbindelsen mellan Oppmannasjön och Ivösjön
- Ivösjöns utflöde i Skräbeån
- Ivön – Kyrkviken
Finns tid är hela sjön intressant, och eventuellt uppåt Holjeån till Olofström. Lars har talat med Lina om
att särskilt undersöka utveckling med bebyggelse, vägar, hårdgjorda ytor och avrinning på land samt
övervattenväxters utbredning i vatten. Lars Collvin följer upp. Max 10 000 kr är avsatt till detta.
Växtplankton
Brodde Almer erbjuder sig att ta prover i augusti med avseende på växtplankton och algtoxin.
Proverna ska konserveras respektive frysas 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 ska tas på tre
olika lokaler, Axeltorpsviken, Holjeåviken och utanför Bäckaskogs slott. Prov för analys av algtoxin bör
även tas i provpunkt 19. Brodde ska dessutom försöka ta prover i Oppmannasjön och Levrasjön. Lars
C ska lämna exakta uppgifter till Brodde om provpunkter. Max 20 000 kr är avsatt till detta.
Syrgasmätning
Syrgasmätare är inköpt och finns just nu hos Stefan Gabrielsson. Syremätningar har påbörjats nu i
april, och därefter 1 g/månad fram till och med november, från yta till botten. Stefan G har ordnat en
siktdjupsskiva och Anna har även inköpt en vattenkikare för ändamålet. Vattenkikare finns också hos
Stefan. Stefan G ansvarar för att mätningar sker. 3 000 kr för båtbensin m m är avsatta till detta.
Djurplankton
Sprit för konservering av prover är slut. Lars C ska kontakta Jens Petter Nilssen för att avgöra hur vi
fortsätter.
Däggdjur
Stefan Gabrielsson ska kontakta Anders Hallengren på länsstyrelsen. De två får avgöra vad som ska
ingå i en undersökning/sammanställning av kunskap om de däggdjur som är beroende av Ivösjön för
sin överlevnad. Mink och utter är intressant, men även andra arter, t ex hovdjur. Bra om man kan
belysa utveckling ur ett historiskt perspektiv. 1 500 kr finns avsatt till detta.
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Sjöfågel
Sam Skällberg får i 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 sammanställer och utvärderar äldre data för vattenkemi och
biologi för Fäbrobäcken. Redovisas vid arbetsgruppens nästa möte. Max 2 000 kr.
Holjeåviken
Anna Grönlund och Sven Götesson sammanställer och utvärderar äldre data för vattenkemi för
Holjeån inklusive dess tillrinnande diken. Redovisas vid arbetsgruppens nästa möte. Max 2 000 kr.
Brodde ska plocka fram några äldre fotografier för jämförande studier.
Brodde och Sam skall dessutom undersöka vattenväxter i Holjeåviken i sommar, på liknande sätt som
i Axeltorpsviken 2008.
Turismen runt Ivösjön
Conny Svensson får i uppdrag att kontakta turistansvariga i Bromölla, Kristianstad och Olofström
angående en sammanställning av befintlig turism. Humleslingan bör också kontaktas.
Ett förslag är att kommittén arbetar för att göra sjön mera tillgänglig för skolungdom och allmänhet
genom särskilda platser med riktad information om vad som finns att se i omgivningen, t ex fåglar,
växter och småkryp. Inom kommittén finns enormt mycket kunskap samlad. Att anlägga och
underhålla informationstavlor, soptunnor, parkeringsplatser m m kostar dock pengar. Man kunde börja
med de kommunala badplatserna, där redan en del av infrastrukturen finns.
Riskabla verksamheter
Anna Grönlund skickar ut enkät till miljökontoren i Bromölla, Kristianstad och Olofström för att hålla
kartan över riskabla verksamheter runt Ivösjön aktuell. Sam nämner att verksamheten vid bergtäkterna
på Vångaberget sköts väl och håller sig ”inom ramarna”.
Nästa års verksamhet
Som förslag till aktivitet under 2010 noteras en inventering av groddjur. En inventering av trollsländor
är på gång genom Projekt Trollsländor i Skåne 2009-2014.
Ekonomi
Budgeterade kostnader för verksamheten 2009 är 52 000 kronor.
Kvar i kassan från förra året finns drygt 20 000 kronor.
Anna har skickat ut brev till medlemmarna, inklusive kommunerna, med förfrågan om bidrag för 2009.
Ivösjöns FVF har redan avsatt 25 000 kr för kommitténs räkning. Naturskyddsföreningen i Olofström
har också meddelat att de skänker 250 kr. Bromölla kommun har lovat 10 000 kr. Anna ber Filip
Nilsson ta reda på hur det blir med bidrag från Kristianstads kommun. Man kan hävda att man får
mycket valuta för satsade pengar på Ivösjökommittén!
Datum för nästa möte
Arbetsgruppen träffas nästa gång den 21 september 2009, kl 10 i Bromölla kommunhus.
Preliminärt föreslås den 16 november 2009 för Ivösjökommitténs nästa möte.

Bromölla den 30 april 2009
Anna Grönlund
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