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Närvarande:
Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne län
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun
Brodde Almer, Ivösjöns FVF
Stefan Gabrielsson, Trolle Ljungby AB
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla
Conny Svensson, Bromölla kommun
Sam Skällberg,
Anna Grönlund, sekreterare
___
Tidigare protokoll
Minnesanteckningar från höstmötet har tidigare skickats ut. Ingen har haft några synpunkter.
Planering för verksamheten 2011
Uppföljning
Arbetsgruppen ska göra en uppdatering av åtgärder enligt programförslag från år 2003, då
Ivösjökommittén bildades. Lars har förberett en mall, som gruppen kan arbeta efter. Lars skickar
mallarna till Anna, som vidarebefordrar till gruppen. Var och en går igenom materialet för en
sammanställning vid nästa arbetsgruppsmöte. Arbetet kommer antagligen att löpa en längre tid
framöver.
Artlistor över sjön vore också intressant.
Provfiske
Brodde Almer kommer att bedriva provfiske på samma sätt som tidigare år, med tolv grundstationer. I
augusti och oktober görs pelagiskt fiske vid Broddes punkt. Lars gör sammanställning av fisket, också
som vanligt. Bidrag för båtbensin.
Kräftor
Stefan kommer att göra en sammanställning av kunskap om kräftor i sjön. Kanske klart till höstmötet.
Stefan ska höra med Ivösjöns fiskevårdsförening om intresse finns för provfiske av kräftor. Lars
skickar över metodik för kräftfångst till Stefan och Anna.
Djurplankton
J P Nilssen har lovat att gå igenom det provmaterial som finns. Provflaskor finns i Oslo, dock ännu ej
hos Nilssen.
Klimat
Lars gör eventuellt ett tillägg med förra årets klimatdata, dvs lufttemperatur, nederbörd och flöde, till
tidigare sammanställning.
Däggdjur
Inventeringen löper vidare. Det krävs dock fler uppgifter från medlemmarna. Stefan är kontakt.
Växtinventering
Brodde och Sam skall inventera området utanför Iföstrand i år, med avseende på vattenvegetation.
Bidrag för båtbensin.
Platser för besök
Arbetsgruppen bjuder in representanter från Vånga/Furestad till vårmötet. Sven och Anna. Annars är
det lämpligt att börja med Axeltorp, där vår kontakt Håkan Lorentzson ligger väl framme.

1

Gruppen diskuterar även att det vore bra att kunna informera vid kommande scoutläger i Allarp och
Näsum. Vi borde ha något slags informationsmaterial.
Såväl skyltar som broschyrer måste ha info på flera språk.
Kanske bidrag kan sökas. LONA?
Ett förslag till karta med besöksplatser till vårmötet. Vem gör?
Digitalisering
Anna har lämnat Broddes rapporter till scanning. Oklart när det är färdigt.
Växtplankton
Inget under 2011.
Syrgasmätning
Stefan tar ansvar för syrgasmätningar i Jojjes håla samt namnlös håla öster om Enön i år. Bidrag för
bensin. Eventuellt kan länsstyrelsen göra en extra provtagning i mars i ”djuphålan” (den riktiga). Det
blir extra intressant om isläggningen blir långvarig.
Ekonomi
Anna . Årsbokslut 2010 och Resultatredovisning 2010 med avstämning mot budget, delas ut. Summa
tillgångar är 30 121 kronor.
Sekreteraren kommer som vanligt att äska bidrag från medlemmarna så fort en verksamhetsplan och
budget har fastställts.
Ordförande
Hans-Åke Ström, Kristianstads kommun, har fått i uppdrag att lämna förslag till ordförande därifrån.
Ska helst vara klart till vårmötet.
Övriga frågor
Lars ska höra med Ekologgruppen, angående kostnad för en ny sammanställning från dem. Lars ska
även få uppgifter om riskområden runt sjön, från ”MIFO”-gruppen på länsstyrelsen, till nästa möte.
Susanne Gustafsson har skrivit en rapport, Växtplankton, cyanobakterier och algtoxiner i Ivösjön, för
kommitténs räkning. Rapporten ska skickas till hemsidan.
Brodde Almer har skrivit en artikel, Fisket i Ivö- och Oppmannasjön – före och efter sjösänkningen på
1800-talet. Ingår i Villands härads Hembygdsförenings årsbok 2010. Kan beställas därifrån. Artikeln
lämnades även till sekreteraren.
Datum för nästa möte
Arbetsgruppen bestämde inget datum för ett nästa möte.
Arbetsgruppen bestämde däremot att Ivösjökommitténs vårmöte skall äga rum
den 30 mars 2011 kl 18.30, på Bäckaskogs slott.

Bromölla den 24 januari 2011

Anna Grönlund
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