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MINNESANTECKNINGAR  
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2010-02-11 
Kommunhuset, Bromölla 
 
Närvarande: 
Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne län 
Filip Nilsson, ordförande, Kristianstads kommun 
Brodde Almer, Ivösjöns FVF 
Stefan Gabrielsson, Trolle Ljungby AB 
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla   
Conny Svensson, Bromölla kommun 
Anna Grönlund, Bromölla kommun, sekreterare 
 
Förhinder: 
Ulrika Hedlund 
Sam Skällberg  
___     
 
Tidigare protokoll 
Minnesanteckningar från höstmötet har tidigare skickats ut. Ingen har några synpunkter. 
 
Planering för verksamheten 2010 
 
Tungmetaller 
På höstmötet uttrycktes önskemål om analys av tungmetaller i fisk och sediment. Tidigare 
undersökningar på fisk gjordes år 1988, 2000 och 2002, så det kunde vara dags igen. Lars tittar 
närmare på detta till vårmötet. 
 
Vad det gäller kvicksilver för övrigt, så har Skräbeåns vattenvårdskommitté stått för 
recipientundersökning i avrinningsområdet genom åren. I Iföbolagens egenkontroll ingår provtagning 
av kvicksilver och andra metaller. Kunskapen behöver dock sammanställas. Lars, Anna och Conny. 
 
Läkemedelsrester 
Även detta diskuterades på höstmötet. Eftersom frågan om vad som skall undersökas och hur är 
komplicerad, skall den ställas till Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län, som är expert. 
Anna skall ta kontakt med Fredrik. 
 
Budget 
Anna bryter in med lite budget. Årsbokslut 2009 delas ut. Summa tillgångar är 48 870 kronor, men då 
återstår betalning för analys av växtplankton och toxin, vilken budgeterades till 20 000 kronor för år 
2009. Susanne Gustafsson, som skall bistå kommittén med analys, kan tidigast göra detta framåt 
sommaren. 
Sekreteraren kommer som vanligt att äska bidrag från medlemmarna, och enligt tidig information från 
Ivösjöns fiskevårdsförening, kommer denna att ställa en större summa pengar till Ivösjökommitténs 
förfogande, även detta år. 
 
Planering för verksamheten 2010 forts 
 
Provfiske 
Brodde Almer kommer att bedriva provfiske även detta år, med tolv grundstationer. I augusti och 
oktober görs pelagiskt fiske vid Broddes punkt. Lars kommer att göra en sammanställning av fisket vid 
de tolv lokalerna sedan 2003. Till rapporten skall läggas foton som belyser provpunkternas lägen. 
Brodde fixar foton. Bidrag för båtbensin. 
 
Djurplankton 
J P Nilssen har lovat att leverera sprit för konservering, och därmed kan provtagning förhoppningsvis 
fortsätta i år. (Brodde står för provtagning.) 
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Klimat 
Lars föreslår en beskrivning av klimatet över tiden. Exempel på klimatdata är lufttemperatur och 
nederbörd, års/månadsmedelvärden, jämförelser med ”normalår”. 
 
Vissa väderdata finns i Skräbeåns vattenvårdskommittés årsrapporter. (Vem?) 
 
Lars ska titta på flöde vid Colllins mölla, Skräbeån. 
 
Conny tar fram temperaturdata från Bromölla avloppsreningsverk.  
 
Nederbördsdata för de senare åren har Anna i sin dator. 
 
Data för isläggning kan finnas hos SMHI, åtminstone från tidigare år. Dessutom har Brodde egna 
observationer. Brodde matar Lars. 
 
Temperatur för olika djup i sjön vore också intressant. Brodde har uppgifter från år 1969-70. 
 
En översvämningskartering vore intressant. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är just i 
färd med att sammanställa en sådan för Skräbeåns avrinningsområde. Den blir troligen översiktlig, 
men kan kanske kompletteras i framtiden, av kommittén.  
 
Däggdjur 
Stefan och Anders Hallengren vid länsstyrelsen är beredda att skriva ihop något om förändringar i och 
tillgänglig kunskap om däggdjursfaunan vid sjön. Fakta skulle behöva mobiliseras från markägare och 
andra intresserade runt hela sjön. Saken skall tas upp på vårmötet. Bidrag för bensin? 
 
Växtinventering 
Brodde och Sam skall ombedjas att inventera Bäckaskogsområdet i år, med avseende på 
vattenvegetation. Bidrag för båtbensin. 
 
Platser för besök 
Kommittén bör rekommendera lämpliga platser, där allmänheten kan nå sjön, och där lämplig 
infrastruktur redan finns. Kommittén kan bidra med information, t ex skyltar. (Vem?) 
 
Digitalisering 
Kommittén bör se till att äldre dokument av intresse, som rör Ivösjön, scannas in och blir tillgängligt för 
allmänheten. I år kan man börja med två rapporter, och Bromölla och Kristianstads kommuner scannar 
en var. Brodde ska leta fram lämpliga rapporter, lämnar till Anna. 
 
Fågel 
Vi ska fråga Nordöstra Skånes Fågelklubb om de kan fokusera extra på några fågelarter varje år. 
Exempel på önskemål: storskarv, skrattmås, storskrake, storlom, tärnor och skäggdopping. Vi tar upp 
frågan på vårmötet.  
 
Bottenfauna 
Lars tänker sig att man skulle göra en undersökning av bottenfauna på djupt vatten i år. Provtagning 
kan kanske samordnas med vattenvårdskommitténs recipientprovtagning i punkt nr 19. Lars 
återkommer med kostnad för detta. 
 
Växtplankton 
Det vore önskvärt att undersöka förekomst av växtplankton i en hel serie från april till oktober 
(undantag augusti som redan har gjorts). Kostnaden beräknas till ca 3 000 kr per månad, alltså 18 000 
kronor. Lars tar reda på kostnader fram till vårmötet. 
 
Utvärdering programförslag 
Arbetsgruppen bör gå igenom det första programförslaget från 2003, då Ivösjökommittén bildades. 
Vad har vi uppnått och vad gör vi nu? 
 
Kräftor 
Lars har ett förslag på sammanställning av kunskap om kräftor. Han återkommer till detta på vårmötet. 
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Syrgasmätning 
Stefan är villig att upprepa syrgasmätningar i år, denna gång i så fall vid Bäckaskog. Bidrag för 
bensin. Stefan lämnar in syrgasmätaren och vattenkikaren till Anna, för förvaring så länge. 
 
Strandlinjens utveckling 
Lina Glad på Naturgeografen vid Lunds universitet har just avslutat ett examensarbete om 
strandlinjen: En förändringsstudie av Ivösjöns strandlinje. Arbetsgruppen beslutar att bjuda in Lina 
Glad till vårmötet, och där redogöra för studien och sina slutsatser. Anna kontaktar Lina. 
 
Datum för nästa möte 
Arbetsgruppen bestämde inget datum för ett nästa möte. 
 
Arbetsgruppen bestämde däremot att Ivösjökommitténs vårmöte skall äga rum  
den 22 mars 2010 kl 18.30, på Bäckaskogs slott. 
 
 
 
Bromölla den 12 februari 2010 
 
 
Anna Grönlund 
 
 
 
 


