
*Riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och fiske
*Natura 2000-område
*Sällsynta fiskarter och ishavsrelikter , 24 fiskarter totalt
*Bad, båtliv, fritidsfiske, stor naturskönhet, vattenuttag för
bevattning och industri

*Ivösjön sänkt med 1,8 m år 1874
*Skånes största sjö – 51,4 km²
*Skånes djupaste sjö - 51,5 m
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Holjeåns fiskevårdsområdesförening
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Ivösjöbygdens Natur
Ivösjöns fiskevårdsförening 
Ivösjöns fiskevårdsområdesförening
Kristianstads kommun
LRF Bromölla
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LRF Näsum

Länsstyrelsen i Blekinge 
Länsstyrelsen i Skåne 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Naturskyddsföreningen i Olofström 
Nordöstra Skånes fågelklubb 
Oppmannasjöns fiskevårdsområdes-
förening 
Sjövikens båtklubb
Skräbeåns fiskevårdsförening 
Skräbeåns vattenvårdskommitté 
Stora Enso Nymölla AB
Trolle Ljungby AB

Mer information hittar du på: 

www.ivosjo.com

Ivösjökommittén

Ivösjökommittén bildades år 2003 och bland medlemmarna finns 
kommuner, länsstyrelser, företag och föreningar. Kommitténs syfte är 
att initiera och samordna åtgärder för att bevara och utveckla Ivö-
sjöns ekologiska värden, främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande 
av sjön, utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter, användare 
och intressenter. Nedan finns medlemmar i kommittén år 2013:

Natur, kultur, friluftsliv, vattenresurs...

Alla medlemmar, boende och besökare kan hjälpa till att förvalta Ivösjön genom att:
• Sprida kunskap om Ivösjön.
• Visa stor hänsyn till djur och växter och varandra.
• Ge akt på förändringar i sjön och dess status.
• Nyttja sjön och dess stränder med stort ansvar.
• Använda miljövänliga produkter och bränslen.



Höga naturvärden 
Ivösjön ingår i EU:s nätverk för värdefull natur - Natura 2000 och 
är även av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Sjön har en hög 
biologisk mångfald och många sällsynta djur- och växtarter.  

Vattenstatus
Ivösjön bedöms ha en god ekologisk och kemisk (exklusive kvicksil-
ver) status. Miljökvalitetsnormer för sjön säger att dess status inte 
får försämras. Sjön kan bland annat påverkas negativt av kommunala 
och enskilda avlopp och markanvändning såsom jord- och skogsbruk, 
vägar och industri. Ivösjön har troligen under århundraden, som den 
djupa sjö den är, tidvis haft relativt låga syrehalter vid bottnarna. 
Ökad tillförsel av näring under 1900-talet medförde allt sämre syre-
förhållanden och återkommande syrebrist. 

Fågelliv
I och runt Ivösjön häckar eller uppehåller sig bland annat rördrom, 
brun kärrhök, vattenrall, storlom, fiskgjuse, kungsfiskare, fisktärna, 
silvertärna, kentsk tärna, havsörn, mindre hackspett och flera sång-
are. Antalet arter och individer tyder på en mycket hög biologisk 
mångfald.

Sävsparv Emberiza schoeniclus Vattenrall Rallus aquaticus

Trollsländor
Trollsländor är flygande insekter med två par vingar. De tillbringar 
sitt larvstadium i vatten och syns ofta där även som vuxna. Genom att 
studera vilka arter och hur många individer som finns kan man lära 
sig mycket om vattenmiljön.
Djur
Groddjur, snok och utter är exempel på andra djur som kan ses vid 
Ivösjön.  

 Vanlig padda Bufo bufo     Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata

DjurSjön

Fakta och tillflöden
Ivösjön är belägen i den nordöstra delen av Kristianstads kommun 
och västra delen av Bromölla kommun i Skåne län. Ivösjön är Skå-
nes största sjö. Ivösjön sänktes 1874 med en manslängd, ca 1,80 m. 
Arbetet med sjösänkningen pågick under åren 1872-1874. Ivösjön är 
en stor, djup och oregelbunden sjö. Holjeån utgör det största tillflödet 
till Ivösjön (78% av tillrinningsområdet) och avvattnar bland annat 
sjöarna Immeln, Raslången och Halen. Oppmannasjön avrinner via 
Oppmannakanalen till Ivösjön och utgör ca 10 % av tillrinningsområ-
det. Övriga tillflöden som t ex Byaån och bäcken från Levrasjön står 
för ca 12 %. Ivösjön har sitt avflöde genom Skräbeån som efter cirka 
5 km mynnar i Hanöbukten vid Nymölla. 



Braxengräs, notblomster, blomvass, näckros, vass, sjöfräken, dyblad, 
vattenbläddra, kaveldun, vattenpilört, axslinga, gädd- och ålnate är 
exempel på växter i Ivösjön. Växtsamhället visar på överlag närings-
fattiga förhållanden, utom i vissa skyddade vikar som domineras av 
flytbladsväxter och vass.

Fiskar
Ivösjön har ett rikt fiskbestånd, med många och delvis sällsynta 
arter. Genom en förordning till Miljöbalken är Ivösjön klassad som 
ett skyddsvärt fiskevatten där särskilda miljökvalitetsnormer gäller. 
Fiskbeståndet påverkas av och kan även i sin tur påverka miljön i 
Ivösjön. Men fiskbeståndets sammansättning är inte helt klarlagd och 
enbart fångststatistik är inte tillräcklig. I Ivösjön finns ett stort antal 
fiskarter (ca 24 av Sveriges totalt 50 arter i sötvatten). En av dessa är 
nissöga, som är mycket sällsynt i Europa som helhet. I sjön finns även 
andra sällsynta arter som flodnejonöga och nors. 

Ishavsrelikter
I Ivösjön finns så kallade ishavsrelikter som finns kvar från den se-
naste istiden, några exempel är nors (fisk) och vitmärla (kräftdjur). 
Ishavsrelikterna är mycket känsliga för förändringar i sjön, till exem-
pel av syrehalter och föroreningar.

VäxterDjur

Nuphar lutea Gul näckros
Persicaria amphibia Vattenpilört 
Phragmites australis Vass 
Potamogeton natans Gäddnate 
Potamogeton perfoliatus Ålnate 
Utricularia vulgaris Vattenbläddra 
Typha latifolia Bredkaveldun 
Typha angustifolia Smalkaveldun

Svalting   Alisma plantago-
aquatica

Alisma plantago-aquatica Svalting
Butomus umbellatus Blomvass 
Equisetum luviatile Sjöfräken 
Hydrocharis morsus-ranae Dyblad 
Isoetes lacustris Styvt braxengräs 
Lobelia dortmanna Notblomster 
Myriophyllum spicatum Axslinga 
Nymphaea alba Vit näckros 

Topplista växtarter 2003 - 2013:

Abborre
Bergsimpa
Björkna
Braxen
Elritsa
Flodnejonöga*

Gädda
Gärs
Gös
Id
Karp
Lake*

Löja
Mört
Nissöga*
Nors
Ruda
Sarv

Sik
Siklöja
Storspigg 
Sutare
Ål*
Öring

Fiskarter i Ivösjön:

* rödlistad

  Provfiske Sommarfångst

Fräken Equisetum, och i bakgrunden 
kabbeleka Caltha palustris



Ivösjön

 På dessa platser finns informationsskyltar om Ivösjön

Drillsnäppa

Fiskgjuse

Storlom

Gös

Ängstrollslända

Flicksländor

           Näckros

Nissöga

    Båtliv

Notblomster




