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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:
Bromölla kommun 
Bromölla Energi & Vatten
Båtklubben Pärlan
Föreningen Humleslingan
Holjeåns fiskevårdsområdesförening
Ifö Sanitär AB
Ivösjöbygdens Natur
Ivösjöns fiskevårdsförening 
Ivösjöns fiskevårdsområdesförening
Kristianstads kommun
LRF Bromölla
LRF Kristianstad
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

Alla medlemmar, boende och besökare kan hjälpa till att förvalta Ivösjön ge-
nom att:
• Sprida kunskap om Ivösjön.
• Visa stor hänsyn, särskilt under fåglarnas häckningssäsong.
• Ge akt på förändringar i sjön och dess status.
• Nyttja sjön och dess stränder med stort ansvar.
• Använda miljövänliga produkter och bränslen.
• Respektera eldningsförbud och ta med sopor hem.

Mer information hittar du på: 

www.ivosjo.com
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*Riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och fiske
*Natura 2000-område 
*Sällsynta fiskarter och ishavsrelikter, 24 fiskarter 
*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 

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.  

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. 

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 dock allt sämre 
syreförhållanden och återkommande syrebrist. 
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Jag har som ordförande i Ivösjökommittén under tre år och dessutom som boende vid sjön, 
fått följa med i utvecklingen och se arbetsresultatet från alla ambitiösa medlemmar läggas 
samman år efter år vilket torde vara något som är få förunnat.   

Dessa kunskaper är till för alla, från barn och ungdomar till vuxna, som vill upptäcka natu-
ren, studera eller besöker denna sagolika plats i nordöstra hörnet av Skåne.    

I år är det tioårsjubileum och allt insamlat material om denna Skånes största och djupaste 
sjö, är väl dokumenterat på hemsidan, www.ivosjo.com. Ivösjön utgör regionens potentiella 
dricksvattenresurs, har en fantastisk kulturmiljö och är ett område för fiske och friluftsliv. Ett 
litet urval av dess innehåll finns i denna skrift som Du läser i just nu.

Ivösjön är dessutom Natura 2000-område (ett nätverk inom EU som verkar för att skydda 
och bevara den biologiska mångfalden), riksintresse för naturvård, fiskevatten enligt EU:s 
direktiv. Mer om Natura 2000 finns att läsa på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsen i Skåne 
läns hemsidor.

Syftet med kommittén är att initiera och samordna åtgärder för att bevara och utveckla Ivö-
sjöns ekologiska värden, att främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön och att ut-
veckla samarbetet mellan berörda myndigheter, användare och intressenter.

Detta arbete kommer att fortgå och erfarenheter och resultat kommer att fortsätta samlas 
in och dokumenteras, för att kunna följa hur Ivösjön och dess område mår. 

Villands Vånga december 2013

Ewa Wemby

Tio år med Ivösjökommittén och vad 
händer sedan?
-Ewa Wemby, ordförande
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Ivösjökommittén – en sekreterares reflektioner.

Det känns som helt nyligen som jag ordnade mitt första möte med Ivösjökommittén, som 
sekreterare! Det var i augusti 2008 på Bäckaskogs slott, och jag hade köpt blommor och 
avskedspresent till min företrädare, Göran Cervin. Jag var säkert lite nervös.

Det har alltsedan dess varit en stor förmån att få arbeta för kommittén, och den enda 
begränsningen är dygnets tjugofyra timmar. Det har aldrig varit någon brist på förslag på 
arbetsuppgifter från medlemmarna!

Ivösjökommittén är en framgångssaga och en förebild när det gäller samverkan. 
Medlemmarnas gemensamma mål är en god vattenkvalitet i Ivösjön. Ibland har 
diskussionerna hettat till under mötena, som annars präglas av inbördes respekt och 
intresse, och inte minst en mycket stor trevnad! Men eftersom vi alla kan enas om målet, får 
alla goda idéer luft och vingar, oavsett initiativtagare.

Senare tiders påfund med vattenråd fungerar i bästa fall som Ivösjökommittén har 
gjort i tio år. Stommen i arbetet är den årliga verksamhetsplanen, som alla medlemmar 
hjälps åt med att verkställa och sprida i sina respektive nätverk, samt kommitténs och 
arbetsutskottets möten. De flesta av åtgärderna genomförs gratis eller för en billig penning, 
alltid kostnadseffektivt och ofta samordnat med annan verksamhet, inte minst inom hela 
Skräbeåns avrinningsområde. Vi är beroende av vad som händer såväl uppströms som 
nedströms Ivösjön.

Att Ivösjökommitténs arbete har fått ett så stort genomslag beror även på en gedigen 
marknadsföring, inte minst genom hemsidan. Jag vill särskilt lyfta fram våra webmasters, 
Michael Dahlman, som satte kommittén på kartan från starten och tio år framöver, och Anna 
Birgersson, som tog över sommaren 2013 och som med varsam hand har fräschat upp vårt 
ansikte ut mot världen. Gå gärna in på hemsidan och förundras över vilken kunskap som 
finns samlad i arkivet.

Till sist ännu ett minne, från ett av kommitténs möten en kall vinterkväll på Humletorkan i 
Näsum. Jag hade som vanligt burit med mig olika utrustning för bildvisning och tillhörande 
kablar och förlängningssladdar. När jag satte kontakten till datorn i eluttaget blev det mörkt 
i hela Humletorkan. ”Vad har jag gjort!” var min första tanke. När vi såg ut genom fönstren 
och kunde konstatera att hela Näsum med omnejd var mörklagt insåg jag att min lilla elkabel 
kanske inte var förklaringen. Våra värdinnor ordnade snabbt med stearinljus och jag var 
särskilt imponerad av hur många av kommitténs medlemmar som kom till mötet utrustade 
med ficklampor! En bra bild av Ivösjökommittén - vi står alltid väl rustade för framtiden och 
för oförutsedda händelser i omvärlden.

Anna Grönlund, sekreterare Ivösjökommittén



8

Göran Cervin var en av initi-
ativtagarna till Ivösjökommit-
tén och under åren 2003 till 
2008 även dess sekreterare.

IVÖSJÖKOMMITTÉN – EN TILLBAKABLICK

- och som jag med glädje ser tillbaka på!

Som ni vet så är Ivösjön känd för sina unika bestånd av glaciala relikter (kräftdjur). Här finns 
de rödlistade fiskarterna nissöga och flodnejonöga. Bestånden av siklöja och nors utgör de syd-
ligaste naturliga förekomsterna i Sverige. Ivösjön är av riksintresse för naturvård på grund av de 
unika limnologiska förhållandena i sjön och strandområdena med sällsynta och hotade arter och är 
en naturresurs av stort värde för hela regionen.
Frågan om utsläpp från reningsverken var det som startade engagemanget för Ivösjöns miljö 
på 1960-talet och är ännu inte avförd. Ivösjöns fiskevårdsförening drev sedan flera år tillbaka en 
kampanj för att leda avloppsvattnet från Olofström/Jämshög och Näsum förbi Ivösjön. En skrivelse 
inkom till Bromölla kommun från Brodde Almer som initiativtagare. 

Under 1960-talet var vissa rovfiskar infekterade av binnikemask, vilket skapade en särskild oro 
men även omsorg om fisket i Ivösjön. Förekomsten av binnikemask bedöms numera inte vara något 
problem. Kräftpesten drabbade sjön 1981 och flodkräftan är numera ersatt av signalkräfta. Utbygg-
naden av reningsverken kring sjön på 1970-talet, med kemisk fällning av fosfor, innebar en minsk-
ning av fosforbelastningen med cirka 95%.

År 2001 tog Ivösjöns fiskevårdsförening initiativ till att bilda en arbetsgrupp för att utarbeta en 
projektplan hur sjön kunde avlastas från avloppsvatten - att leda avloppsvattnet från Olofström/
Jämshög och Näsum förbi Ivösjön. Bakgrunden var att det fanns tecken på problem med Ivö-
sjöns vattenkvalitet och biologi, bland annat sämre syreförhållanden, algblomning och för-
ändring i fiskfaunan och undervattensvegetationen. Det stod tidigt klart att det behövdes en 
översikt av Ivösjöns värden, problem och behov av åtgärder. 

Från hösten 2002 arbetade en arbetsgrupp med förslag till åtgärder för att bevara och utveckla 
Ivösjöns ekologiska värden. Ivösjön är en naturresurs av stort värde för hela regionen.
Arbetsgrupp bestod av

•	 Michael Dahlman, Kristianstads kommun

•	 Lars Collvin, länsstyrelsens miljöenhet

•	 Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening

•	 Göran Cervin, Bromölla kommun

•	 Lars Edebrand, Olofströms kommun
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Jag hade förmånen att fram till dess jag pensionerades, vara sammankallande och sekreterare i 
arbetsgruppen och sedermera i Ivösjökommittén och kunde följa arbetet på nära håll.

Arbetsgruppen kom fram till att det bästa sättet att försäkra sig om att Ivösjön skyddas och tas 
om hand för kommande generationer, var att bilda en kommitté för samarbete mellan alla de oli-
ka parter som hade ansvar och intresse för Ivösjöns natur, dess miljökvalitet och användande.

Den 15 oktober 2003 inbjöds representanter från företag och föreningar till ett informationsmöte på 
Bäckaskogs slott.

Till mötet kom representanter från

Bromölla kommun , Olofströms kommun, Kristianstads kommun

Länsstyrelsen i Skåne Län

Ivösjöns Fiskevårdsförening, Skräbeåns Fiskevårdsförening, Skräbeåns Vattenvårdsförbund

Holjeåns Fiskevårdsförening, Skogsvårdsstyrelsen, Humleslingeföreningen, Ivösjöbygdens Natur

Olofströmsbygdens Naturskyddsförening, Stora Enso Nymölla AB, Nordöstra LRF i Näsum

Nordöstra Skånes fågelklubb

Efter mötet i Bäckaskog anmälde sig följande företag och föreningar sitt intresse att medverka 
i kommittén med sakkunskap och i vissa fall även ekonomiskt till bland annat möteskostnader, 
mindre uppdrag, rapporter, hemsida, transporter, eventuell förlorad arbetsinkomster, studiebesök 
mm för kommittén och arbetsgruppen:

Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Blekinge län

Kristianstads kommun, Bromölla kommun, Olofströms kommun

Stora Enso Nymölla AB, Ifö Sanitär AB, Trolle Ljungby AB, AB Viking Timber, Gualövsågen

Skräbeåns vattenvårdskommitté. Skräbeåns fiskevårdsförening, Ivösjöns fiskevårdsförening

LRF kommungrupp Bromölla  , LRF kommungrupp Kristianstad, Båtklubben Pärlan,

Olofströmsbygdens Naturskyddsförening, Ivösjöbygdens Natur, Nordöstra Skånes Fågelklubb

Naturskyddsföreningen i Kristianstad, Humleslingeföreningen.

Kommitténs syfte blev att
•	 initiera och samordna åtgärder för att bevara och utveckla Ivösjöns ekologiska värden, 

främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön, 

•	 utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter, användare och intressenter. 

Några punkter som jag särskilt kommer ihåg att vi lade ned mycket arbete på i början var 
förutom reningsverken, - de enskilda avloppen, riskabla verksamheter och föroreningar i 
sjön av gässen och att vi förde framgångsrika samtal och projekt tillsammans med LRF, 
länsstyrelsen och lantbrukarna i Näsum angående bl.a. kantzoner och att minska växtnä-
ringsläckagen till sjöar och vattendrag . Se Näsumsprojektet.

Enskilda avlopp
I Ivösjöns tillflödesområde fanns förutom fem kommunala reningsverk ett stort antal enskilda av-
lopp, varav en del var bristfälliga med dålig rening. Bromölla kommun hade påbörjat sitt arbete 
med kartläggning av enskilda avlopp och även upprättat ett prioriteringsförslag på åtgärder. Olof-
ströms kommun hade nyligen avslutat sin inventering av enskilda avlopp i kommunen och började 
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kräva förbättringar. Även Kristianstads kommun hade tagit beslut om att kartlägga återstående 
bristfälliga enskilda avlopp inom Kristianstads kommun, där man avsåg att prioritera trakten kring 
Ivösjön.

Eftersom arbete pågick i kommunerna uppdrog kommittén åt arbetsgruppen att bevaka frågan och senare samman-
ställa genomförda inventeringar och åtgärder.

Riskabla verksamheter
Förutom mer normalt pågående utsläpp kring sjön kan vattenkvaliteten lika gärna hotas av olyckor, tillfälliga 
utsläpp, viss markanvändning, dagvatten mm. Arbetsgruppen trodde att kunskapen om detta var bristfälligt 
och inte sammanställd. Exempel på riskabla verksamheter var

•	 Lagring av kemikalier

•	 Bensinstationer

•	 Vägar som passerar tillflöden

•	 Brädd- och nödavlopp på avloppsnäten

•	 Kemikalieanvändning inom fruktodling och jordbruk

Arbetsgruppen föreslog att som ett första steg göra en sammanställning av riskabla verksamheter i det när-
maste tillrinningsområdet till Ivösjön (inom de tre kommunerna).

Föroreningar från gäss
Ökning av mängden gäss i regionen hade rest frågan om de väsentligt kan öka tillförseln av fosfor 
till bland annat Ivösjön. Preliminära beräkningar tydde på att det kunde röra sig om flera hundra 
kilo fosfor per år, i en storleksordning som motsvarar utsläppet från Olofströms/Jämshögs renings-
verk.

Lantbrukarna i Näsum i fortsatt fokus...
Att Näsumsprojektet är unikt tvivlar ingen längre på. Lantbrukarna i Näsum har varit i media ett flertal 
gånger och haft studiebesök från hela landet för sitt miljöarbete och även konsulterat i Baltikum med det-
ta arbete. 

På Greppa Näringens hemsida kunde man läsa bl.a.:”Arbetet kring Holjeån i Näsumsprojektet 
har pågått i fem år. Nu kavlar lantbrukarna upp ärmarna för ytterligare fem år. De har gjort en plan 
för hur de vill fortsätta arbeta med miljöfrågor. En röd tråd i arbetet har varit att göra årliga beräk-
ningar av näringsbalansen på varje gård. Så blir det även i fortsättningen. 

Så här säger lantbrukare Sven Götesson om det fortsatta arbetet:

- Vi vill gå på djupet mer än tidigare. Det är flera saker vi vill veta mer om: Hur lång tid tar det till 
exempel att bygga upp en bördig jord utan att den läcker för stora mängder näring? Vad händer 
med bekämpningsmedlen när de hamnar i marken? Bryts de ner och vad händer med maskarna?

Sven nämner också packning av jorden som ett problem man vill undvika genom att studera mer. 
Utöver detta finns ytterligare ett par problemområden man vill arbeta mera med. Lantbrukarna i 
Näsum vill skaffa en nära nog fullständig kontroll över odlingens miljöpåverkan.

Grupprådgivning till flera lantbrukare, istället för enskild rådgivning, blir en metod som ska provas                
.     i projektet. Därmed kan andras erfarenheter komma fler tillgodo. Tanken är att den samlade 



    11

kunskapen och erfarenheten i gruppen blir större än de enskilda personernas tillsammans.

Greppa Näringen stöttar projektet ekonomiskt med 300 000 kronor under fem år, fram till år 2006. 
Fungerar arbetssättet väl kommer metoderna att användas i större skala i Greppa Näringen.

Greppa Näringen är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna och lantbruk-
snäringen om rådgivning och utbildning för att minska näringsläckaget för att nå de nya miljömå-
len. Projektet har under kort tid fått närmare 1500 anmälda lantbrukare.”

Exempel på åtgärder för att minska urlakningen är: 

1. Anpassa gödselgivor. 

2. Öka andelen vårspridning av stallgödsel. 

3. Låta åkerarealen vara beväxt på höst och vinter. 

4. Anpassa jordbearbetningen. 

5. Anlägga skyddszoner mot vattendragen. 

6. Anlägga dammar. 

7. Återskapa våtmarker för att få ett jämnare flöde i bäckar och vattendrag. 

8. Använda fosforfria diskmedel i mjölkrummen.

Under projektperioden har även förtroendet för kommunen ökat enligt lantbrukarna som deltagit. 
Samarbetet lantbrukare emellan ökade även, bl. a. genom utökad maskinsamverkan, gemensam-
ma studiecirklar och besök på varandras gårdar. Man verkar också över lag mycket mer miljömed-
vetna och vill verkligen försöka göra nya förbättringar hela tiden. (Se mer om projektet i Tidskrift/serie: 
Examensarbete inom lantmästarprogrammet - Sveriges lantbruksuniversitet.)

Jag är nu inte längre anställd i Bromölla kommun då jag gått i pension, men jag har ändå gläd-
jen av att kunna följa arbetet som representant för Ivösjöns fiskevårdsförening i kommittén, och 
som redaktör för fiskevårdsföreningens tidning Fisksumpen försöker jag årligen sprida Ivösjö-
kommitténs fantastiska miljöarbete för Ivösjöns välbefinnande och bevarande för kommande 
generationer.

Min efterträdare Anna Grönlund har till skillnad från mig en gigantisk utbildning i miljöfrågor och 
gör ett utomordentligt bra arbete. Det är min förhoppning att  kommitténs arbete kan fortgå och att 
samarbetet mellan kommunerna, länsstyrelserna, företagen och föreningarna består. Det är nöd-
vändigt att man tar tillvara på den samlade kunskapen som här finns och det ger också en förstå-
else för varandras arbete och ger en samlad såväl ekonomisk som kunskapsmässig resurs.

Något som varit särskilt roligt och givande har varit att politikerna i Kristianstad kommun under ar-
betets gång upptäckt att större delen av Ivösjön faktiskt tillhör Kristianstads kommun, vilket tidigare 
varit dom främmande. Kristianstad har lagt sitt fokus på Vattenriket där Ivösjön inte ingår. Ganska 
märkligt egentligen, då den enda platsen man ser Ivösjön är från Kristianstads sidan, då Bromölla 
byggt för Ivösjön på hela dess östsida.

Det har varit en stor glädje och gett mig mycket kunskap att arbeta i Ivösjökommittén och dess 
arbetsgrupp och ett särskilt stort tack för ett fantastiskt arbete vill jag rikta till Lars Colvin från läns-
styrelsen i Skåne samt till LRF:s lokala representanter. 

2013-03-13

Göran Cervin
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Ivösjökommitténs vårmöte den 11 april 2013

Ivösjökommitténs utflykt den 16 augusti 2013
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Medlemmarna
Här är några av våra medlemmars ord om Ivösjökommittén

Nordöstra skånes fågelklubb

Ivösjökommitténs tillkomst, arbete och deltagande i denna har för fågelklubben inneburit att Ivösjöns fågelliv har 
undersökts och dokumenterats på ett mycket mer ingående vis än vad som annars hade skett. Kunskaper om den i 
många stycken viktiga fågelfaunan och dess behov av skydd har genom kommittén kunnat spridas till ett stort antal 
aktörer.

Vissa av våra projekt, som åtgärder för fiskgjuse, har genom kommittén blivit mer effektiva. Åtgärderna har dessutom 
därigenom blivit både mer accepterade och uppskattade. Genom att 
delta i kommitténs möten och arbete har vi i klubben fått fler och 
bredare kunskaper i ett mycket brett perspektiv kring sjöns unika bio-
logiska liv och åtgärder för att bevara detta. Dessutom har värdefulla 
personliga kontakter kunnat knytas som förenklar kunskapers spri-
dande och åtgärders genomförande. 

För framtiden hoppas vi att vi kan fortsätta på den inslagna vägen 
med enkla och effektiva informations- och beslutsvägar. Dessa är 
dessutom mycket kostnadseffektiva. Därför bör Ivösjökommttén och 
dess arbetsformer bestå.

Nils Waldemarsson, ordförande

Naturskyddsföreningen Olofström

För vår del har det betytt mycket att fått reda på all fakta om Ivösjön, och hur mycket den 
betyder för många! Både människor, djur & väx-
ter!

Vi hoppas nu, med all fakta dokumenterad, och all 
den energi och arbete som kommittén + arbets-
utskott mm lagt ner, att statusen för Ivösjön ska 
höjas! 

Och att vi ska visa på hur viktigt det är att värna 
om densamma, nu och i framtiden!

Med vänlig hälsning, Anders Lindoff, ordförande
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Sjövikens Båtklubb

Er entusiasm för att värna om Ivösjön och att sprida 
kunskap om betingelserna, för att miljön i och kring 
sjön ska utvecklas positivt, gör att intresset för att 
medverka i och följa Ivösjökommitténs arbete känns 
både viktigt och lärorikt för oss alla som på olika sätt 
kommer i kontakt med Ivösjön, t.ex. genom fritids-
sport, fiske, bad, turism eller på annat sätt.

Vänliga hälsningar

Bo Snarberg, ordförande, Sjövikens båtklubb.

Båtklubben Pärlan
Båtklubben och dess medlemmar nyttjar Ivösjön och dess närområde både genom fiske, bad 
och avkoppling.

Båtklubben Pärlan ser därför Ivösjökommitténs arbete som väldigt betydelsefullt för både 
sjöns, och naturens omkring sjöns, bevarande och fortsatta goda kvalité även i framtiden. 
Årliga mätningar och statistik av olika slag kan tidigt ge en bild över eventuella negativa för-
ändringar som då med gemensamma krafter kan åtgärdas i tid. Vi tackar för dessa tio år och 
ser fram emot minst tio år till med Ivösjökommittén!

Mvh/Anna Birgersson

Ordförande Båtklubben Pärlan
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• Ewa Wemby, ordförande

• Anna Grönlund, sekreterare 
samt kassör

• Brodde Almer

• Lars Collvin

• Stefan Gabrielsson

• Ulrika Hedlund

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet är ett beredande och verkställande organ som har som uppgift att  
genomföra de mål som ställs av kommittén. I Ivösjökommitténs arbetsutskott ingår  
följande:
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Brodde Almer –
Ivösjökommitténs storfiskare

Brodde Almer, 74, är för alla i Ivösjökommittén ett 
välkänt namn. Han har de senaste tio åren ansva-
rat för kommitténs årliga provfiske och är bosatt 
i Klagstorp, utanför Näsum i Bromölla kommun. 
Brodde var först lärling på sin fars fruktodling 
men lockades snart ut på Ivösjön av en bekant. 
Där föddes intresset för fiske som sedan varit ho-
nom en trogen följeslagare genom hela livet. 1957 
fick Almer sitt första fiskerelaterade arbete på 
Bergeforsens laxodling och under några vinter-
månader 1958 var han oavlönad fiskarelärling på 
trålaren SIN 63 MARIA, där han drabbades hårt 
av sjösjukan. Trots att han verkligen fick uppleva 
nackdelarna med fiske stannade han kvar vid yr-
ket och var verksam bl.a. på Sötvattenslaboratori-
et och Länsstyrelsen i Halland ända fram till nu då                                 

han, om än inte i yrkesform, arbetar hårt för Ivö-
sjön och dess fiskars välstånd. Brodde är en av 
nyckelpersonerna i Ivösjökommittén och vi är ho-
nom djupt tacksamma.

•	 Sam Skällberg

•	 Sven Götesson (efterträds 2013 av 

      Håkan Andersson)

•	 Conny Svensson
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Michael Dahlman
Dåvarande miljöinspektör Michael Dahlman var en av Ivösjökommitténs 
initiativtagare, och inledde tidigt ett samarbete med såväl Brodde Almer 
som Göran Cervin. Dahlman var med i den första arbetsgruppen och har 
under hela kommitténs tid fram till i somras även varit ansvarig för hem-
sidan. När han under 70-talet gjorde en cykeltur från Lund till Karlshamn 
tog han rundan på Ivösjöns västra sida och fick där sitt första intryck av 
Ivösjöns vackra landskap. Sedan dess har han varit mycket engagerad och 
jobbat hårt för sjöns och Ivösjökommitténs skull. Numera arbetar han 
som enhetschef på VA-avdelningen, C4 Teknik, Kristianstad kommun.

Anna Birgersson
Anna Birgersson är uppvuxen i Barum, väster om sjön, och har alltid njutit av 
Ivösjön och allt som den kan erbjuda, både i form av fiske och olika vattenaktivi-
teter. Hon är ordförande i båtklubben Pärlan, som är Ivösjöns största båtklubb. 
Anna själv är nuvarande ansvarig för Ivösjökommitténs hemsida. Ivösjöns fram-
tid ligger henne varmt om hjärtat, precis som det gedigna arbete både hon och 
Ivösjökommittén lägger ner.

Hemsidan

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

Höga naturvärden
Ivösjön ingår i EU:s nätverk för värdefull natur 
- Natura 2000. Sjön har en hög biologisk mång-
fald och många sällsynta djur- och växtarter.

Ivösjökommittén
Ivösjökommittén bildades år 2003 och består 
av kommuner, länsstyrelsen och ideella fören-
ingar. Kommitténs syfte är att initiera och sam-
ordna åtgärder för att bevara och utveckla Ivö-
sjöns ekologiska värden, främja ett långsiktigt 
och hållbart nyttjande av sjön, utveckla samar-
betet mellan berörda myndigheter, användare 
och intressenter. 

Vattenstatus
Ivösjön bedöms ha en god ekologisk och kemisk 
(exklusive kvicksilver) status. Miljökvalitetsnor-
mer för sjön säger att dess status inte får för-
sämras. Sjön kan bland annat påverkas negativt 
av kommunala och enskilda avlopp och mark-
användning såsom jord- och skogsbruk, vägar 
och industri.

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. 

Växter
Braxengräs, notblomster, strandpryl, sylört, 
bäcknate, nålsäv, borstsäv, löktåg, dvärgag, 
dvärgarun, klotgräs, dvärgigelknopp, kryptåg, 
ävjebrodd är exempel på växter i Ivösjön. Växt-
samhället visar på överlag näringsfattiga förhål-
landen, utom i vissa skyddade vikar som domi-
neras av flytbladsväxter och vass.

Fiskar
I Ivösjön finns ett stort antal fiskarter (ca 25 av 
Sveriges totalt 50 arter i sötvatten). En av dessa 
är Nissöga som är mycket sällsynt i hela Eu-
ropa. I sjön finns även andra sällsynta arter som 
flodnejonöga och nors. 

Leta efter småkryp vid stranden!
Gå på upptäcksfärd längs strandkanten - titta på 
vattenytan, leta på bottnen och vänd på stenar... 
Hittar du något av dessa småkryp?

Djur
Groddjur, snok och utter är exempel på andra 
djur som kan ses vid Ivösjön. 

Ishavsrelikter
I Ivösjön finns så kallade ishavsrelikter som 
finns kvar från den senaste istiden, några exm-
pel är nors (fisk) och vitmärla (kräftdjur).

Skånes djupaste sjö 50 m
Skånes största sjö - 54,2 km
Stort siktdjup
Natura 2000-område
Holjeån största tillflödet
Teoretisk omsättningstid - 1,9 år
Ivösjön sänkt med 1,8 m år 1874 
Skräbeån utflöde till havet och Hanöbukten 
Fritidsfiske, båtliv, bad, vattenuttag, stor naturskönhet
Riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och fiske
Sällsynta fiskarter och glaciala relikter, 24 fiskarter totalt
Oligo-mesotrof - ganska näringsfattig, varken övergödd eller försurad

KORT OM IVÖSJÖN

Fräken (Equisetum)
I bakgrunden Kabbeleka (Caltha palustris)

Flicksländor (Zygoptera) i parningshjul, 
grön hona och blå hane

Fyrfläckad trollslända (Libellulidae) 

Ängstrollslända (Libellulidae) 

Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

Storlom (Gavia arctica)

Gös (Sander lucioperca) - en rovfisk som 
kan bli över en meter lång

Kontaktuppgifter Ivösjökommittén - www.ivosjo.com • Kristianstads kommun - 044-13 50 00 vxl, www.kristianstad.se • Bromölla kommun - 0456-82 20 00 vxl, www.bromolla.se

Sarv (Scardinius erythrophthalmus) 
- tydligt röda fenor och underbett

Vit näckros (Nymphaea alba) 
- den största av Sveriges vilda blommor

Nissöga (Cobitis taenia) 
- största populationen i Sverige

Här är du

Skräddare

Dagsländelarver

Husmaskar
Nattsländelarver

Sötvattensmärla

Sötvattengråsugga

Fotografer:
Brodde Almer, Linda Niklasson, Anna Grönlund

Kartan:
Producerad av Kartprojekt AB, Mörrum. Godkänd ur se-
kretesssynpunkt för spridning LMV 2008-02-29, copy-
right-Geodatacenter Skåne AB och Lantmäteriverket.

Tecknade bilder: 
Göran Vägren, Kristianstads Vattenriket

*Riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och fiske
*Natura 2000-område 
*Sällsynta fiskarter och glaciala relikter , 22 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 

Natur, kultur, friluftsliv, vattenresurs...

 
Jubileum

JUBILEUMSTUR MED KLACKEN 
För att uppmärksamma att det var tio år sedan Ivösjökommittén bildades gjorde medlemmarna en båttur 
runt sjön med Klacken, den 16 augusti 2013.

Olika stopp och strandhugg gjordes längs rutten och medlemmarna turades vid om att dela med sig av sina 
kunskaper. En god lunch intogs vid Klackabacken, med förplägnad från Humletorkan.

Efter lunch visade Johan Wagnström hur elfiske går till, och Ulrika Hedlund håvade och visade bottendjur 
vid strandkanten. Medlemmarna fick även undersöka sjövatten som hämtats från olika djup. 

ÖVRIGT UNDER JUBILEUMSÅRET 
Ivösjökommittén har dessutom satt upp informationstavlor på fem besöksplatser runt Ivösjön samt produ-
cerat en informationsbroschyr.
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Utflykt med Klacken
16 augusti 2013
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Plats för egna anteckningar          :
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Ivösjökommittén 
2003-2013

Jubileumsskrift
Del 2
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Inledning
MÅLUPPFYLLELSE

När Ivösjökommittén bildades 2003 fastställdes ett antal mål och åtgärder för verksamheten (se Program 
för att bevara och förbättra Ivösjön ekologiska värden). Arbetsutskottet har under senare tid gått igenom 
måluppfyllelsen, och i vissa fall föreslagit nya mål och åtgärder. Arbetet fortsätter under år 2014. Se nedan.

ARTLISTOR

I samband med att Ivösjökommittén fyller tio år har arbetsutskottet sammanställt artlistor för följande: 

•  Fisk

•  Fåglar

•  Bottenfauna

•  Djur- och växtplankton

•  Växter

I det fortsatta arbetet är insekter, groddjur och fladdermöss exempel på intressanta arter att inventera.

Ivösjöns fiskbestånd – parasiter och föroreningar

Mål 1

1. Att förekomsten av binnikemask och mätbara föroreningar i fisk ska vara i nivå med ”rena” sjöar som 
Ivösjön kan jämföras med.

2. Att Ivösjön ska uppfylla miljökvalitetsnormerna enligt SFS 2001:554.

Åtgärd Utförare Finansiering

1. Fortsatt uppföljning av ev. förekomst av bin-
nikemask.

Fiskevårdsföreningen Fiskevårdsområdet

2. Undersökning av ämnen med hormonella 
effekter i utvalda utsläpp och tillflöden.

Skräbeåns VVK Skräbeåns VVK

3. Program för undersökning av miljökvali-
tetsnormerna enligt SFS 2001:554.

Länsstyrelsen Länsstyrelsen

4. Rådgivning till båtägare att övergå till fyr-
taktsmotorer respektive alkylatbränsle.

Fiskevårdsföreningen, 
båtklubbar, kommuner-
na.

Bromölla och Kristian-
stads kommun.

5. Minskning av läckage av bekämpningsmedel 
från lantbruk och fruktodlingar genom tillsyn, 
rådgivning och branschernas egna kampanjer.

Lantbrukare, fruktodla-
re, tillsynsmyndigheter.

Lantbrukare, fruktod-
lare, branscherna.

6. Kontroll av riskerna från gamla och befintliga 
soptippar, industrier, biltvättar, dagvatten och 
olyckor med farligt gods på vägar.

Verksamhetsutövare, 
tillsynsmyndigheter.

Verksamhetsutövare.

Att betryggande kontroll (mätning + begränsningar) ska finnas av utsläpp som kan medföra risk för 
infektioner och föroreningar i fisk.
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Uppföljning

Åtgärd 1: Insats: Status:
Provfiske och undersökning 0 % infekterade abborrar (utav 

100 testade)2008 och 2012.

Åtgärd 2: Insats: Status:
Provtagning. Påverkas negativt av hormoner, 

gifter och närsalter från renings-
verksutsläpp.

Åtgärd 3: Insats: Status:
Provtagning togs på 0,5 respek-
tive 34m djup.

MKN för god fiskevattensstatus 
har uppnåtts för år 2011. 

Hänvisning: Länsstyrelsen 
Skånes redovisning av status 
2011 hos fiskvatten som lyder 
under fiskvattendirektivet (SFS 
2001:554).

 

Åtgärd 4: Insats: Status:
Ingen rådgivning har genomförts Fördelning mellan två- och fyr-

taktsmotorer fortfarande okänd, 
likaså använd bränsletyp.

 Åtgärd 5:        Insats:           Status:

         Tillsyn och rådgivning.         Genomförd och pågående.
 

 Åtgärd 6:        Insats:           Status:

         Tillsyn och egenkontroll.         Genomförd och pågående.
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Ivösjöns fiskbestånd – arter och fördelning

Mål 2

1. Att de rödlistade arterna ska bevaras i livskraftiga bestånd

2. Att fisket inte ska påverka befintliga fiskars bestånd eller fördelning på ett oönskat sätt

3. Att det ska finnas en hållbar balans mellan rovfisk och karpfisk

4. Att inplantering av ”främmande” fiskarter eller raser i Ivösjön ska undvikas

Åtgärd Utförare Finansiering
1.  Provfiske regelbundet enligt ett 
fastlagt program 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen, fiske-
vårdsföreningen

2. Statistik över fångst förs och utvär-
deras, ökad stimulans till rapportering

Fiskevårdsföreningen fiskevårdsföreningen

3. Bevarandeplaner för rödlistade ar-
ter ska utarbetas och följas upp

Länsstyrelsen Länsstyrelsen

4. Undersökning av skarvens påverkan 
på fiskbeståndet

Högskola

5. Inplantering av mal Fiskevårdsföreningen Länsstyrelsen, fiske-
vårdsföreningen

Uppföljning

 Åtgärd 1:       Insats          Status

          Provfiske.           Genomförd.

Åtgärd 2: Insats Status
Föreslagen propaganda i bl.a. 
Fisksumpen för att lämna in 
redovisningar, även från pri-
vatfiskare. 

Under arbete. Fiskestatistik.

 Åtgärd 3:       Insats          Status

         Ny kunskap och bedömning.      Genomförd.
 Åtgärd 4:       Insats            Status

         Utredning.           Ej genomförd.
Åtgärd 5: Insats Status

Ingen. Ej genomförd.

NYA MÅL FISK, MÅL 1 OCH 2: kommer under 2014
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Ivösjön som dricksvattenresurs

Mål 3

Mål

Ivösjöns vattenkvalitet ska vara sådan att den endast med enklare rening (filtrering, viss desinfektion) framöver kan 
användas för dricksvattenändamål även för kommunalt bruk. 

åtgärder

Åtgärd Insats Status
Undersökning av den mikrobiologiska 
dricksvattenkvaliteten utförs i sjön och 
vissa tillflöden

Vatten från Ivösjön analyse-
ras sedan 2012 med avseen-
de på dricksvattenkvalitet. 

Genomförd

Kringliggande reningsverk får sådan re-
ningsteknik (t ex dammar, våtmarker, infil-
tration) att mikrobiologiska föroreningar 
minimeras

Inga mikrobiologiska ana-
lyser utförs på utgående 
vatten från reningsverken 
och verken har inte heller 
försetts med teknik som 
minskar mängden mikrobio-
logiska föroreningar. 

Ej genomförd

Närbelägna och lämpliga grusförekomster 
reserveras i den fysiska planeringen för 
framtida konstgjord infiltration

Konstgjord infiltration be-
döms inte vara aktuellt och 
inga grusförekomster har 
reserverats inom ramen för 
den fysiska planeringen.

Ej genomförd/ej aktuell

Återstående bristfälliga enskilda avlopp 
åtgärdas

Enskilda avlopp inventeras 
kontinuerligt. Fastighetsä-
gare med bristfälliga avlopp 
föreläggs att åtgärda sina 
anläggningar.

Pågår

Uppkomsten av toxinbildande algblom-
ningar motverkas

Se avsnittet om övergödning

Åtgärd 1

Undersökning av den mikrobiologiska dricksvattenkvaliteten utförs i sjön och vissa tillflöden    
                        

1. Vatten från Ivösjön analyseras sedan 2012 med avseende på dricksvattenkvalitet. Prov tas från olika djup vid 
provpunkt 19 (1m, 5-10m samt 18 m). Eventuellt kommer flera punkter att provtas framöver. Bromölla Energi 
och Vatten står för analyskostnaderna. Provtagning sker i augusti. 

2. Kontroll av sjöns mikrobiologiska kvalitet har även skett tidigare genom provtagning av det vatten som Cara-
van Club använder som dricksvatten. Vissa av dessa prover har visat sig innehålla coliforma bakterier samt 
enstaka e-coli. 
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Åtgärd 2                                    

Kringliggande reningsverk får sådan reningsteknik (t ex dammar, våtmarker, infiltration) att mikrobiologiska för-
oreningar minimeras 

1. Utgående vatten från reningsverken provtas endast med avseende på kväve, fosfor och BOD. Inga mikrobio-
logiska analyser utförs. De kringliggande reningsverken har inte försetts med teknik som minskar mängden 
mikrobiologiska föroreningar. 

Åtgärd 3                                                      

Närbelägna och lämpliga grusförekomster reserveras i den fysiska planeringen för framtida konstgjord infiltration

1. Dricksvattenplaneringen i Kristianstads kommun bygger uteslutande på uttag av grundvatten. Konstgjord 
infiltration bedöms inte vara aktuellt och inga grusförekomster har reserverats inom ramen för den fysiska 
planeringen 
 

Åtgärd 4      

Återstående bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas 

1. Enskilda avlopp inventeras kontinuerligt. Fastighetsägare med bristfälliga avlopp föreläggs att åtgärda sina 
anläggningar. Samtliga fastigheter med kända direktutsläpp har åtgärdat sina avloppsanläggningar mellan år 
2003 och 2012.

NYA MÅL DRICKSVATTEN: kommer under 2014
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Ivösjöns näringsbelastning

Mål 4

1. Att Ivösjöns fosforhalt ska understiga 12,5 ug TP/L enligt SNV:s bedömningsnormer, dvs. klass 1.

2. Att belastningen ska understiga ”tolerabel nivå” enligt Vollenweider.

3. Att blågrönalger normalt inte ska förekomma (med blomningar).

Åtgärd Utförare Finansiering
1. Fosforbelastningen klargörs och bedöms Länsstyrelsen Länsstyrelsen
2. Reningsverkens påverkan preciseras Tillsynsmyndighe-

terna
Tekniska förvaltning-
arna

3. En utredning genomförs av de tekniska/eko-
nomiska möjligheterna till ett förbiledning av 
avlopp från Olofström/ Jämshögs och Näsums 
reningsverk. 

Tekniska förvalt-
ningarna

Tekniska förvaltning-
arna

4. Gässens bidrag till fosfortillförseln undersöks 
närmare. 

Lunds universitet

5. Möjligheterna att minimera jordbrukets fos-
forläckage i tillrinningsområdena
6. Näsumprojektets effekt på fosforläckaget till 
Holjeån sammanställs. 

Bromölla kommun Bromölla kommun

7. Enskilda avlopp kring sjön och dess tillflöden 
kontrolleras och åtgärdas så att en hög fos-
forrening uppnås. 

Kommunernas mil-
jöförvaltningar

Fastighetsägarna

Uppföljning

Åtgärd 1: Insats Status
Rådgivning, utbildning. Genomförd. Belastningen 

minskar.

Åtgärd 2: Insats Status
Ny kunskap. Genomförd. På bättringsvä-

gen.

Åtgärd 3: Insats Status

Åtgärd 4:

Utredningar.

Insats

Utredningar.

Genomförd. 

Status

Delvis genomförd.
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Åtgärd 5: Insats Status
Utredning. Genomförd. Läckage minskar 

tack vare bl.a. nya växtsorter, 
lag på minst 60% grön mark 
på vintern, rådgivning.

 Åtgärd 6:      Insats         Status

         Provtagning.         Genomförd. 
                Stora årstidsvariationer. Ingen 
                tydlig långsiktig trend, men 
                förbättring i vissa provpunkter.

Åtgärd 7: Insats Status

NYA MÅL NÄRINGSBE-
LASTNING: 
kommer under 2014

Ny kunskap. Genomförd. Förbättring.
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Ivösjöns syrehalter

Mål 5

Syrehalterna ska sällan eller aldrig understiga 2 mg/l någonstans i sjöns djupområden.   I övriga delar av sjön ska syre-
halten aldrig understiga 6 mg/l

åtgärder

Åtgärd Insats Status
Noggrannare undersökningar av syre-
bristens utsträckning i tid och volym 
samt syretärande faktorer

Säsongsvisa syre-/temperaturprofiler på 
sex lokaler under ett flertal år

Genomförd

Utredning om möjligheten att minska 
syrebristen vid bottnarna, exempelvis 
syresättning

Diskussioner har förts om åtgärdsinsatser 
för Axeltorpsviken

Diskuterad, ej ge-
nomförd

Ny djupkarta som underlag för mät-
ningarna

Karta finns både digitalt och på papper Genomförd

Bedömning/mätning av fosforläckagets 
omfattning p g a syrebrist

Utredningar avseende Axeltorpsviken, 
Syrgasmätningar i bottenvattnet, Samman-
ställning av näringsbalans

Genomförd för Ax-
eltorpsviken

Karta över provpunkter för syre- och temperaturprofiler i Ivösjön
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Åtgärd 1                            

Förtätad undersökning av syrgas i Ivösjön

1. Lokalen öster Ivön (punkt 19, Alsterbergs håla) och öster Bäckaskog (punkt 18), data finns i Årsrapporter från 
den samordnade recipientkontrollen för Skräbeån från Skräbeåkommitten – Resultaten har utvärderats och 
presenterats i årliga verksamhetsberättelser från Ivösjökommitten 

2. Lokalen i Östrevik, Enöhålan (öster Enön), Bromöllahålan och Barumhålan, extra insatser av Ivösjökommitten, 
data finns dokumenterade i excelblad och har utvärderats och redovisats i verksamhetsberättelser från Ivö-
sjökommitten 

3. Syrgasmätare har inköpts och använts inom Ivösjökommitten Stefan Gabrielsson har ansvarat för provtagning 
data finns dokumenterade i excelblad och har utvärderats och redovisats i verksamhetsberättelser från Ivö-
sjökommitten

Åtgärd 2                                     
Utredning av möjligheten att minska syrebrist vid bottnarna

4. Diskussion inom Ivösjökommitten i samband med resultatredovisning av examensarbeten om: 

a. Syrebrist i Axeltorpsviken – kan sedimentens egenskaper ge förklaring,.Emilie Nyberin 2007 

b. Axeltorpsviken i Ivösjön – Är syrefattiga bottnar ett resultat av ökad näringstillförsel? Frida Frö-
berg 2007 

c. Se också Verksamhetsberättelse för 2007

Åtgärd 3                                                       
Ny djupkarta som underlag för mätningarna

5. En ny djupkarta har tagits fram med hjälp av framför allt Ivösjöns fiskevårdsförening. Denna finns till försälj-
ning.

Åtgärd 4                                               
Bedömning av fosforläckagets omfattning och dess koppling till syrebrist

6. Se punkt 4 a – c

7. Budgetberäkningar för fosfor, två rapporter från Ekologgruppen
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Ivösjökommitén har köpt in en syrgasmätare som använts för undersökningar.

REFERENSER
Nedan referenser återfinns huvudsakligen här: http://www.ivosjo.com/arkiv.htm .

1. Verksamhetsberättelser för 2006 - 2011

2. Ivösjön – Fosfor och kväve 2001-2005. Ekologgruppen på uppdrag av Ivösjökommittén.

3. Ivösjön - Sammanställning av vattenkemi och näringsbelastning fram till och med 2010 . Ekologgruppen 
på uppdrag av Ivösjökommittén.

4. Syrebrist i Axeltorpsviken – Kan sedimentets egenskaper ge en förklaring? Emilie Nyberin. Examensarbete i 
miljövetenskap, inriktning limnologi 10 p. VT2007, Lunds universitet.

5. Axeltorpsviken i Ivösjön – Är syrefattiga bottnar ett resultat av ökad näringstillförsel? Frida Fröberg. Examens-
arbete i miljövetenskap, inriktning limnologi 10 p. VT2007, Lunds universitet.

6. Djupkarta. Ivösjöns fiskevårdsförening.



    33

MÅLUPPFYLLELSE
Punkt 1-1 Östrevik, ”Jojjes håla”, RN 6222770 1418340,  vattendjup: 14-15 m, provtagning Alcontrol 

ÅR Datum Klaras syret 
nära botten? ≥2 

mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2004 30/6; 29/7; 16/8; 20/9 NEJ 11 m 5,,5 m

Punkt 1-2 Östrevik, ”Jojjes håla”, RN 6222770 1418340, vattendjup: >15->16 m, provtagning Stefan Gabrielsson 
Ivösjökommitten

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2009 22/4; 21/5; 21/6; 2/7; 
19/7; 4/8; 19/8; 25/8; 1/9; 

8/9; 2/10

NEJ 10,5 m 8,,5 m

2011 4/3 JA Alla vattendjup 14,5
2011 20/5; 13/6; 6/7; 1/8; 21/8; 

18/9; 9/10
NEJ 9,5 7,5

Punkt 2-1 ”Enöhålan”, RN 622214 141669, vattendjup: 8,3-10,5 m, provtagning Alcontrol 

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2004 30/6; 29/7; 16/8; 20/9 JA Alla vattendjup 7,,5 m

Punkt 2-2 ”Enöhålan”, RN 622214 141669, vattendjup: >20 m, , provtagning Stefan Gabrielsson Ivösjökommitten

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2011 20/5; 13/6; 6/7; 1/8; 21/8; 
18/9; 9/10

NEJ 16,5 15,,5 m

Punkt 3-1 Barumshålan, RN 62245 141140, vattendjup: 21-21,5 m, provtagning Alcontrol 

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2004 30/6; 29/7; 16/8; 20/9 JA Alla vattendjup 15 m
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Punkt 3-2 Barumshålan, RN 6222856 1411429, vattendjup: >23 m, provtagning Stefan Gabrielsson Ivösjökommitten

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2010 2/5; 19/5; 15/6; 1/7; 28/7; 
12/8;  28/8; 25/9

NEJ 21,5 10,5 m

2011 5/3 JA Alla vattendjup Alla vattendjup

Punkt 4 Bromöllahålan, RN 621780 141560, vattendjup: 29-41,5 m, provtagning Alcontrol 

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2004 30/6; 29/7; 16/8; 20/9 JA Alla vattendjup 18,,5 m
Punkt 18 Öster Bäckaskog, RN 621915 141080, vattendjup: 29-41,5 m, provtagning Alcontrol 

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2004 30/6; 29/7; 16/8; 20/9 JA Alla vattendjup 18,,5 m

Punkt 18-2 Öster Bäckaskog, RN 6218945 1410485, vattendjup: >24 m, provtagning Stefan Gabrielsson Ivösjökom-
mitten

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2010 2/5; 19/5; 15/6; 1/7; 28/7; 
12/8;  28/8; 25/9

NEJ 20 m 12,5 m

2011 5/3 JA Alla vattendjup Alla vattendjup

Punkt 19 Öster Ivön, RN 622080 141495, vattendjup: 29-41,5 m, provtagning Alcontrol 

ÅR Datum Nära bot-
ten klaras                         
2 mg O2/L?

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 2 

mg O2/L

Lägst vattendjup 
som alltid klarar 6 

mg O2/L

2004 30/6; 29/7; 16/8; 20/9 JA Alla vattendjup 18,,5 m
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IVÖSJÖKOMMITTÉNS SlUTSATSER - UPPFYllS MålEN?

- Delmål 1: Två milligram syrgas per liter – 2 mg O2/L
JA, delmålet klaras alltid bottennära för lokalerna:

1. Öster Ivön, SRK punkt 19 och 

2. Bromöllahålan?

NEJ, delmålet klaras inte alltid bottennära för lokalerna:

1. Östrevik; klaras ej 2004, 2009, 2010, 2011

2. Enöhålan; klaras ej 2011

3. Barumshålan; klaras ej 2010

4. Öster Bäckaskog, SRK punkt 18; klaras ej 2010

- Delmål 2: Sex milligram syrgas per liter – 6 mg O2/L
NEJ, delmålet klaras inte alltid alla år och på alla vattendjup, för någon av de sex undersökta lokalerna.  

- Vattendjup, i meter från ytan och ner till vilket delmålet 6 mg O2/L alltid klaras undersökningsåret för 
respektive lokal:

ÅR Öster Ivön,       
pkt 19

Öster Bäck-
askog, pkt 

18

Bromölla-
hålan

Ba-
rums-
hålan

Enö- 
hålan

Östrevik, 
Jojjes håla

Störst djup i 
meter, cirka

52 24 42 21 20 (10) 15

2004 18,5 15 7,5 5,5
2005
2006
2007 32 17,5 alla djup 9,5
2008 alla djup 15,5
2009 8,5
2010 12,5 10,5
2011 15,5 7,5
2012

Delmål 1 klaras för två lokaler men inte för de resterande fyra. Delmål 2 klaras inte för 
någon lokal.                                          

Syrgasmålen uppnås INTE!
Syrgasförhållandena är trots detta överlag bra i hela Ivösjön, med undantag för i Axel-
torpsviken och möjligen i Barumshålans djupare områden.
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IVÖSJÖKOMMITTÈNS FÖRSLAG TILL ATT GÅ VIDARE MED IVÖ-
SJÖNS SYREHALTER
I. Ska vi anpassa målen till EPA och svenska bedömningsgrunder från 1999, dvs. att:

1. ändra gränsen på 2 mg O2/L till - 1 mg O2/L

2. ändra gränsen på 6 mg O2/L till - 5 mg O2/L

II. Ska utökad provtagning fortsätta.

         Om ja, i så fall var och av vem samt med vilken frekvens. 

III. Ska berörda aktörer uppmanas att vidta fysiska åtgärder som att:

1. aktivt minska tillflödet av organiska ämnen

2. aktivt minska tillflödet av oorganiska näringsämnen

3. överväga lokala insatser inom Axeltorpsvikens och Östreviks avrinningsområde 

4. överväga lokala insatser i Axeltorpsvikens och Östreviks sediment

IV. Andra förslag:

NYA MÅL SYREHALTER: kommer under 2014
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Ivösjöns Växtliv

Mål 6

1. Att Ivösjöns undervattensvegetation är ”normal” där de naturliga förutsättningarna medger 
detta. 

2. Att en utglesning av vegetationen kan ske, för begränsade områden, där vegetationen utgör ett 
problem för båtar och fiske.

3. Att ”lagom med övervattensvegetation”, ur mänsklig synvinkel, kan innebära behov av viss 
skötsel.

Åtgärder:

1. Kartering av övervattensvegetationen.

2. Kartering av undervattensvegetationen.

3. Löpande uppföljning vart femte år av vegetationen.

4. Plan för skötsel av främst övervattensvegetationen.

Åtgärd nr. 1: 

Kartering av övervattensvegetationen.

Vad har hänt?

Inventeringar (Sam Skällberg och Brodde Almer, se 66 och följande, utom för Byaåns utlopp, där 
dokumentation saknas):

2008 – Näsumaviken 

2009 – Holjeåns mynningar 

2010 – Bäckaskogs slott

2011 – Iföstrand

2012 – Kyrkviken

2013 - Byaåns utlopp: Nilsavik, Tjolevik och Verkaviken
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forts Åtgärd nr 1:

En kartering av Ivösjöns strandlinje (2010), genom granskning av flygbilder, redovisar översiktligt 
förändringar av vegetationen.

I samband med att en detaljplan utarbetades för Iföstrand, gjorde Kjell-Arne Ohlsson en 
naturinventering av planområdet med avseende på kärlväxter.

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad

I-kommittén 

Bromölla 
kommun

I-kommittén

Bromölla 
kommun

Ja Nej

Källor: Hemsidan, Förändringsstudie av Ivösjöns strandlinje, Lina Glad, Lunds universitet, 
DP Iföstrand.

Åtgärd nr. 2:  

Kartering av undervattensvegetationen.

Vad har hänt?

Inventeringar årligen, se åtgärd 1.

Inventering vattenväxter 2004 och 2007, Håkan Sandsten, Calluna AB (även publicerad i flera av 
länsstyrelsens rapporter).

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad

IK, Calluna Lnst (2004) 

IK (2007)

Ja Ja

Källor: Hemsidan, Vattenväxter i Ivösjön 2004 och 2007, Undervattensväxter i Ivösjön och 
Levrasjön m fl.

Åtgärd nr. 3:  

Löpande uppföljning vart femte år av vegetationen.

Vad har hänt?

Har inte följts upp för sjön i sin helhet sedan 2007, utan endast per lokal, se åtgärd 1.

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad

Ja Nej
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Åtgärd nr. 4:  

Plan för skötsel av främst övervattensvegetationen.

Vad har hänt?

Plan finns ej.

Lina Glad föreslår vissa åtgärder i sin rapport, En förändringsstudie av Ivösjöns strandlinje, 2010, som 
t ex en skyddszon runt sjön och kantzoner vid tillrinnande vattendrag.

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad

Ja Nej

Källor: Förändringsstudie av Ivösjöns strandlinje, Lina Glad, Lunds universitet.
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KOMMENTAR IVÖSJÖNS VÄXTLIV:

Kommitténs egna inventeringar av Näsumaviken och Holjeåns mynningar rapporterar om artfattiga 
förhållanden, med lite eller ingen undervegetation alls. Vid Bäckaskog och Kyrkviken är vegetationen 
mera rik, förutom där kreatur eller gäss betar. Vid Iföstrand var det artfattigt utanför campingen/
badplatsen.

Enligt Calluna AB har vikarna i norr samt området nära Bromölla en mer näringsrik karaktär än resten 
av sjön, och skulle ha bedömts ha måttlig status om de bedömts separat. Totalt sett gör dock den 
stora artrikedomen, sammansättningen på växtsamhället, arternas maximala djuputbredning och deras 
täthet att Ivösjöns samlade status bedöms vara hög.

Flygbildsgranskning över en 70-årsperiod tyder på en förändring av framförallt sjöns grunda områden, 
med en ökning av vass och flytbladsväxter. 

Vad det gäller strandlinjen har andelen lövskog, åkermark samt sjöns areal minskat till fördel för 
barrskog, vass, bebyggelse, hårdgjorda och öppna ytor.

Vad det gäller en plan för skötsel av främst övervattensvegetation har kommittén några gånger 
diskuterat t ex vassröjning på vissa ställen.

MÅLUPPFYLLELSE:

1. Undervattensvegetationen är inte normal i grunda delar av sjön. I övriga områden är den 
”normal” eller t o m av hög status.

2. Viss utglesning av vegetation, för att skapa sikt, görs av kommunerna i bebyggda områden 
samt av privatpersoner vid bryggor och strandtomter. På vissa håll sägs gässen ha hållit 
vegetationen nere. Vegetation i sådan mängd att det utgör ett problem för båtar och fiske, 
upplevs inte som ett stort problem annat än på enstaka platser. Tvärtom kräver vattendirektivet 
att staten och kommunerna ska upprätta planer för att minska båtars och friluftslivets påverkan 
på sjön.

Eftersom Näsumaviken och Holjeåns mynningar fungerar som en slags biobädd för tillrinnande 
näringsrikt vatten kanske dessa borde skördas av den anledningen. Samtidigt ökar då 
grumlingen och näringsrika sediment friläggs tillfälligt.

3. Löpande uppföljning vart femte år görs inte av sjön i sin helhet.

4. Se mål 2 ovan. Skötsel kräver mycket arbete och pengar, måste vara återkommande och är 
sällan kostnadseffektivt över stora ytor.

Delvis måluppfyllelse.

NYA MÅL VÄXTLIV: kommer under 2014
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Ivösjöns Djurliv

Mål 7
1. Att livsvillkoren för känsliga arter inte ska påverkas av störningar, utsläpp, fysiska ingrepp eller 

ökad konkurrens genom inplantering av nya arter.

Åtgärder:

1. Biotopkartering av strandzonen.

2. Övervakning av ett antal känsliga arter.

3. Införandet av Natura 2000 samt reservat eller andra skydd för utvalda områden.

4. Ökad information till främst besökare och fritidsboende om störningskänsliga områden 
och vilken hänsyn som krävs.

Åtgärd nr.1: 

Biotopkartering av strandzonen,

Vad har hänt?

Inventering av sötvattensnäckor i Axeltorpsviken och utanför Bäckaskogs slott, 2008, Ekologgruppen 
på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.

Naturinventering inför detaljplan för Iföstrand, Bromölla kommun, 2010, Kjell-Arne Ohlsson. Gäller fr 
a kärlväxter. Såväl ruderatmarker som näringsrika sumpskogar finns i området, de senare bör vara 
lämpliga för insekter och mollusker samt givetvis fåglar.

Översiktlig granskning av strandlinjens förändringar genom granskning av flygbilder, Lina Glad, Lunds 
universitet, 2010.

Biotopkartering finns även för såväl Holjeån som Skräbeån, Marie Eriksson och Madeleine Wåland, 
länsstyrelsen Skåne, 2002.

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad

Bromölla 
kommun,

Länsstyrelsen,

I-kommittén.

Bromölla 
kommun,

Länsstyrelsen,

I-kommittén

Ja Nej

Källor: Hemsidan, Sötvattensnäckor i skånska vatten, Lnst 2011:15, DP Iföstrand, 
Förändringsstudie av Ivösjöns strandlinje, Lina Glad 2010, Lunds universitet, 
Biotopkartering av Skräbeåns huvudfåra, Lnst 2008:54
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Åtgärd nr.2: 

Övervakning av ett antal känsliga arter.

Vad har hänt?

Nordöstra Skånes fågelklubb har övervakning och för statistik över alla fågelarter med anknytning till 
Ivösjön, däribland vissa känsliga arter som fiskgjuse och storlom. Under flera år har ett särskilt projekt 
(LONA) bedrivits för att stödja och få kunskap om fiskgjusen.

Årligt provfiske, även av kräftor. 

Nissöga (Eklöv, lnst 2002) – uppföljning inom N2000.

Ishavsrelikter – kräftdjur – inventering 2006, Charlotta Lorenzen, Högskolan Kristianstad. En dramatisk 
förändring har skett sedan 1955 (Holmquist) i storlek och fekunditet hos Mysis relicta.

Utter.

Skånska trollsländeprojektet.

Under vintern 2013 har Naturskyddsföreningen gjort en sammanställning av fladdermöss vid Ivösjön.

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad

NÖFK, NF

I-kommittén

Lnst, Högskolan 
K-stad

I-kommittén,

NÖFK, NF, Lnst, 
Högskolan 
K-stad

Ja Nej

Källor: Fåglar i och vid Ivösjön, Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb, Brodde 
Almer, Inventering av nissöga i Ivösjön, Oppmannasjön och Levrasjön 2001, Anders 
Eklöv, Lnst Skåne, Marine-glacial relict crustaceans in Lake Ivösjön, Charlotta Lorenzen, 
Kristianstads högskola, Naturskyddsföreningen, Hemsidan.

 

Åtgärd nr. 3: 

Införandet av Natura 2000 samt reservat eller andra skydd för utvalda områden,

Vad har hänt?

Ivösjön ingår i Natura 2000-område Ivösjön-Oppmannasjön, bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen 
i Skåne län 2005-12-16.

Inga reservat har bildats, och inga andra skydd. 

Kyrkskogen, Bromölla, föreslås som naturområde i kommande ÖP.

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad Källor

Lnst Skåne Lnst Skåne Ja Lnst Skåne
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Åtgärd nr. 4: 

Ökad information till främst besökare och fritidsboende om störningskänsliga områden och 
vilken hänsyn som krävs,

Vad har hänt?

Arkipelag Ivösjön – Leader Ess, karta och info till turister, bl a om hänsyn till fågellivet.

Besöksskyltar – Vånga, Barum, Axeltorp, Pisle ö och Strandängen kommer upp 2013.

Inom fiskgjuseprojektet, se ovan, har anslag satts upp vid känsliga häckningsplatser och information 
har lämnats till turistentreprenörer m fl.

Utförare Finansiering Påbörjad Ej Påbörjad Avslutad Källor

Bromölla och 
Kristianstads 
kommuner, 
företag.

Leader Ess, 
kommunerna.

Ja Nej Bromölla 
kommun, 
NÖFK
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KOMMENTAR IVÖSJÖNS DJURLIV:

Vad det gäller sötvattensnäckor hör inte Ivösjön till de mest artrika miljöerna i Skåne, men vid 
Bäckaskog förekom dock 10 taxa, och i Axeltorpsviken 6, artantal definierat som lågt resp mycket lågt 
och individtäthet måttlig för båda lokalerna.

Dominerande arter vid Bäckaskog var Stor snytesnäcka och Nyzeeländsk tusensnäcka och bland 
ovanliga arter fanns Mindre snytesnäcka och Stor kamgälssnäcka. Vid Axeltorpsviken dominerade Stor 
snytesnäcka och Örondammsnäcka och bland ovanliga arter fanns även här Stor kamgälsnäcka.

Strand- och sumpskogar finns på flera håll runt sjön, i de flesta fall som spår av sjösänkningen 1874, 
som bör vara lämpliga miljöer för mollusker och insekter.

Nedströms Ivösjön, i Skräbeån, har fynd gjorts av Tjockskalig målarmussla, Allmän dammussla och 
Spetsig målarmussla. 

Såväl Holjeån uppströms som Skräbeån nedströms har goda uppväxtområden för öring. För mer 
information om fisken i Ivösjön, se mål 1 och 2.

Genom Nordöstra Skånes fågelklubb och fiskgjuseprojektet vet vi idag med säkerhet hur många revir  
för fiskgjuse som finns i Ivösjön och hur många häckningar som har lyckats respektive hur många 
ungar som har blivit flygga. Genom ringmärkning och märkning med satellitsändare kommer flera av 
dessa att kunna följas. Projektet har pågått under flera säsonger, med stöd av LONA.

För övrigt skriver Nils Waldemarsson: ” Med betydande inslag av såväl slättsjö- som skogssjökaraktärer 
utgör Ivösjön ett viktigt område för flera fågelarter. Det är egentligen endast vadarfåglar som i någon 
högre utsträckning lyser med sin frånvaro. Anledningen till detta är att sjön med något undantag 
saknar blöta och betade strandängar.”

Ett flertal observationer av utter har gjorts runt Ivösjön på senare år, tyvärr några av dem 
trafikdödade.

Även en stor mängd groddjur dödas på sin väg till och från sjön, till exempel på väg 116 vid Axeltorp. 
Annars finns mycket lite aktuell kunskap om dessa djur vid Ivösjön.

Detsamma gäller för fladdermöss, som annars sannolikt finns i rika bestånd runt sjön. 
Naturskyddsföreningen har påbörjat en sammanställning av vilka arter som hittills påträffats.

En atlasinventering av trollsländor pågår för närvarande i hela Skåne, och skall vara avslutad 2014. 
Cirka sex inventeringsrutor berör Ivösjön och dess grannskap.

En förändrad markanvändning runt sjön samt förändringar i vattnets kvalitet, färg och temperatur 
påverkar givetvis allt djurliv. Klövvilt, småvilt, gnagare och andra däggdjur som inte har någon direkt 
koppling till vatten är ändå en del av sjöns näringskedja. 

Förutom för fisk och fågel har vi dock stora kunskapsluckor om djurlivets samband med förändringar i 
Ivösjön. 

MÅLUPPFYLLELSE:

1. Livsvillkoren för känsliga arter påverkas fortfarande av störningar, utsläpp och fysiska ingrepp 
på såväl land som i vatten. 

2. Någon inplantering av nya arter sedan 2003 är inte känd. Men även invasiva arter utgör ett hot 
mot känsliga arter i Ivösjön.

Delvis måluppfyllelse.
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NYA MÅL DJURLIV: kommer under 2014
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FAMILJ ART SVENSKT NAMN ÅR
REFE-
RENS

KOMMEN-
TARER

Abborrfiskar Perca fluviatilis Abborre
2003-2005,2008-
2011 B Almer Provfiske

Karpfiskar Abramis Bjoerkna Björkna
2003-2005,2008-
2011, B Almer Provfiske

Karpfiskar Abramis brama Braxen
2003-2005, 2008-
2011 B Almer Provfiske

Simpfiskar Cottus poecilopus Bergsimpa Länsst
-----------------
----

Karpfiskar Phoxinus phoxinus Elritsa B Almer
Även kallad 
Kvidd

Nejögon Lampetra fuviatilis Flodnejonöga 2002 B Almer
Rödlistad, 
rundmunnar

Gäddor Esox lucius Gädda
2004-2005, 2009-
2011 B Almer Provfiske

Abborrfiskar Gymnocephalus cernua Gärs
2003-2005, 2008-
2011 B Almer

Provfiske, 
”hork”

Abborrfiskar Sander lucioperca Gös
2003,2005, 2008-
2011 B Almer Provfiske

Karpfiskar Leuciscus idus Id 2000-talet B Almer
Karpfiskar Cyprinus carpio carpio Karp 2004 B Almer

Torskfiskar Lota lota Lake 2003 - 2013 B Almer
Rödlistad, ”au-
lalage”

Karpfiskar Alburnus alburnus Löja
2003-2005, 2008-
2011, 2013 B Almer

Provfiske, (ben-
löja)

Karpfiskar Rutilus rutilus Mört
2003-2005, 2008-
2011, 2013 B Almer Provfiske

Karpfiskar Cobitis taenia taenia Nissöga
2003-2005, 2008-
2011 B Almer

Rödlistad, 
Provfiske,

Norsfiskar Osmerus eperlanus Nors 2013 Hagelin
Karpfiskar Carassius carassius Ruda 2000-talet B Almer

Karpfiskar
Scardinius erythrophthal-
mus Sarv

2003-2005, 2008-
2011, 2013 B Almer Provfiske

(Pacifastacus leniusculus Signalkräfta Inplanterad)

Laxfiskar Coregonus lavaretus Sik 2007 B Almer
Laxfiskar Coregonus albula Siklöja 2003 - 2013 B Almer
Spiggfiskar Gasterosteus aculeatus Storspigg 2001
Karpfiskar Tinca tinca Sutare 2003, 2008, 2011, 2013 B Almer Provfiske
Ålar Anguilla anguilla Ål 2003 - 2013 B Almer Rödlistad
Laxfisk Salmo trutta Öring 2011 B Almer

Artlistor
Fisk
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Artlista häckande fåglar i och vid Ivösjön

Denna artlista är framtagen med utgångspunkt från uppgifter i Skånsk Fågelatlas II, 2004-2009. Underlaget utgörs av 
de sex inventeringsrutor (5 x 5 km) där Ivösjön ingår. Arter och områden som uppenbarligen inte kan anses tillhöra 
sjön eller dess närområde har uteslutits i underlaget. I texten anges de tre huvudkriterier som används i atlasinvente-
ringen nämligen; säker häckning, trolig häckning och möjlig häckning. Totalt finns 127 arter med i listan. Av dessa är 
112 säkra häckare, 8 troliga häckare och 7 möjliga häckare. 

Knölsvan: Säker häckning. Arten häckar med flera par.

Grågås: Säker häckning. Arten häckar med tiotals, möjligen med mer än 100 par i sjön och dess närhet.

Kanadagås: Säker häckning. Arten häckar med enstaka par, dock enbart i sjöns nordligare delar.

Gravand: Säker häckning. Enstaka häckning, dock endast säker i sjöns sydöstra del.

Kricka: Möjlig häckning. Endast rapport om fågel i lämplig miljö från nordöstra delen föreligger.

Gräsand: Säker häckning. Gräsanden häckar med flera tiotals par.

Vigg: Möjlig häckning. Endast rapporterad från nordöstra delen. Par i lämplig häckningsmiljö

Knipa: Säker häckning. Häckar i/vid hela sjön där träd och bohål finns.

Storskrake: Säker häckning. Häckar i/vid sjön där träd och bohål finns.

Rapphöna: Trolig häckning. Enstaka häckning söder om sjön.

Fasan: Säker häckning. Häckar allmänt i omgivande jordbrukslandskap. Beroende av utsättningar.

Storlom: Säker häckning. 1 till 2 par häckar i sjöns östra delar.

Skäggdopping: Säker häckning. Häckar i vassar i hela sjön.

Storskarv: Säker häckning. Häckar numera, 2012, enbart på Fägö, 70 par.

Rördrom: Trolig häckning. Svårt att säkerställa häckningar. I vassar, framförallt i nordöstra delen. Kraftigt minskande, 
enbart kvar i nordöstra delen vid inventeringen 2012.

Gråhäger: Säker häckning. Häckar i mindre koloni i nordöstra delen av sjön.

Bivråk: Säker häckning. Enstaka häckning i lämplig skogsbiotop.

Röd glada: Säker häckning. Häckar med flera par i omgivande skogsdungar.

Brun kärrhök: Säker häckning. Häckar i vassar eller i jordbrukslandskapet kring hela sjön. Dock minskande under se-
nare tid.

Duvhök: Trolig häckning. Sparsam häckare i skog i de norra delarna.

Sparvhök: Säker häckning. Häckar med flera par i omgivande skog vid hela sjön.

Ormvråk: Säker häckning. Häckar med flera par i omgivande skog vid hela sjön.

Fiskgjuse: Säker häckning. Häckar med cirka 10 par. 8 par lyckades 2012 och 21 ungar blev flygga. Sämst häckningsre-
sultat och förutsättningar i områden med mycket fritidsaktiviteter.

Tornfalk: Säker häckning. Enbart rapporterad med enstaka par från sydöstra delen.

Fågel
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Lärkfalk: Säker häckning. Enstaka häckning i lämplig miljö, kräver gamla kråkbon, motsvarande.

Vattenrall: Säker häckning. Häckar med enstaka par i lämpliga vassområden.

Sothöna: Säker häckning. Häckar i hela sjön, dock ej särskilt talrikt.

Trana: Säker häckning. Häckar på flera platser i ostörda delar av strandområdet.

Strandskata: Säker häckning. Häckar vid de södra delarna av sjön, bl a Iföverkens industriområde.

Större strandpipare: Säker häckning. 2 par inom Iföverkens industriområde.

Tofsvipa: Säker häckning. Häckar på jordbruksmark och våtmark vid hela sjön.

Enkelbeckasin: Säker häckning. Sparsam häckfågel i lämpliga våtmarker

Morkulla: Trolig häckning. Skogshäckande runt sjön. Svårt att säkerställa säker häckning.

Drillsnäppa: Säker häckning. Häckar sparsamt i stranden runt hela sjön såväl på fastlandet som på öarna.

Rödbena: Säker häckning. Förekommer enbart med enstaka par i de sydligare delarna.

Skrattmås: Möjlig häckning. Kolonin på Iföverken är övergiven sen många år tillbaka.

Fiskmås: Säker häckning. Häckar enskilt eller i gles koloni. Huvudsakligen i den södra delen.

Gråtrut: Säker häckning. Häckar huvudsakligen i koloni inom Iföverkens område.

Havstrut: Säker häckning. Häckar med enstaka par på stenar mestadels i södra delen av sjön.

Småtärna: Säker häckning. 2 par inom Iföverkens område. Skånes enda kända inlandshäckning.

Fisktärna: Säker häckning. Några par häckar, huvudsakligen i sjöns södra delar.

Tamduva: Säker häckning. I tätorter, industriområden och större gårdar.

Skogsduva: Säker häckning. Häckar i skog med tillgång till bohål runt hela sjön.

Ringduva: Säker häckning. Talrik häckfågel i skog, parker och trädgårdar runt hela sjön.

Turkduva: Säker häckning. Endast förekommande i tätorter.

Gök: Trolig häckning. Häckar naturligtvis, men måste beslås som nyflygg unge, motsv, tillsammans med värdfågeln för 
att säker häckning ska kunna anges.

Kattuggla: Säker häckning. Häckar spritt runt hela sjön i skog, gårdar mm.

Hornuggla: Säker häckning. Häckar sparsamt i skogsdungar i gamla kråkbon eller dyl runt hela sjön.

Nattskärra: Trolig häckning. Häckar på hedmark, tallskog och numera även kalhyggen vid sjöns norra delar.

Tornseglare: Säker häckning. Häckar i högre byggnader runt sjön.

Kungsfiskare: Säker häckning. Häckning finns registrerad vid Holjeån. Känslig för kalla vintrar då många kungsfiskare 
dör.

Göktyta: Möjlig häckning. Norr och öster om sjön. Mycket få observationer.

Gröngöling: Säker häckning. I lämpliga lövskogsbestånd, gärna med hagmarkskaraktär, runt sjön.

Spillkråka: Säker häckning. I grövre skog, såväl löv som barrskog runt sjön.

Större hackspett: Säker häckning. Relativt allmän i blandade skogsbestånd runt sjön. Den minst krävande hackspett-
arten vad avser häckningsbiotopen.
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Mindre hackspett: Säker häckning. Relativt ovanlig häckfågel i företrädesvis sumpskog runt sjön.

Trädlärka: Säker häckning. Häckar företrädesvis i torrare tallskog med inslag av hed eller annan öppen mark runt sjön.

Sånglärka: Säker häckning. Jordbruksmark runt sjön. Minskande. 

Backsvala: Säker häckning. Häckar i ett fåtal kolonier i grustag eller jordhögar. Saknas i den sydvästra delen.

Ladusvala: Säker häckning. Häckar mestadels i ladugårdar runt hela sjön. Beroende av kreaturshållning.

Hussvala: Säker häckning. Häckar såväl solitärt som kolonivis på hus och byggnader runt hela sjön. 

Trädpiplärka: Säker häckning. Relativt vanlig häckfågel i mer varierad skogsterräng.

Ängspiplärka: Säker häckning. Knuten till ängsmark. Gles förekomst.

Gulärla: Säker häckning. Ängsmark och viss mån jordbruksmark. Gärna intill diken och blötor. Relativt gles förekomst.

Sädesärla: Säker häckning. Vanligt förekommande i många biotoper, ofta intill mänsklig bebyggelse. 

Strömstare: Säker häckning. Häckning i Holjeån.

Gärdsmyg: Säker häckning. I risig miljö runt sjön. Kraftiga nedgångar i beståndet efter kalla vintrar.

Järnsparv: Säker häckning. Skogsmiljöer, även i uppvuxna trädgårdar.

Rödhake: Säker häckning. Talrik förekomst i åtskilliga miljöer.

Näktergal: Säker häckning. Huvudsakligen i miljöer med mycket lövinslag runt hela sjön.

Svart rödstjärt: Säker häckning. Några par i industrimiljö t ex vid Iföverken. Ursprungligen bergsfågel.

Rödstjärt: Säker häckning. Föredrar hål eller holkar med stor öppning för sitt bo. Häckar runt hela sjön.

Buskskvätta: Säker häckning. Som namnet anger, häckar i buskmark. Relativt gles förekomst runt hela sjön i lämpliga 
områden.

Stenskvätta: Säker häckning. Stengärdsgårdarnas och stenrösens fågel. Kraftigt minskande.

Koltrast: Säker häckning. Häckar i många miljöer. Halva beståndet nära människan. Andra halvan är fortfarande skogs-
fågel.

Björktrast: Säker häckning. Förr endast vintergäst. Häckar numera relativt allmänt i olika miljöer, även uppvuxna villa-
trädgårdar.

Taltrast: Säker häckning. Skogsfågel, häckar runt hela sjön.

Dubbeltrast: Säker häckning. Skygg trast som förekommer glest i torrare skog med gläntor.

Sävsångare: Säker häckning. Häckar i vass och buskmark vid sjön.

Kärrsångare: Säker häckning. Häckar framförallt i högörtsbestånd i blötare marker, dikeskanter o dyl. Förekommer 
numera runt hela sjön.

Rörsångare: Säker häckning. Utpräglad vassfågel. Häckar i rörvass där sådan finns i sjön.

Härmsångare: Säker häckning. Lövskogshäckare, gärna i lite öppnare skog runt hela sjön.

Ärtsångare: Säker häckning. Häckar i tätare snår och buskmark runt hela sjön.

Törnsångare: Säker häckning. Fördrar mer öppnare buskmarker än ärtsångaren.

Trädgårdssångare: Säker häckning. Förkommer runt hela sjön i lövskog med rik undervegetation.

Svarthätta: Säker häckning. I mer omväxlande miljö än trädgårdssångaren. Försmår inte barrskog så länge det finns 
visst lövinslag.
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Grönsångare: Säker häckning. Den nyutslagna bokskogens sångare där sådan finns.

Gransångare: Säker häckning. I varierad skog, trots namnet oftast i lövskog. Starkt ökande.

Lövsångare: Säker häckning. Sveriges vanligaste häckfågel finns naturligtvis representerad i de flesta skogs- och 
parkliknande miljöer.

Kungsfågel: Säker häckning. Gynnas av ”förgraningen” då boet vanligen placeras i gran. Missgynnas däremot av kalla 
vintrar.

Grå flugsnappare: Säker häckning. En anonym flugsnappare som väljer en öppen boplats i skog eller vid bebyggelse 
häckar runt hela sjön.

Svartvit flugsnappare: Säker häckare. Mer välkänd än grå flugsnappare. Hålbyggare, gärna i holk runt hela sjön.

Skäggmes: Säker häckare. Har ej observerats under atlasperioden men väl under 2012. Då sågs flera nyss flygga ung-
fåglar i vassarna utanför Gualöv.

Stjärtmes: Säker häckare. Häckar i ett konstfärdigt bo, gärna i en björk, företrädesvis i områdets norra delar.

Entita: Säker häckare. Lövkärrsfågel som finns glest i hela området. Minskande förmodligen p g a lämpliga biotoper 
försvinner.                                                                                                                     

Talltita: Säker häckare. Nordlig barrskogsfågel som förekommer med några enstaka par.

Tofsmes: Säker häckare. Favoriserar tallskog. Förekommer därför nästan enbart där sådan skog finns i området.

Svartmes: Säker häckare. Favoritbiotopen granskog finns det gott om, trots det minskar arten även vid Ivösjön.

Blåmes: Säker häckare. Hålbyggare som häckar i ett flertal miljöer

Talgoxe: Säker häckare. Liksom blåmesen en välkänd och talrik hålbyggare.

Nötväcka: Säker häckare. Hålbyggare som genom att mura ett lagom stort ingångshål själv fixar den detaljen. Lövskog 
och hagmark runt hela sjön.

Trädkrypare: Säker häckare. Diskret häckare i lövskogsdominerade områden runt hela sjön. Boet i en springa bakom 
bark eller dyl.

Pungmes: Säker häckare. En mycket ovanlig häckare vars närvaro avslöjades genom artens mycket märkliga bokon-
struktion.

Sommargylling: Möjlig häckning. Sjungande hane har noterats på flera platser runt sjön. Vi befinner i den norra kan-
ten av artens huvudsakliga utbredningsområde i östra Skåne.

Törnskata: Säker häckare. Häckar relativt glest i buskmark runt sjön.

Nötskrika: Säker häckare. Häckar företrädesvis i granskog runt hela sjön.

Skata: Säker häckare. Välkänd häckfågel i människans närhet både kring gårdar och i tätorter.

Nötkråka: Trolig häckare. Kräver såväl hasselbestånd för födan som granskog för sitt bo. Kraftigt minskande under 
senare år i området.

Kaja: Säker häckare. Hålbyggare eller i skorstenen. Förekommer runt hela sjön.

Råka: Säker häckare. Kolonihäckare, häckar i några få kolonier, gärna i tätort, i området.

Kråka: Säker häckare. Häckar i skogsdungar eller solitära träd i hela området.

Korp. Säker häckare. Återanvänder oftast sitt gamla risbo. Arten är ökande i området.
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Stare: Säker häckare. En av vårens budbärare. Hålbyggare, beroende av kreaturshållning för sitt födosök. Är därför 
minskande i området.

Gråsparv: Säker häckare. Häckar uteslutande i människans närhet under takpannor o dyl. Minskar här liksom i övrigt i 
landet.

Pilfink: Säker häckare. Häckar både vid bebyggelse och ute i jordbrukslandskapet i hela området.

Bofink: Säker häckare. Häckar i all slags skogs- och hagmark i hela området. Tävlar med lövsångaren om att vara lan-
dets vanligaste fågel.

Grönfink: Säker häckare. Gynnas av nypon- och vresrosbestånd, äter gärna nyponfrö. Häckar runt hela sjön.

Steglits: Säker häckare. Kardborrfrö är en utmärkt spis för steglitser. Häckar därför gärna i områden med god tillgång 
på ogräsfrön.

Grönsiska: Trolig häckare. För en undanskymd tillvaro under häckningstid i blandskog. Enbart revirregistrerad i områ-
dets nordvästra del.

Hämpling: Säker häckare: Enbuskmarkernas fågel. Även trädgårdsfågel här och var. Delvis fröätare som missgynnats 
av moderna jordbruksmetoder.

Mindre korsnäbb: Möjlig häckare. Då arten häckar vid god tillgång på granfrö och nästan oberoende av årstid kan 
den förbises vid en häckfågelinventering. Förkommer förmodligen som häckare 

Större korsnäbb: Säker häckare. För en nomadiserad tillvaro. Häckar när det finna gott om tallkott. Dessa förutsätt-
ningar har rått vid ett tillfälle i områdets sydöstra del under atlasperioden.

Rosenfink: Möjlig häckare. Observationer av sjungande hanar har gjorts i områdets östra delar. Denna sydostliga art 
minskar numera i vårt i område.

Domherre: Säker häckning. Julkortsfågeln framför andra för en anonym tillvaro, företrädesvis med boet i en gran, 
under häckningstid. Noterad i områdets östra och nordöstra delar.

Stenknäck: Säker häckning. Inslag av körsbärsträd och avenbok är viktiga ingredienser i den lövskog där stenknäcken 
häckar. I sådana lämpliga områden runt sjön häckar denna fågel.

Gulsparv: Säker häckning. Arten försvann i stort sett p g a miljögifterna på 1960-talet. Idag häckar gulsparven allmänt 
i områdets jordbruks- och hagmarker.

Sävsparv: Säker häckning. Häckar i sjöns vass- och buskområden. 

Nordöstra Skånes Fågelklubb
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Bottenfauna

SAMMANFATTNING 
Kunskapen om bottenfaunan i Ivösjön är i nuläget begränsad. Senaste undersökningen av bottenfaunan gjordes år 
2008 av Ekologgruppen på uppdrag av Ivösjökommittén och dessförinnan har bottenfaunaundersökningar i Ivösjön 
skett dels genom Riksprovtagningen 1995 och dels genom en undersökning i norra delen av sjön under år 2000.  Den 
för Ivösjöns speciella fauna i form av ishavsrelikta kräftdjur inventerades dessutom i ett examensarbete vid Högskolan 
i Kristianstad och rödlistade limniska snäckor i Ivösjön ingick även i en skånsk inventering under sommaren år 2008. 
Den mest omfattande undersökningen som gjorts är dock den gjord av Ekologgruppen, då 10 olika lokaler med va-
rierande naturliga förutsättningar runtom sjön inventerades med hjälp av sparkprov. Resultaten av funnen taxa från 
de olika undersökningarna av bottenfauna som gjorts återfinns i ovanstående tabell.   Resultaten av undersökning-
arna som gjorts visar på förekomst av en rödlistad art, skalbaggen Riolus cupreus och flertalet ovanliga arter. Bland 
de ovanliga arterna återfinns fiskigeln Pisciola geometra, snäckorna Myxas glutinosa, Gyralus crista samt Valvata 
piscinalis, taggmärlan Pallasea quadrispinosa, dagsländan Procloeon bifidum, slamsländan Caenis lactea, skalbaggen 
Stenelmis canaliculata, nattländorna Hydropsyche contubernalis samt Cerablea annulicornis. Skalbaggen R. cupreus 
är en renvattenart, liksom dess släkting S. canaliculata som oftast återfinns i rena vattendragmiljöer. Även båda arter-
na av nattsländorna H. contubernalis och C. annulicornis betraktas som renvattenkrävande. Den återfunna arten av 
taggmärla, P. quadrispinosa betraktas som glacialrelikt och förekommer i djupare sjöar under högsta kustlinjen. Längs 
bottnarna i Ivösjön har tidigare även funnits en god förekomst av vitmärla, Pontoporeia affinis, men denna art har ej 
återfunnits i inventeringar gjorda på senare år.

BAKGRUND

Ivösjön är Skånes största och djupaste sjö och karakteristiskt för sjön är dess rikedom på natt- och dagsländor samt 
snäckor. Ivösjön har även i helhet ett mycket högt naturvärde vad gäller bottenfaunan, vilket delvis beror på  
förekomsten av rödlistade och ovanliga arter samt ett högt artantal.

Kunskapen om bottenfaunan i Ivösjön är i dagsläget relativt begränsad. Den senaste och mest omfattande  
bottenfaunaundersökningen utfördes av Ekologgruppen på uppdrag av Ivösjökommittén under år 2008. Dessförinnan 
har bottenfaunaundersökningar i Ivösjön skett dels genom Riksprovtagningen 1995 och dels genom en undersökning 
i norra delen av sjön under år 2000. 

Under år 2006 genomfördes ett examensarbete vid Högskolan i Kristianstad i vilket sjöns ishavsrelikta kräftdjur inven-
terades. Dessutom ingick Ivösjön i en skånsk inventering av rödlistade limniska snäckor under sommaren år 2008.  

EKOLOGGRUPPENS INVENTERING 2008

Ekologgruppens undersökning genomfördes i oktober 2008. Totalt besöktes tio olika lokaler runtom i sjön, med olika 
naturliga förutsättningar, för att få prover från så många olika miljöer som möjligt. Skillnader fanns t ex i bottensub-
strat, vegetation och våg/vindexponering. Vid provtagningen visade det sig att hårda bottnar med sand och grus på 
vindexponerade ställen verkar vara dominerande i sjön. Således dominerar prover från denna lokaltyp. På några ställ-
en fanns mer vegetation, i form av vass och starr och här var också ackumulationen av organiskt material större på 
botten. Enda lokalen med storblockig botten var belägen norr om Barum (lokal 3). Åtta prover togs på fastlandet och 
två på Ivön. Av de senare valdes dels en mer exponerad lokaltyp vid Ljungen (lokal 9), dels en mer skyddad i Kyrkvi-
ken (lokal 10).
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Totalt hittades 81 arter i undersökningen 2008 av Ekologgruppen, med artantal från 14 till 33 arter på de olika loka-
lerna. Tätheten varierade mellan 500 och 3000 ind/m2. Den art- och individrikaste lokalen var oväntat vid Bromöllas  
badplats (Strandängen). Undersökningsresultaten visade på förekomst av ett flertal ovanliga och rödlistade arter. Den 
enda rödlistade arten var skalbaggen Riolus cupreus som hittades på fyra lokaler: N Barum, Oretorp, Nordanvik samt 
Norreskog. Dessa lokaler har till viss del sten som bottensubstrat, men även mjuk-
botten. Riolus är en renvattenart, som både förekommer i vattendrag och brän-
ningszonen i sjöar. I dagsläget är den klassad som missgynnad (NT) enligt rödlistan. 
Förekomsten i Ivösjön är känd sedan tidigare och arten är troligen ganska allmän.

Totalt hittades tio ovanliga arter. Fiskigeln Pisciola geometra hittades vid lokalen 
N Barum och i Kyrkviken på Ivö. Tre ovanliga snäckor noterades i proverna: Myxas 
glutinosa, Gyraulus crista samt Valvata piscinalis. Troligen förekommer de här och 
var i hela sjön. Taggmärlan Pallasea quadrispinosa hittades på fyra lokaler i sjön 
och är troligen ganska vanlig. Arten är betraktad som glacialrelikt och förekommer i 
djupare sjöar under högsta kustlinjen. Av dagsländor kan Procloeon bifidum betrak-
tas som ganska ovanlig. I Skåne finns fynd av arten från både vattendrag och sjöar. 
Slamsländan Caenis lactea hittades på lokal 1 vid Bromölla och får betraktas som 
mer ovanlig än ovanstående art, med få andra fynd i Skåne. En släkting till ovan-
nämnda Riolus är skalbaggen Stenelmis canaliculata, som oftast är funnen i rena  
vattendragsmiljöer.  I Ivösjön hittades arten på tre lokaler i norra delen av sjön:  
N Barum, Oretorp och Nordanvik. I den artrika gruppen nattsländor hittades två 

Bild 1 Karta över de tio lokaler inventerade av Ekologgruppen 2008.

 Bild 2 Rödlistade skalbaggen Riolus cupreus.
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ovanliga arter, dels den nätspinnande Hydropsyche contubernalis samt den husbyggande Ceraclea annulicornis. Den 
förra noterades endast vid lokalen Oretorp och den senare vid Bromölla och i Kyrkviken på Ivö. Både arterna får be-
traktas som renvattenkrävande. Inget fynd av vitmärlan Pontoporeia affinis har gjorts, trots att denna art tidigare fun-
nits längs bottnarna i god förekomst.

INVENTERING AV IVÖSJÖNS ISHAVSRELIKTA KRÄFTDJUR  
Under år 2008 genomfördes ett examensarbete av Charlotta Lorenzen vid Högskolan i Kristianstad där sjöns ishavsre-
likta kräftdjur inventerades. I arbetet beskrivs att Ivösjöns ishavsrelikta kräftdjur inventerades för första gången 1955 
(Holmquist). I denna tidiga undersökning återfanns Mysis relicta, Pallasea quadrispinosa och Pontoporeia affinis i 
livskraftiga populationer både vid det första tillfället och vid de nästkommande besöken fram till det sista besöket 
1959. Examensarbetet syftade till att replikera studierna gjorda av Holmquist och att ta reda på vilka ishavsrelikta 
kräftdjur som förekommer i Ivösjön i nutid. Inventeringen skedde mellan maj-augusti 2006 och sjön besöktes vid tre 
tillfällen. Genom att tråla sjöns djuphålor befanns de fyra relikterna M.relicta, P. quadrispinosa, P. affinis och Lim-
nocalanus macrurus vara relativt vanligt förekommande. Mysis relicta var den vanligaste arten och tidigt i juni pågick 
fortfarande kläckning av avkomma. I examensarbetet beskrivs att det har skett en dramatisk förändring i storlek och 
fekunditet hos M. relicta de senaste 50 åren, där antalet avkomma minskat med cirka 50 %. Holmquist observerade att 
honorna i genomsnitt bar på 40-50 mysider medan dagens honor i genomsnitt bar på 25 mysider.  
 
Examensarbetet beskriver även att det finns en signifikant skillnad i längd mellan honor från 1955 och 2006 (P=0,002) 
där dagens honor är 3 mm kortare. Vidare beskrivs att juveniler av M. relicta idag är 1-2 mm kortare än i de tidiga un-
dersökningarna, vilket också är en signifikant skillnad (P=0,05). Den relikta copepoden L. macrurus inventerades inte 
av Holmquist, men är enligt examensarbetet närvarande i Ivösjön om än ganska ovanlig. 
Ivösjökommittén säger att det är glädjande att dessa säregna arter fortfarande lever kvar i sjön i rätt goda bestånd, 50 
år efter att förra undersökningen gjordes. 

Utöver examensarbetet gjorde Charlotta Lorenzen även 
en undersökning sommaren 2007 i ett 15-tal skånska  
förkastningssjöar, men kunde inte påvisa ishavsrelikter i 
någon av dessa förutom Ivösjön. Därför framstår Ivösjön 
som rätt speciell för Skåne även i detta avseende. En 
fortsatt uppföljning av ishavsrelikterna med ett intervall 
av 3-6 år, tillsammans med uppgifter om t.ex. nors och 
siklöja torde på sikt kunna fungera som indikatorer för 
klimateffekter och näringstillstånd i Ivösjön.

UNDERSÖKNINGAR AV NORRA DELEN AV SJÖN ÅR 2000  
Uppgifter saknas

SÖTVATTENSNÄCKOR I SKÅNSKA VATTEN INVENTERING AV RÖDLISTADE LIMNISKA SNÄCKOR UNDER SOMMAREN 
2008 

Ett sätt att följa utvecklingen av biologisk mångfald är att följa utvecklingen förindikativa arter. En bra indikatorart är 
en art som reagerar med ett tydligt svar på någon egenskap i dess ekosystem. En sådan artgrupp är snäckor i sötvat-
tensmiljö. En livsförutsättning för snäckor är god tillgång på kalk och av den anledningen har Skåne med sin kalkberg-
grund goda förutsättningar för att kunna härbärgera snäckor. Ekologgruppen i Landskrona AB fick 2008 i uppdrag av 
Artdatabanken att inventera sötvattenssnäckor i Skåne med det specifika syftet att beskriva den aktuella förekomsten 
av några rödlistade arter i Skåne. Som utgångspunkt för urval av rödlistade snäckarter gällde 2005 års artlista. Detta 
arbete redovisar inventeringar såväl 2008 som en uppföljande inventering år 2010.

Bild 3 Ishavsrelikten Mysis relicta.
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Tabell 1 Sammanfattande artlista över bottenfauna från inventeringar gjorda i Ivösjön.

Artlista
Namn Tidpunkt Källa
SLEMMASKAR
Nemertini 2008 Ekologgruppen

RUNDMASKAR
Nematoda 2008 Ekologgruppen

VIRVELMASKAR
Turbellaria

Dendrocoelum lacteum 2008 Ekologgruppen
Planaria-Dugesia 2008 Ekologgruppen

GLATTMASKAR
Oligochaeta övriga 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Stylaria lacustris 2008 Ekologgruppen

IGLAR
Hirudinea

Pisicola geometra 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Helobdella stagnalis 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Erpobdella octoculata 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Erpobdella testacea 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Glossiphonia complanata 1995 SLU

SNÄCKOR
Gastropoda

Acroloxus lacustris 1995 SLU
Physa fontinalis 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Bithynia tentaculata 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Radix balthica/labiata 2008 Ekologgruppen
Radix peregra 1995 SLU
Lymnaea stagnalis 2008 Ekologgruppen
Myxas glutinosa 2008 Ekologgruppen
Bathyomphalus contortus 2008 Ekologgruppen
Gyraulus albus 2008 Ekologgruppen
Gyraulus acronicus 2008 Ekologgruppen
Gyraulus crista 2008 Ekologgruppen
Planorbarius corneus 2008 Ekologgruppen
Planorbis planorbis 2008 Ekologgruppen
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Theodoxus fluviatilis

Bithynia leachii

1995 
2008

2008

SLU 
Ekologgruppen

Ekologgruppen

Valvata macrostoma 1995 SLU
Valvata piscinalis 2008 Ekologgruppen
Potamopyrgus antipodarum 2008 Ekologgruppen
Potamopyrgus antipodarum

Anisus vortex

2008

2008

Ekologgruppen

Ekologgruppen

MUSSLOR
Bivalvia

Pisidium sp. 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Sphaerium sp. 2008 Ekologgruppen

KRÄFTDJUR
Crustacea, Malacostraca

Asellus aquaticus 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Gammarus pulex 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Limnocalanus macrurus 2008 HKR
Pallasea quadrispinosa

Pallasea affinis

Mysis relicta

2008 Ekologgruppen 
HKR

2008 HKR
2008 HKR

VATTENKVALSTER
Hydracarina 2008 Ekologgruppen

HOPPSTJÄRTAR
Collembola 2008 Ekologgruppen

DAGSLÄNDOR
Ephemeroptera

Ephemera vulgata 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Caenis horaria 2008 Ekologgruppen
Caenis lactea 2008 Ekologgruppen
Caenis luctuosa 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Heptagenia fuscogrisea 2008 Ekologgruppen
Heptagenia sulphurea 1995 SLU
Leptophlebia marginata 2008 Ekologgruppen
Leptophlebia vespertina 2008 Ekologgruppen
Leptophlebia sp. 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
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Baetis fuscatus 2008 Ekologgruppen
Kageronia fuscogrisea 1995 SLU
Centroptilum luteolum 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Cloeon dipterum 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Cloeon sp. 2008 Ekologgruppen
Procloeon bifidum 2008 Ekologgruppen

BÄCKSLÄNDOR
Plecoptera

Nemoura avicularis 2008 Ekologgruppen
Nemoura sp. 2008 Ekologgruppen
Protonemura meyeri 1995 SLU

TROLLSLÄNDOR
Odonata

Ischnura elegans 2008 Ekologgruppen
Erythromma najas 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Coenagrion pulchellum/puella 2008 Ekologgruppen
Coenagrionidae 2008 Ekologgruppen
Libellula quadrimaculata 2008 Ekologgruppen

SKALBAGGAR
Coleoptera

Haliplus sp. 2008 Ekologgruppen
Orectochilus villosus 2008 Ekologgruppen
Elmis aenea 2008 Ekologgruppen
Oulimnius troglodytes 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Oulimnius tuberculatus 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Oulimnius sp. 2008 Ekologgruppen
Riolus cupreus 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Stenelmis canaliculata 2008 Ekologgruppen

STEKLAR
Hymenoptera

Agriotypus sp. 1995 SLU

VATTENNÄTVINGAR
Megaloptera

Sialis sp. 2008 Ekologgruppen
Sialis lutaria 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Sialis morio (?) 2008 Ekologgruppen
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NATTSLÄNDOR
Trichoptera

Lype phaeopa 2008 Ekologgruppen
Tinodes waeneri 2008 Ekologgruppen
Ecnomus tenellus 2008 Ekologgruppen
Polycentropodidae 2008 Ekologgruppen
Cyrnus flavidus 2008 Ekologgruppen
Cyrnus sp. 2008 Ekologgruppen
Goera pilosa 1995 SLU
Holocentropus picicornis 2008 Ekologgruppen
Polycentropus flavomaculatus 2008 Ekologgruppen
Hydropsyche contubernalis 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Agraylea sp. 2008 Ekologgruppen
Hydroptila sp. 2008 Ekologgruppen
Ithytrichia sp. 2008 Ekologgruppen
Oxyethira sp. 2008 Ekologgruppen
Agrypnia varia 2008 Ekologgruppen
Agrypnia pagetana (?) 2008 Ekologgruppen
Agrypnia picta (?) 2008 Ekologgruppen
Phryganea bipunctata 2008 Ekologgruppen
Lepidostoma hirtum 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Molanna angustata 2008 Ekologgruppen
Athripsodes aterrimus 2008 Ekologgruppen
Athripsodes cinereus 2008 Ekologgruppen
Athripsodes sp. 2008 Ekologgruppen
Ceraclea annulicornis 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Mystacides azurea 2008 Ekologgruppen
Mystacides nigra 2008 Ekologgruppen
Mystacides sp. 2008 Ekologgruppen
Oecetis testacea 2008 Ekologgruppen
Setodes argentipunctellus 2008 Ekologgruppen

TVÅVINGAR
Diptera

Helius sp. 2008 Ekologgruppen
Chironomidae 1995

2008

SLU

Ekologgruppen
Ceratopogonidae 1995

2008

SLU

Ekologgruppen

HALVVINGAR
Hemiptera

Corixidae 1995 SLU

Anm: Artnamn i rött indikerar att arten är rödlistad enligt Artdatabanken SLU. 
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ANDRA VATTENLEVANDE ARTER

Området hyser Sveriges sydligaste förekomst av laxfisken siklöja och rariteter som det sårbara flodnejonögat och den 
glaciala och gurkdoftande relikten nors. Även bland de ryggradslösa djuren finns flera glaciala relikter, såväl uppe 
i vattenmassan som nere vid bottnarna. Bland djurplankton-arterna hittar vi sådana sällsyntheter som Leptodora 
kindtii och Holopedium gibberum. På djupbottnarna förekommer bottendjuret, det ”fyrhornade” kräftdjuret och den 
glaciala relikten fyrtandad reliktmärla, Pallasea quadrispinosa. Uppe i sjövattnet med planktiskt leverne finns äldre 
uppgifter om glacialrelikterna pungräka, Mysis relicta. Denna art kräver vattentemperaturer under 15 grader och en 
syrehalt av minst 3-4mg/l, vilket innebär att artens livsutrymme krymper i takt med att lagret av syrefattigt botten-
vatten stiger allt högre upp i vattenmassorna. Flat dammussla (Pseudanodonta complanata) finns i sjöarna men i öv-
rigt är vertebratfaunan i sjöarnas litoral dåligt känd och bör uppdateras så snart det är möjligt.

Alla dessa rapporter som refererats ovan, samt Lars Collvins presentation finns att läsa och hämta på kommitténs hemsida,      
www.ivosjo.com 

Ivösjökommittén (2012). Mer om Ivösjön (Elektronisk). Tillgänglig: http://www.ivosjo.com/mer.htm Hämtad: 2012-09-08.

Ivösjökommittén (2012). Ishavsrelikter (Elektronisk). Tillgänglig: http://www.ivosjo.com/ishavsrelikter.htm Hämtad: 2012-09-08.

Pröjts, Jan (2008). Bottenfauna i Ivösjön – Undersökning på tio lokaler hösten 2008. Ekologgruppen. Landskrona. 

Lorenzen, Charlotte (2008). Marine-glacial relict crustaceans in Lake Ivösjön. Institutionen för Matematik och Naturvetenskap. 
Högskolan Kristianstad. 
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Djurplankton
Sammanfattning

1. Mängden hjuldjur har ökat 

2. Mängden hoppkräftor och hinnkräftor har minskat markant

3. Den andel hjuldjur som indikerar näringsfattiga förhållanden relativt den andel som indikerar 
näringsrikedom visar ingen tydlig förändring över tid

4. Tre av de få arter av hinnkräftor som har påträffas regelbundet de senaste åren är: Diaphan-
osoma brachyurum, Daphnia galeata och Chydorus sphaericus. 

5. Chydorus sphaericus är indikator för näringsrika sjöar 

6. Daphnia cristata indikerar näringsfattiga förhållanden och förekommer åter i prover från 
2009

7. Andel hoppkräftor med långa antenner i förhållanden till andel hoppkräftor med korta an-
tenner och hinnkräftor har inte ändrats över de sista 30 åren 

8. Ivösjöns djurplankton samhälle visar inga tydliga tecken på ökad näringsrikedom 

Kunskapsunderlag
1974 Stellan Hamrin m.f., Ivösjön - Limnologisk undersökning 1973. Rapport Limnologisk institutionen vid Lunds Uni-

versitet.

1979 Stellan F. Hamrin, Populationsdynamik, vertikalfördelning och födoval hos siklöja, Coregonus albula L., i sydsven-
ska sjöar. Avhandling, Lunds universitet, ISSN 0348-0798.

2008              Jens Petter Nielsen, Zooplankton i Ivösjön, rapport till Ivösjökommittén , 
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Anmärkningsvärda och/eller indikativa arter i Ivösjön

Taxa Art/motsvarande Senaste 
fynd

Ekologisk 
grupp

Kommentar

Crustacea, kräftdjur Mysis relicta, pungräka 2006 Ishavsglacial relikt, känslig för fisk-
predation och temperatur

Crustacea, kräftdjur Pontoporeia affinis, vitmärla 2006 Ishavsglacial relikt, känslig för fisk-
predation och temperatur

Crustacea, kräftdjur Pallasea quadrispinosa, tagg-
märla

2006 Ishavsglacial relikt, känslig för fisk-
predation och temperatur

Copepod, calanoid 
hoppkräfta

Limnocalanus macrurus 2007 Ishavsglacial relikt, känslig för fisk-
predation och temperatur

Cladocera, hinn-
kräfta

Daphnia cristata 2011 O Om arten ökar i Ivösjön kan detta 
visa på en ökad näringsfattigdom

Cladocera, hinn-
kräfta

Chydorus sphaericus 2011 E Ökar, vid ökad näringsrikedom, 
ofta med planktonblomning som 
följd

Rotatoria, hjuldjur Kellicottia longispina 2011 I Försvinner vid mycket kraftig nä-
ringsrikedom

Kellicotia longispina  

Hjuldjur

Visar på näringsfattigdom

Eurytomera lacustris  

Hoppkräfta med långa antenner

Kräver syrerik förhållanden
Daphnia cristata  

Hinnkräfta

Visar på näringsfattigdom

Mesocyclops leuckarti  

Hoppkräfta med korta antenner

Har stor tolerans för olika miljöer

Arter som kan ha försvunnit från Ivösjön

Taxa Art/motsvarande Senaste 
fynd

Ekologisk 
grupp

Kommentar

Cladocera, hinn-
kräfta

Holopedium gibberum 1975 O Försvinner arten pekar detta på 
att mer näringsrika förhållanden 
råder, känslig för fiskpredation, 
tidigare en siklöjans bytesdjur 

Cladocera, hinn-
kräfta

Leptodora kindtii 1973 O Känslig för fiskpredation
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Taxa Art, motsvarande E.G. 2008 2009 2010 2011

Källa: SRK SRK SRK SRK

ROTATORIA, Hjuldjur Anuraeopsis fissa E
ROTATORIA, Hjuldjur Ascomorpha sp.
ROTATORIA, Hjuldjur Ascomorpha ecaudis I 0,6
ROTATORIA, Hjuldjur Ascomorpha minima
ROTATORIA, Hjuldjur Ascomorpha ovalis O-M 6,76 2,22 5,28
ROTATORIA, Hjuldjur Ascomorpha priodonta (Finns inte!) I 0,2
ROTATORIA, Hjuldjur Ascomorpha saltans M-E 1,06
ROTATORIA, Hjuldjur Asplanchna herrickii O-M
ROTATORIA, Hjuldjur Asplanchna priodonta
ROTATORIA, Hjuldjur Brachionus sp. E
ROTATORIA, Hjuldjur Brachionus sp. Ägg 0,53
ROTATORIA, Hjuldjur Brachionus calyciflorus E
ROTATORIA, Hjuldjur Cephalodella sp.
ROTATORIA, Hjuldjur Collotheca sp. I 2,53 1 3,17
ROTATORIA, Hjuldjur Conochilus sp. I 20,28 2
ROTATORIA, Hjuldjur Conochilus hippocrepis O-M
ROTATORIA, Hjuldjur Conochilus unicornis I 13,35 1,06
ROTATORIA, Hjuldjur Filinia sp. I 0,84
ROTATORIA, Hjuldjur Filinia longiseta E 0,53
ROTATORIA, Hjuldjur Gastropus hyptopus I 5,07 2,64
ROTATORIA, Hjuldjur Gastropus stylifer I 11,12 2,6 10,04
ROTATORIA, Hjuldjur Kellicottia longispina O-M 7,6 15,57 2,6 7,39
ROTATORIA, Hjuldjur Keratella cochlearis I 43,93 42,27 3,4 20,6
ROTATORIA, Hjuldjur Keratella cochlearis cochlearis
ROTATORIA, Hjuldjur Keratella cochlearis hispida M-E
ROTATORIA, Hjuldjur Keratell cochlearis tecta M-E
ROTATORIA, Hjuldjur Keratella quadrata E 1,58
ROTATORIA, Hjuldjur Keratella hiemalias/quadrata
ROTATORIA, Hjuldjur Lecane sp. I 2,22
ROTATORIA, Hjuldjur Lepadella sp.
ROTATORIA, Hjuldjur Macrochaetus sp. I 0,53
ROTATORIA, Hjuldjur Notholca sp.
ROTATORIA, Hjuldjur Polyarthra sp.
ROTATORIA, Hjuldjur Polyarthra dolichoptera I 0,4
ROTATORIA, Hjuldjur Polyarthra euryptera M-E
ROTATORIA, Hjuldjur Polyarthra major I 0,84 4,45
ROTATORIA, Hjuldjur Polyarthra remata I 16,05 2,22 0,8 4,23
ROTATORIA, Hjuldjur Polyarthra vulgaris I 34,64 111,23 12 23,77
ROTATORIA, Hjuldjur Pompholyx sulcata E 0,84 1,06
ROTATORIA, Hjuldjur Synchaeta sp. I 0,84 0,53
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca sp. I 0,4
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca birostris/similis E 1,69 5,28
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca birostris 
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca capucina M-E
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca porcellus E 6,87
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca pusilla M-E
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca rousseleti I 5,07 26,69 15,8 10,04
ROTATORIA, Hjuldjur Trichocerca similis 

CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina (Eubosmina) coregoni
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina (Eubosmina) coregoni coregoni I 0,67
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina (Eubosmina) coregoni gibbera E 1,6
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina (Eubosmina) coregoni kessleri O-M
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina (Eubosmina) coregoni thersites E 0,2
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina (Eubosmina) longicornis kessleri I
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina longirostris I 0,2
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina longirostris longirostris
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina (Eubosmina) longispina I 0,4 0,2
CLADOCERA, Kräftdjur Bosmina thersites
CLADOCERA, Kräftdjur Ceriodaphnia quadrangula/pulchella
CLADOCERA, Kräftdjur Chydorus sphaericus E 0,4 0,4 0,22
CLADOCERA, Kräftdjur Daphnia sp.
CLADOCERA, Kräftdjur Daphnia cristata O 0,8 0,2 0,22
CLADOCERA, Kräftdjur Daphnia cristata longiremis 
CLADOCERA, Kräftdjur Daphnia cucculata E 0,2
CLADOCERA, Kräftdjur Daphnia galeata I 1,6 2,4 10,4 3,56
CLADOCERA, Kräftdjur Daphnia hybrid (D.g. x D.c.)
CLADOCERA, Kräftdjur Daphnia longispina
CLADOCERA, Kräftdjur Diaphanosoma brachyurum I 1,4 1,2 4,66

Individer per liter
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TAXA                                                         

ART
Svenskt 
NAMN EG ÅR Referens

Chrysophyceae, 
Guldalger Dinobryon divergens Strutgull Indifferenta 1977 m fl S.G, SVVK

Dinobryon sociale v. ame Strutgull Indifferenta 1978 m fl S.G
Uroglena sp Ögongull Indifferenta 1980 m fl S.G
Dinobryon sp Strutgull Indifferenta 1981 m.f S.G, SVVK
Chrysococcus sp              -             -            - SVVK
Dinobryon bavaricum              -             -            - SVVK
Dinobryon sociale              -             -            - SVVK
Mallomonas akrokomos              -             -            - SVVK
Mallomonas caudata              -             -            - SVVK
Mallomonas sp              -             -            - SVVK
En utav de släkten som oftast 
förekommer av cyanobakterierna.              -             -            -

Diatomophyceae, 
Kiselalger Fragilaria crotonensis Bandkisel Indifferenta 1977 m.f 

S.G, G.C, 
SVVK

Aulacoseria ambigua Trådkisel Eutrofa 1977 m.f S.G
Asterionella formosa Stjärnkisel Indifferenta 1978 m.f S.G, SVVK
Cyclotella sp Kiselalg Indifferenta 1982 m.f S.G, SVVK

Aulacoseria granulata Trådkisel Eutrofa 1983 m.f
S.G, G.C, 
SVVK

Cyclotella radiosa Kiselalg Indifferenta 1985 m.f S.G
Aulacoseria alpigena Trådkisel Oligotrofa 1985 m.f S.G
Tabellaria fenestrata Blockkisel Indifferenta 1987 m.f S.G
T. Fenestrata v asterion Bandkisel Indifferenta 1989 m.f S.G
Aulacoseira sp              -             - 2008 m.f G.C
Acanthoceras zachariasii              -             -            - SVVK
Aulacoseira cf. Alpigena              -             -            - SVVK
Aulacoseira sp (5-10 μm bred)              -             -            - SVVK
Aulacoseira sp (10-15 μm bred)              -             -            - SVVK
Centriska Kiselalger              -             -            - SVVK
Pennales (obestämda)              -             -            - SVVK
Rhizosolenia longiseta              -             -            - SVVK
Tabellaria flocculosa              -             -            - SVVK
Tabellaria flocculosa var. 
Asterionelloides              -             -            - SVVK

Cyanophyceae, 
Blågröna alger 
(Oscillatoriales) Planktothrix agardhii Blågrönalg Eutrofa 1981 m.f S.G

Snowella lacustris Blågrönalg Indifferenta 1983 m.f S.G
Aphanocapsa incerta Blågrönalg Eutrofa 1984 m.f S.G, SVVK
Woronichinia naegeliana Bollvattenblom Eutrofa 1989 m.f S.G, SVVK
Aphanizomenon sp Blågrönalg Eutrofa 1999 m.f S.G
Anabaena sp Blågrönalg Indifferenta 2007 m.f S.G
Aphanothece sp              -             -            - SVVK
Coelospaerium kuetzingianum              -             -            - SVVK
Cyanodictyon sp              -             -            - SVVK
Merismopedia sp              -             -            - SVVK
Microcystis aeruginosa              -             -            - SVVK 
Radiocystis geminata              -             -            - SVVK 

Växtplankton
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forts. Blågröna alger Snowella sp              -             -            - SVVK 
Woronichinia sp              -             -            - SVVK 
Chroococcales (obestämd 
kolonibildande art)              -             -            - SVVK 

Cryptophyceae, 
Rekylalger Cryptomonas sp Rekylalg Indifferenta 1982 m.f S.G, SVVK

Rhodomonas sp Rekylalg Indifferenta 2007 m.f S.G
Pyrenomonadales              -             -            - SVVK 
Katablepharis ovalis              -             -            - SVVK 
Rhodomonas lacustris              -             -            - SVVK 

Dinaphyceae, 
Pansarflagellater Ceratium hirundinella Trehorning Indifferenta 1988 m.f S.G, SVVK

Gymnodinium sp              -             -            - SVVK 

Sphaerocystis 
Schroeteri till Cales, 
Chlorococcales Botryococcus sp               -             - 2009 m.f G.C

Oscillatoriales Planktolyngbya limnetica               -             -            - SVVK 

Nostocales
Anabaena Flos-aquae/
lemmermannii               -             -            - SVVK 
Anabaena sp. nystan               -             -            - SVVK 
Aphanizomenon sp               -             -            - SVVK 

Cyanophyceae 
(obestämda) Prochlorothrix               -             -            - SVVK 

Chlorophyceae, 
Grönalger Volvocales               -             -            - SVVK 

Chlamydomonas-typ              -             -            - SVVK 
Chlorococcales              -             -            - SVVK 
Botryococcus sp              -             -            - SVVK 
Coelastrum sp              -             -            - SVVK 
Crucigenia tetrapedia              -             -            - SVVK 
Micractinium pusillum              -             -            - SVVK 
Monoraphidium dybowskii              -             -            - SVVK 
Oocystis sp              -             -            - SVVK 
Pediastrum tetras              -             -            - SVVK 
Tetrastrum komarekii              -             -            - SVVK 

Conjugatophyceae, 
Konjutalger Closterium Acutum var. variabile              -             -            - SVVK 

Staurastrum spp              -             -            - SVVK 
Staurodesmus mamillatus              -             -            - SVVK 

Övriga Chrysochromulina parva              -             -            - SVVK 
Chlorophyceae, obestämda 
kolonibildande klotformiga              -             -            - SVVK 

Gonyostumum semen Gubbslem             -            - S.G

Sammanställning: Emma Grönlund

Källor: Gertrud Cronberg (GC), Susanne Gustafsson (SG), Skräbeåns vattenvårdskommitté (SVVK)
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Växter
Växtinventeringar har genom Ivösjökommittén gjorts i Näsumaviken, Holjeåns mynningar, 

Ivöstrand, Bäckaskogs slott och Kyrkviken vid Ivö. Inventeringarna har genomförts av  
Sam Skällberg och Brodde Almer.

Näsumaviken

Inventeringen utfördes av Sam Skällberg och Brodde Almer den 4 augusti 2008. Med hjälp av båt tog vi oss runt i 
viken norr om Pisleön och noterade undervattensväxter, flytbladsväxter och strändernas växter. 
Undervattensväxterna var relativt få och inskränkte sig till två arter: axslinga och vattenbläddra. Detta kan vara 
en följd av att flytbladsväxter täcker en stor del av vattenytan och därmed begränsar ljustillgången under ytan. 
Dominerande art är gul näckros, men inslag konstaterades av nordnäckros, dyblad och gäddnate.  
Stränderna visade sig vara betydligt mer artrika än de egentliga vattenväxterna. 
Bladvass och kaveldun täcker stora arealer och rikligt med uppslag av al, björk och gråvide. Av örterna kan nämnas 
gul svärdslilja, kärrsilja, äkta förgätmigej, strandkloört, svalting och fackelblomster. Slående var också den rika 
förekomsten av ormbunken kärrbräken. (Artlista: se bilaga). 
Viken har under många decennier långsamt vuxit igen, framför allt på grund av tillförsel av näringsrikt vatten och 
är idag inte särskilt intressant för fiske. Framkomligheten med båt är begränsad av vassarna och av grunt liggande 
bankar som byggs upp av näckrosornas rotstockar. 
Restaurering av viken fordrar stora maskinella insatser för att avlägsna rotstockar av näckrosor och stora områden 
med rotfilt av vass.  
Biotopen är idag ypperlig för brun kärrhök, rörsångare och andra fåglar knutna till vassar. Det är enligt min mening 
ytterst tveksamt om en upprensning skulle vara så pass positiv att det motiverar de stora kostnader som åtgärderna 
kräver. 
Viken fungerar nog idag som en upptagare av växtnäring och gör därmed större nytta för Ivösjön som den är.

Växtförteckning från inventering av Näsumaviken 2008-08-11

I vattnet:  
Gul och vit näckros (nuphar lutea och nymphaea alba) 
Kransslinga (Myriophyllum verticillatum) 
Axslinga (Myriophyllum spicatum)  
Dyblad (Hydrocharis morsus-ranae) 
Sjöfräken (equisetum fluviatile)      
Sjösäv (Scirpuslacustris) 
Vattenbläddra (utricularia vulgaris) 
Dvärgbläddra (Utricularia minor) 
Igelknopp (Sparganium emersum Rehmann) 
Smal och bred kaveldun (Typha latifolia) 
Svalting (Alisma plantago-aquatica) 
Pilblad (Sagittaria sagittifolia) 
Hästsvans (Hippuris vulgaris)

Längs stränderna:  
Vass (Phragmites australis)  
Jättegröe (Glyceria maxima) 
Vattenmynta (Mentha aquatica)  
Kransmynta (Mentha)  
Majbräken (Athyrium filix-femina) 
Kärrbräken (Thelypteris palustris) 
Kråkklöver (Potentilla palustris)  
Sprängört (Cicuta virosa)  
Fackelblomster (Lythrum salicaria)  
Slokstarr (Carex pseudocyperus) 

 
Vasstarr (Carex acuta) 
Frossört (Scutellaria galericulata)  
Kärrdunört (Epilobium palustre) 
Vattenmärke (Sium latifolium) 
Kärrviol (Viola palustris)  
Strandkloört (Lycopus europaeus)  
Kärrsilja (Peucedanum palustre)  
Äkta förgätmigej (Myosotis scorpioides) 
Besksöta (Solanum dulcamara) 
Rosendunört (Epilobium hirsutum)

Buskar längs stranden:  
Al (Alnus) 
Glasbjörk (Betula pubescens) 
Gråvide (Salix cinerea) 
Pors (Myrica gale)

Referens: Sam Skällberg
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Holjeåns mynningar - Bysäng, Tångön och Stenkåsaviken 

Inventering utfördes av Sam Skällberg och Brodde Almer den 4 augusti 2009.

Väster om södra mynningen 
Stora delar av vattenytorna dominerades av vit och gul näckros, medan undervattensvegetationen var sparsam och 
bottenvegetationen var närmast obefintlig. Bottnarna var dyiga och lösa utom där näckrosornas rotstockar dominera-
de. I vattnet noterades gäddnate, vattenpilört, axslinga, grovnate, smal kaveldun, sjöfräken, vekt braxengräs, dyblad, 
vattenskräppa och vass. Stränderna var mer artrika med kolsäv, fackelblomster, videört, gul svärdslilja, kransmynta, 
älggräs, spikblad, kärrsilja, sprängört, slokstarr, veketåg, äkta förgätmigej, topplösa, strandkloört, snårvinda, hamp-
flockel, strandfräne, kråkklöver, rosendunört, missne, frossört, nålsäv och bred kaveldun. Buskage av al, gråvide och 
pors börjar breda ut sig på stränderna. Närmare mynningen tillkom jättebalsamin, rörflen, ålnate och svalting.

Holjeån  
I nedersta delen av ån tillkom jättegröe, skogssäv, mannagräs, humle, besksöta, knäckepil och brakved samt några 
mindre, flytande mattor av lånke.

Mynningarna 
Utanför mynningarna fanns bankar av finkornigt bottenmaterial utan vegetation, men vid stranden tillkom vasstarr, 
pilblad  och knappsäv. Slam från ån avsätts som en deltabildning kontinuerligt, varför miljön blir stressig för botten-
växter.

Öster om södra mynningen, mot Bokeholm 
Mera stabila mineralbottnar, men sparsamt med bottenväxter. Vid stränderna fanns lite vass, kolsäv, bred kaveldun, 
jättegröe, vattenklöver och grenrör.

Förvånansvärt lite bottenvegetation i området, utom några få vekt braxengräs. Exempelvis hittades inte några not-
blomster, vilka är så karaktäristiska i andra delar av Ivösjön.

Växtförteckning från inventering kring Holjeåns mynningar   
2009-08-04

Gul och vit näckros (Nuphar lutea och Nymphaea alba) 
Gäddnate (Potamogeton natans)
Vattenpilört (Persicaria amphibia)
Axslinga (Myriophyllum spicatum)
Grovnate (Potamogeton lucens)
Smal kaveldun (Typha angustifolia)
Sjöfräken (Equisetum fluvitale)
Vekt braxengräs (Isoëtes echinospora Durieu)
Dyblad (Hydrocharis morsus-ranae)
Vattenskräppa (Rumex hydrolapathum)
Vass (Phragmites australis)
Kolsäv (Scirpus lacustris)
Fackelblomster (Lythrum salicaria)
Videört (Lysimachia vulgaris)
Gul svärdslilja (Iris pseudacorus)
Kransmynta (Menth verticillata)
Älggräs (Filipendula ulmaria)
Spikblad (Hydrocotyle vulgaris)
Kärrslilja (Peucedanum palustre)
Sprängört (Cicuta virosa)
Slokstarr (Carex pseudocyperus)
Veketåg (Juncus effusus)
Äkta förjätmigej (Myosotis scorpioides)

Topplösa (Lysimachia thyrsiflora)
Strandkloört (Lycopus europaeus)
Snårvinda (Calystegia sepium)
Hampflockel (Eupatorium cannabinum)
Strandfräne (Rorippa sylvestris)
Kråkklöver (Potentilla palustris)
Rosendunört (Epilobium hirsutum)
Missne (Calla palustris)
Frossört (Scutellaria galericulata)
Nålsäv (Eleocharis acicularis)
Bred kaveldun (Typha latifolia)
Al (Alnus)
Gråvide (Salix cinerea)
Pors (Myrica gale)
Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
Rörflen (Phalaris arundinacea)
Ålnate (Potamogeton perfoliatus)
Svalting (Alisma plantago-aquatica)

referens: Sam Skällberg
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Iföstrand 

Inventering utförd 2011-08-03 av Sam Skällberg och Brodde Almer.

Längs den stenskodda norra stranden fanns sparsamt med vattenväxter. Det som stack upp över vattenytan var vass, 
sjösäv och sjöfräken. Flytbladsväxterna var gul näckros och vattenpilört. Undervattensväxterna var axslinga, ålnate, 
grovnate och vekt braxengräs.

Söder om farleden, ner mot campingen var det synnerligen artfattigt – endast vass och gul näckros kunde noteras. 
Ingen undervattensvegetation gick att leta upp.

Stranden söderut, mot Strandängen är desto frodigare och artrik. Mellan alskogen och sjön finns ett rikt utbud av 
strandväxter, t ex hampflockel, snårvinda, strätta, älgört, videört, frossört, kransmynta.

Bland bryggorna i Skräbe å noterades den vackra blomvassen.

Växtförteckning från inventering vid Iföstrand 2011-08-03

Längs den stenskodda norra stranden: 
Vass (Phragmites australis) 
Sjösäv (Scirpus lacustris) 
Sjöfräken (Equisetum fluvitale) 
Gul näckros (Nuphar lutea) 
Vattenpilört (Persicaria amphibia) 
Axslinga (Myriophyllum spicatum) 
Ålnate (Potamogeton perfoliatus) 
Grovnate (Potamogeton lucens) 
Vekt braxengräs (Isoëtes echinospora Durieu)

Söder om farleden: 
Vass (Phragmites australis) 
Gul näckros (Nuphar lutea)

Södra stranden: 
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) 
Snårvida (Calystegia sepium) 
Strätta (Angelica sylvestris) 
Älgört (Filipendula ulmaria) 
Videört (Lysimachia vulgaris) 
Frossört (Scutellaria galericulata) 
Kransmynta (Menth verticillata)

Blomvass (Butomus umbellatus)

Referens: Sam Skällberg
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Bäckaskogs slott

Inventering utförd 2010-08-04 av Sam Skällberg och Brodde Almer.

Utgångspunkten var bryggan nedanför slottet, där dagens första blomvass växte. Söderut, mot utloppet av kanalen 
från Oppmannasjön, noterades vass,  kaveldun, både bred och smal samt sjöfräken. Utanför själva stranden fanns 
vattenpilört, notblomster, styvt braxengräs och ålnate.

Söder om kanalen, där kreaturen får beta ända ner till stranden, saknades vass och andra strandväxter och ute på 
djupare vatten växte notblomster, vattenpilört, gäddnate och ett fåtal gula näckrosor.

Ännu längre söderut, med obetad strand, vidtog ett brett bälte med vass, smalkaveldun, säv och igelknopp. Utanför 
fanns gott om näckrosor, mest gula men även en del vita, tillsammans med gäddnate, vattenpilört och notblomster. 
Undervattensvegetationen var sparsam, endast axslinga och vattenbläddra iakttogs.

Växtförteckning från inventering vid Bäckaskogs slott 2010-08-03

Bryggan nedanför slottet och söderut: 
Blomvass (Butomus umbellatus) 
Vass (Phragmites australis) 
Bred och smal kaveldun (Typha latifolia och Typha angustifolia) 
Sjöfräken (Equisetum fluvitale) 
Vattenpilört (Persicaria amphibia) 
Notblomster (Lobelia dortmanna) 
Styvt braxengräs (Isoëtes lacustris) 
Ålnate (Potamogeton perfoliatus)

Söder om kanalen: 
Notblomster (Lobelia dortmanna) 
Vattenpilört (Persicaria amphibia) 
Gäddnate (Potamogeton natans) 
Gul näckros (Nuphar lutea)

Referens: Sam Skällberg
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Kyrkviken, Ivö

Undersökningen utförd av Sam Skällberg och Brodde Almer 2012-08-15 i strålande solsken och nästan ingen vind.

Västra sidan präglades av ett bälte med vass, som i de yttre delarna var hårt betad av gäss. Utanför fanns rikligt med 
notblomster och övriga vattenväxter var gul näckros, hårslinga och dyblad. Vid stranden sågs topplösa.

Vid Skotviken tillkom av vattenväxter gäddnate, ålnate, styvt braxengräs, vattenpilört och sjöfräken. Vid stranden 
fanns agnsäv, blomvass, vattenmärke, svalting, kransmynta, igelknopp, strandklo, blåsstarr, hampflockel, fackel-
blomster och besksöta.

Vid Kyrkbryggan tillkom säv och vattenranunkel.

Längst in i viken var det betesmark ända ner till stranden och därför helt renbetat.

På östra sidan av Kyrkviken fanns ett område med bredkaveldun, vass och säv, vars yttre delar betats av gäss. På 
stranden växte här rosendunört, snårvinda, videört och topplösa. Ute på djupare vatten ymnigt med notblomster.

I Ransevik var det också mycket notblomster och vattenpilört och under vattnet noterades ålnate, vattenpest, udd-
nate, sylört, vekt braxengräs och undervattensformen av topplösa. Vid stranden fanns blomvass, frossört, fackel-
blomster, hampflockel och åkertistel.

Det karaktäristiska för hela viken var rikedomen på notblomster och vattenpilört samt de gåsbetade bältena med vass 
och säv.

Växtförteckning från inventering i Kyrkviken, Ivö - 
2012-08-15

Västra sidan: 
Vass (Phragmites australis) 
Notblomster (Lobelia dortmanna) 
Gul näckros (Nuphar lutea) 
Hårslinga (Myriophyllum alterniflorum) 
Dyblad (Hydrocharis morsus-ranae) 
Topplösa (Lysimachia thyrsiflora)

Skotviken: 
Gäddnate (Potamogeton natans) 
Ålnate (Potamogeton perfoliatus) 
Styvt braxengräs (Isoëtes lacustris) 
Vattenpilört (Persicaria amphibia) 
Sjöfräken (Equisetum fluvitale) 
Agnsäv (Eleocharis uniglumis) 
Blomvass (Butomus umbellatus) 
Vattenmärke (Sium latifolium) 
Svalting (Alisma plantago-aquatica) 
Kransmynta (Menth verticillata) 
Igelknopp (Sparganium emersum) 
Strandklo (Lycopus europaeus) 
Blåstarr (Carex vesicaria) 
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) 
Fackelblomster (Lythrum salicaria) 
Besksöta (Solanum dulcamara)

Kyrkbryggan: 
Säv (Scirpusl acustris) 
Vattenranunkel (Ranunculus aquatilis)

Östra sidan: 
Bred kaveldun (Typha latifolia) 
Vass (Phragmites australis) 
Säv (Scirpus lacustris) 
Rosendunört (Epilobium hirsutum) 
Snårvida (Calystegia sepium) 
Videört (Lysimachia vulgaris) 
Topplösa (Lysimachia thyrsiflora) 
Notblomster (Lobelia dortmanna)

Ransevik: 
Notblomster (Lobelia dortmanna) 
Vattenpilört (Persicaria amphibia) 
Ålnate (Potamogeton perfoliatus) 
Vattenpest (Elódea canadénsis) 
Uddnate (Potamogeton friesii) 
Sylört (Subulária aquática) 
Vekt braxengräs (Isoëtes echinospora Durieu) 
Topplösa (Lysimachia thyrsiflora) 
Blomvass (Butomus umbellatus) 
Frossört (Scutellaria galericulata) 
Fackelblomster (Lythrum salicaria) 
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) 
Åkertistel (Círsium arvénse)

Referens: Sam Skällberg
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Plats för egna anteckningar          :   
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