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Närvarande
Representanter bland annat för
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
LRF i Näsum
Nordöstra Skånes Fågelklubb

Ordföranden och tillika sammankallande för mötet, kommunalrådet Åke Hammarstedt från
Bromölla, hälsar välkomna och ger en kort introduktion.
Sedan hösten 2002 har en grupp arbetat med förslag till åtgärder för att bevara och utveckla
Ivösjöns ekologiska värden. I gruppen har funnits representanter för länsstyrelsen i Skåne län,
Bromölla, Kristianstads och Olofströms kommuner samt Ivösjöns fiskevårdsförening.
Bakgrunden är de försämringar i Ivösjöns vattenkvalitet och biologi som noterats under
senare år. Ivösjön är en naturresurs av stort värde för hela regionen.
Arbetsgruppen har kommit fram till att det bästa sättet att försäkra sig om att Ivösjön skyddas
och tas om hand för kommande generationer, är att bilda en kommitté för samarbete mellan
alla de olika parter som har ansvar och intresse för Ivösjöns natur, dess miljökvalitet och
användande.
Se vidare
Bilaga 1
– Illavarslande tecken för Ivösjön
Bilaga 2:1-2:3 – Vad vill vi uppnå för Ivösjön
Bilaga 3:1-3:4 - Förslag till åtgärder
Bilaga 4
- Förslag till uppdrag och organisation för en kommitté
Mötet fann motiveringen till bildandet av en kommitté välbetänkt och nödvändigt och fann
även acceptans till förslaget om kommitténs uppdrag, organisation och ekonomi (bilaga 4).
Beslut
Således beslutade mötet om att en kommitté skulle bildas – Ivösjökommittén med
kommunalrådet Åke Hammarstedt, Bromölla som sammankallande första året, och att man
alternerade ordförandeskapet mellan kommunerna under de närmaste tre åren.
Inom kommittén utses en arbetsgrupp som arbetar gentemot Ivösjökommittén
ger förslag till kommittén
tar emot arbetsuppgifter och direktiv från kommittén

Efter mötet i Bäckaskog har följande företag och föreningar anmält 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 (se bilaga 4 ekonomi).
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
Bromölla
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Skräbeåns fiskevårdsförening
Ivösjöns fiskevårdsförening
LRF kommungrupp Bromölla
LRF kommungrupp Kristianstad
Båtklubben Pärlan
Olofströmsbygdens Naturskyddsförening
Ivösjöbygdens Natur
Nordöstra Skånes Fågelklubb
Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Humleslingeföreningen

