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1. Val av ordförande och sekreterare för 

mötet  
Filip Nilsson, ordförande i Ivösjökommittén för år 2007, valdes till ordförande för mötet. 
Göran Cervin valdes till sekreterare för mötet. 
 

2. Val av ordförande för 2008 
Efter förslag från Staffan Lutherdahl, Ivösjöns fiskevårdsförening, beslutar mötet välja Filip 
Nilsson som ordförande även för år 2008. Skälet till omval är att få större kontinuitet i arbetet 
och mötet tror att detta ska kunna bedrivas effektivare om man inte byter ordförande varje år. 
Åke Hammarstedt, Bromölla kommun stod annars i tur att väljas, enär Olofströms kommun 
hoppat av samarbetet. Åke Hammarstedt var vidtalad av sekreteraren om förslaget och hade 
inget att erinra. 
 

3.Val av sekreterare för 2008 
Till sekretere för 2008 valdes Göran Cervin 
 

4. Skälet till Ivösjökommitténs bildande 
Staffan Lutherdahl påminner mötesdeltagarna om skälet till kommitténs bildande och 
beskriver i korthet hotbilden som han ser det från Olofströms kommun, och anser att det är 
viktigt att få med Olofström igen i det fortsatta arbetet i kommittén. Detta är inte minst viktigt 
med tanke på ett eventuellt bildande av Vattenråd och att vi tillhör samma Vattendistrikt. 
 

5. Uppföljning av arbetsutskottets arbete enligt 

fastställd verksamhetsplan för 2007. 
 
 
Syrgasmätningar, undervattenväxter, provfiske, djurplankton mm 
Lars Collvin redogör noga för de mätningar och resultat som utförts under året. 
Resultat och åtgärdsförslag finns redovisade i särskild bilaga och återfinns på 
Ivösjökommitténs hemsida http://www.ivosjo.com/.  

 

6. Ekonomin 
Göran Cervin redogör för Ivösjökommitténs ekonomi, som per den 3/3 visar på 53.032:20 i 
tillgångar. Detta tillsammans med ny utdebitering av bidrag från medlemmarna i 
Ivösjökommittén för år 2008 skulle täcka kostnaderna för Verksamhetsplanerna 2008. 
 
Mötet beslutar skicka ut förfrågan om bidrag till föreningsmedlemmarna som tidigare år. 
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7. Verksamhetsplan för år 2008 
 
Mötet uppdrager åt arbetsutskottet att arbeta vidare med 

 Provfisket 

 Bevaka länsstyrelsens uppföljning av nissöga 

 Syrgasmätning och upphandling av syrgasmätare 

 Beställning av utvärderande sammanställning av Ivösjöns växtplankton 

 Artlista och sammanställning av djurplankton 

 Sammanställning av dagens kunskap om Ivösjöns vattenväxter 

 Provtagning och analys av bottendjur från Ivösjöns djupbotten 

 Sammanställning av befintliga data om fågelarter som utnyttjar Ivösjön 

 Utreda orsakerna till näringspåverkan i Axeltorpsviken 

 Ta fram en problembeskrivning för viken i Holjeåns utlopp 

 Uppdatering av riskabla verksamheter 
 
Närmare beskrivning av uppdragen och preliminära kostnader för desamma återfinns på 
Ivösjökommitténs hemsida http://www.ivosjo.com/. 

 

8. Interregprojektet Ifö-Tejn 
 
Göran Cervin informerar om projektet som ska slutredovisas den 27 mars. 
Projektet går ut på hur man kan använda gammal industrimark och utförs av Bromölla 
kommun och Tejn i Bornholms kommun. För Bromöllas del ligger ett utvecklingsförslag till 
utvidgning av Bromölla centrum att öppna upp mot Ivösjön med bostäder, sport, aktiviteter 
och strövområde – ökad vattenkontakt – stråk till vattnet och längs vattnet. Trots att 
centralorten Bromölla ligger vid Skånes största sjö, så har man idag ingen vattenkontakt. 
Man når inte Ivösjön och man ser inte Ivösjön.  Förslaget fick positiv genklang bland många 
Bromöllabor som besökte utställningen på bodagarna i sept på biblioteket. En 
miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas för området. Utvecklingsprogrammet för 
Iföstrandområdet är ute på samråd och ät utställt på biblioteket i Bromölla. Information för 
allmänheten på biblioteket den 2 maj kl 19.00.  
Filip Nilsson påpekar att det är viktigt att även Kristianstads kommun ges tillfälle att yttra sig i 
ärendet, då ju större delen av Ivösjön som bekant tillhör Kristianstads kommun.  
 

9.Djupkartan 
 
Då det gäller djupkartan informeras om att avtal har träffats mellan uppdragsgivaren 
länsstyrelsen och uppdragstagaren Myrica AB samt mellan länsstyrelsen och Ivösjöns 
fiskevårdsförening och mellan länsstyrelsen och Bromölla kommun. 
 
Äganderätten tillkommer Ivösjöns fiskevårdsförening, Länsstyrelsen och Bromölla kommun 
och Ivösjöns fiskevårdsförening äger ensamrätt att ta fram kartor och tillhandahålla dessa till 
allmänheten. 
 
Djupmätningarna är utförda och håller på att bearbetas av Myrica AB. Även arbetet med 
”kringkartan” med namn mm pågår. Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2008. 
 

 

http://www.ivosjo.com/


 

 

10. Omföring av vatten och avlopp  
 
Sven Almer informerar om Bromölla kommuns planer på att dra vattenledning från Bromölla 
till Näsum och att samtidigt ta avloppet från Näsums reningsverk till Bromölla reningsverk, 
vilket skulle vara positivt för Holjeån och Ivösjön. Ivösjökommittén kommer att hållas 
informerad om det fortsatta arbetet med dessa planer. 
 
 

11. Information från ett möte om regleringar i Holjeån 
 
Lars Colvin har fått information via Johan Wagnström, länsstyrelsen angående 
högvattenproblem, problembild, strategi och bildande av tre arbetsgrupper avseende 
Holjeån. (Bilaga 3) 
 
Bromölla  
2008-03-18 
 
Filip Nilsson  /Göran Cervin 
 
Bil. 1 Förslag till verksamhetsplan 2008 se http://www.ivosjo.com/. 
Bil. 2 Närvarolista 
Bil. 3 Information ang bildande av akutgrupper avseende Holjeån. 
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Bil. 2. 
 
 
 
 
SÄNDLISTA    NÄRVARANDE x 
     2008-03-13 
     Bäckaskog 

Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne x 

Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne Anmält förhinder 

Lars Bengtsson, Länsstyrelsen i Blekinge  

Åke Hammarstedt, Bromölla kommun  

Öjvind Hatt, Bromölla kommun x 

Anders Johnsson, VA-chef Bromölla   Anmält förhinder 

Göran Cervin, Bromölla kommun x 

Filip Nilsson, Kristianstads kommun x 

Ulf Persson, Kristianstads kommun  

Sam Skällberg, Kristianstads kommun Anmält förhinder 

Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB x 

Björn Fylke, Ifö Sanitär AB  

Stefan Gabrielsson, Trolle Ljungby AB Anmält förhinder 

Anna Ahlgren, AB Viking Timber  

Conny Svensson, Skräbeåns Vattenv. Kommitté Anmält förhinder 

Sven Götesson, LRF kommungrupp, Bromölla   x 

Hans Persson, LRF kommungrupp, Kristianstad x 

Christopher Martinsen, Ivösjöns fiskevårdsförening Anmält förhinder 

Staffan Lutherdahl, Ivösjöns fiskevårdsförening x 

Sven Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening x 

Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening x 

Leif Zadig, Båtklubben Pärlan Anmält förhinder 

Anders Lindoff, Olofströmsbygdens Naturskyddsförening Anmält förhinder 

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad x 

Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur Anmält förhinder 

Filip Lindgren, Ivösjöbygdens Natur Anmält förhinder 

?            Humleslingeföreningen Anmält förhinder 

Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb x 

Leif Svensson, Arkelstorps LRF  

Björn Matell, Skräbeåns FVF x 

Kjell-Åke Nilsson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening x 

Sam Skällberg Anmält förhinder 

Lennart Mattsson, LRF Näsum            x  



 
 
 
 
 
 
 
 


