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MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2016-01-20, kl 9:00 – 11:00
Kommunhuset, Bromölla

Närvarande:
Ulrika Tollgren (ordförande), Brodde Almer, Stefan Gabrielsson och Catarina Welin
(sekreterare)
___

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från arbetsgruppens möte den 4 november 2015 och höstmötet den 18
november 2015 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Totalt har det kommit in 31 950 kr i bidrag till kommittén. Kostnader för höstmötet,
provfisket och siktdjupsundersökningarna är betalda. Ivösjökommitténs tillgångar uppgår för
tillfället till 64 180 kr. Catarina gör en ekonomisk sammanställning, för 2015, till vårmötet.

4. Uppföljning av verksamheten 2015/2016
Fredningsområde för gös
Beslut om det tredje fredningsområdet, söder om Ivön, skall tas under Fiskevårdsföreningens
årsmöte den 20/1-16.
Sjöfågel
Fågelskyddsområdet över sydvästra delen av Enön med intilliggande vattenområde är på gång
att beslutas.
Däggdjur
Ytterligare en utter har hittats överkörd vid Bäckaskog.
Stefan har skickat ut en anmodan att rapportera fynd av utter och mink.

5. Verksamhetsplan 2016
Lämpligt att inleda verksamhetsplanen med de nya målen. Lars och Tomas sammanställer i en
Powerpoint och sköter huvudpresentationen. De ansvariga för varje mål redovisar dessa på
mötet.
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer
Finna lekplatser för siklöja, nors och nissöga.
Stefan kollar inom fiskevårdsföreningen efter information om var nissöga finns.
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Ivösjön som resurs – ??
Målet saknar ansvarig.
Ulrika T hör med Humleslingans representant om hon vill vara med i AU och eventuellt
ansvara för detta målområde.
”Sjödistriktet” skulle kunna marknadsföras som en helhet.
Ivösjöns belastning – Håkan Andersson
Håkan var förhindrad att komma till mötet.
Tomas L tar över efter Lars och samarbetar vidare med Håkan angående målen.
Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg
Sam var förhindrad att komma till mötet.
Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson
Utöka övervakningen till att omfatta trollsländor, groddjur och ev fjärilar. Indikatorarter för
trollsländor är framtagna. Lokaler och provtagningsintervall behöver bestämmas.

Provfiske och Siktdjupsundersökning
Nils-Arne Hagelin anlitas för fältarbetet.
Kräftprovfiske
Stefan Gabrielsson genomför kräftprovfiske.
Växtinventering
Sam Skällberg ansvarar för växtinventeringen.
AU söker finansiering av en större makrofytundersökning.
Växtplankton
Försöka få till en sammanställning och indikatorarter tillsammans med Susanne Gustavsson
på Ekoll AB.
Sjöfågel
Nordöstra Skånes fågelklubb med Nils Waldermarsson ombeds fortsätta samla data angående
sjöfåglarna.
Däggdjur
Stefan Gabrielsson samlar in data angående utter- och minkobservationer.
Trollsländor
Indikatorarter för trollsländor är framtagna. Lokaler och provtagningsintervall skall tas fram
och inventering påbörjas.
Indikatorarter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bred kärrtrollslända
Grön mosaikslända
Citronfläckad kärrtrollslända
Vinterflickslända
Mindre smaragdflickslända
Tvåfläckad trollslända
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Nya/andra artgrupper
Fladdermöss

Arbetsgruppen hör om Christer Neideman vill redovisa förekomster.
Groddjur

Undersöka förutsättningar för inventering.
Fjärilar

Undersöka förutsättningar för inventering.
Bottenfauna

Undersöka förutsättningar för inventering, eventuellt examensarbete.
Snäckor och musslor

Undersöka förutsättningar för inventering, eventuellt examensarbete.

Väderinformation
Sedvanlig sammanställning över väderåret tas fram.
Hemsidan
Anna Birgersson anlitas till att underhålla hemsidan även 2016.

6. Vårmötet
 Vårmötet hålls på Bäckaskog den 23 mars kl 18:00.
 Kvällen inleds med mötesformalia sedan följer två föreläsningar samt fika.
 Lars bokar Stefan Jendteg, länsstyrelsen, som föreläsare.
 Ulrika T bokar Jonas Dahl, vattenriket, som föreläsare.
 Catarina bokar lokal och fika.
 Catarina ordnar blommor till föredragshållarna.

7. Övriga frågor
 Ulrika T pratar med Sam om den skriftliga redovisningen av växtinventeringen.
 Catarina skickar en påminnelse till Susanne Gustavsson på Ekoll AB angående
sammanställning av alger.
 Det finns möjlighet att äska pengar från Fiskevårdsföreningen för åtgärder och
undersökningar i Ivösjön.
 Catarina undersöker om kommittén kan söka Leaderbidrag till
makrofytundersökningen.
 Lars har fått en efterträdare utsedd. Det blir Tomas Lakowitz som tar över.
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8. Nästa möte
Tid för arbetsgruppens nästa möte bestäms under vårmötet.

9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Catarina Welin
sekreterare
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