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MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2016-05-18, kl 9:00 – 11:00
Kommunhuset, Bromölla

Närvarande:
Ulrika Tollgren (ordförande), Catarina Welin (sekreterare) Brodde Almer, Stefan Gabrielsson,
Sam Skällberg, Ulrika Hedlund, Thomas Lakowitz och Therese Hamberg
___

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från arbetsgruppens möte den 20 januari 2016 och vårmötet den 23 mars 2016
godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Kostnader för vårmötet, administration av hemsida och växtplanktonrapporten är betalda.
Ivösjökommitténs tillgångar uppgår för tillfället till 58 378 kr.

4. Nya mål - status
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer
1. Finna lekplatser för siklöja, nors och nissöga, sedan dokumentera och bevaka dessa.
 Nissöga är inte enkelt eftersom där finns en stor kunskapsbrist. Troligen leker
den under våren på platser där den uppehåller sig under försommaren.
 Nils-Arne Hagelin kommer att söka efter lekplatser för siklöja runt Ivön
omkring 22 november.
 Norsen lekte under andra halvan av april och har lekplatser vid norra delen av
Ivön, vid södra Ivön, vid lilla Danmark och runt Bosörarna vid Enön. NilsArne Hagelin kommer att provfiska och ställa frågor till lokalbefolkningen.
2. Utöka kunskapen om nissöga.
Ivösjön som resurs – Humleslingans representant
1. Öka en hållbar turismnäring i området. ”Nordöstra Skånes sjödistrikt”
 Turister lockas till vatten för att fiska, bada och paddla kanot, men även
vandring, cykling och fågelskådning i närheten av vatten är populärt.
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 Möjliga åtgärder och problem att arbeta med:
 Det kan vara svårt att få fisk
 Fler cykel- och vandringsleder runt sjön
 Mer lättillgängliga sjösättningsramper för båtar
 Tydligare vägvisning och skyltning
 Utveckla möjligheterna till fågelskådning
Ivösjöns belastning – Håkan Andersson
Håkan var förhindrad att komma till mötet. Thomas var närvarande.
1. Minska belastningen från avloppsreningsverk och enskilda avlopp avseende:
 Kväve
 Fosfor
 Tungmetaller
 Läkemedelsrester
2. Öka arealen våtmark i Ivösjöns avrinningsområde.
 Informationsinsatser

Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg
1. Bevaka utvecklingen av växtlivet i Ivösjön så eventuell negativ förändring kan
uppmärksammas.
 Årlig inventering av problemområden och bra områden.
 Under augusti 2016 inventeras området runt Enön.
 Återkommande makrofytinventeringar
 Hålla koll på kvoten för arter av guldalger och cyanobakterier, skall ej
understiga 0,55.
Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson
1. Bevaka förekomst av utter och mink.
 24/4 hittades en död utter, med sår och skador, vid Nogersund.
2. Utöka övervakningen till att omfatta trollsländor och groddjur.
 Framtagna 6 indikatorarter av trollsländor skall inventeras med treårs intervall.
 Thomas tittar över artportalen efter fynd av grod- och kräldjur i området.
3. Ha ett livskraftiga bestånd av fiskgjuse och lom i Ivösjön
 2016 ser ut att bli ett bra år för fiskgjusarna
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5. Övriga frågor
 Troligtvis kommer Petter Jeppsson på Ivögården att ersätta Therese i arbetsgruppen.
 Ulrika T är handledare för ett par studenter som gör en bottenfaunaundersökning som
examensarbete. Den skall redovisas 3 juni.
 Förslagsvis kan vi be Johan Wagnström att prata om nissöga och Krinova om
läkemedelsrening på höstmötet.
 Catarina jobbar vidare med att söka pengar från Leader till makrofytundersökningen.
 Länsstyrelsen jobbar för att finansiera en återupprepning av makrofytundersökning i
Levrasjön.
 Trolle Ljungby planerar att gräva våtmark i anslutning till Ivösjön.
 En ny undersökning av ishavsrelikter skulle vara bra att få genomförd. Till det
behöver en mysishåv tillverkas. Catarina kollar om Charlotte Lorentzons rapport
ligger på hemsidan.

6. Nästa möte
Nästa möte hålls i Bromölla den 7 september 2016, kl 9:00.

7. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Catarina Welin
sekreterare
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