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MINNESANTECKNINGAR  
 

Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2016-09-07, kl 9:00 – 11:00 

Kommunhuset, Bromölla 

 

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

Sam Skällberg, Ulrika Hedlund och Thomas Lakowitz 

___      

 

1. Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.   

 

2. Tidigare anteckningar 
Anteckningar från arbetsgruppens möte den 18 maj 2016 godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

3. Ekonomi 
Kostnader för domännamn och webbhotell samt medlemsavgift till Skräbeåns vattenråd är 

betalda. Årets bidragsförfrågan skickades inte ut förrän efter semestrarna och hittills har 

endast Bromölla kommun hunnit inkomma med bidrag på 12 500 kr. Detta bidrag är dedikerat 

till årets genomförda makrofytundersökning. Ivösjökommitténs tillgångar uppgår för tillfället 

till 69 386 kr.  

 

4. Nya mål - status  
 

Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer 

 

1. Finna lekplatser för siklöja, nors och nissöga, sedan dokumentera och bevaka dessa. 

 Nils-Arne Hagelin provfiskade efter nors under lekperioden i april. Brodde har 

datat och gör en sammanställning. 

  

2. Utöka kunskapen om nissöga. 

 Hanen kan skiljas från honan genom att han har större bröstfenor. 

 

 Det finns motstridiga uppgifter om när nissögat faktiskt leker. Detta behöver 

klargöras. 

 

 Nissögats utbredning skulle kunna kartläggas med hjälp av elfiske. Möjligen 

skulle Johan Wagnström kunna genomföra det. Bromölla kommun har under 

sommaren genomfört bottenkartering och elfiske efter nissöga vid Ivöstrand 

och Skräbeåns utlopp samt Korsholmens badplats. Resultatet delges 

Ivösjökommittén när rapporten är klar. 
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Ivösjön som resurs – Humleslingans representant  

Ingen från föreningen humleslingan var närvarande på mötet. 

 

1. Öka en hållbar turismnäring i området. ”Nordöstra Skånes sjödistrikt” 

 Ny vandringsled finns anlagd från Bäckaskog till Kjugekull. 

 

 Sjösättningsramper finns utmärkta på fiskekarta och turistkarta. Det finns 

tillgängliga ramper i Bäckaskog, Vånga, Barum och Axeltorp. Det finns låsta 

ramper vid Klackabacken och Kyrkviken. Fiskevårdsföreningen sköter 

anläggningarna.  

 

 Näsumaviksleden - Fågeltornet vid Pisleö har lagats och spängerna genom 

våtmarken har renoverats. Det återstår röjningsarbeten för sikten ut mot 

näsumsviken. Bromölla kommun hanterar skötseln. 

 

 

Ivösjöns belastning – Håkan Andersson  

Håkan var förhindrad att komma till mötet.  

 

1. Minska belastningen från avloppsreningsverk och enskilda avlopp avseende kväve, 

fosfor, tungmetaller och läkemedelsrester. 

 I december skall det officiellt invigas att avloppsvattnet från Näsum leds förbi 

Ivösjön och Skräbeån, direkt till Hanöbukten via Bromölla reningsverk och 

Stora Ensos avloppstub.   

 

 Kristianstad kommun skall kontrollera reningsverket för campingen på Ivön 

eftersom badvattenproverna har varit dåliga i sommar. 

 

 Klimatanpassningsplan för Kristianstad kommun är på gång och kommer 

antagligen antas under hösten. Där ingår bland annat riktlinjer för hantering av 

framtida breddning av avloppsvatten. 

 

2. Öka arealen våtmark i Ivösjöns avrinningsområde. 

 Inget nytt 

 

 

Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg 

 

1. Bevaka utvecklingen av växtlivet i Ivösjön så eventuell negativ förändring kan 

uppmärksammas. 

 Årets växtinventering i området på Enöns västra sida genomfördes i augusti. 

 Där växte gott om notblomster, braxengräs och nålsäv. För övrigt var det 

glest med undervattensvegetation med endast någon enstaka slinga. 

Enöns stränder är magra och där finns vikar med sand och mycket sten. 

Längs stränderna växer pors (som bara hittats på Ivöns NV sida tidigare), 

bergrör, blåtåtel och tussilago. 

 

 En större makrofytinventering genomförs i år. Arbetet utförs av Calluna AB 

och vid tiden för mötet var fältdelen klar. Resultat och rapport kommer att 

redovisas på höstmötet i november. 
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 Catarina kollar om algprover med artbestämning tas i recipientkontrollen. 

 

 

Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson 

 

1. Bevaka förekomst av utter och mink. 

 Låg aktivitet på både utter och mink. Inget rapporterat. 

 

2. Utöka övervakningen till att omfatta trollsländor och groddjur. 

 Vinterflickslända har påträffats i Bromölla och bred kärrtrollslända har setts 

vid Grundsjön. 

 

  Det verkar gjorts en större inventering av trollsländor på Ivöklack i år. Vi vet 

inte direkt ursprung. 

 

3. Ha ett livskraftiga bestånd av fiskgjuse och lom i Ivösjön 

 I sommar har 8 par häckande fiskgjuse fött upp 13 ungar.  

 

 Lom har observerats i de norra delarna av sjön, på Enöns västsida och vid 

klackabacken. 

 

 

5. Uppföljning av årets aktiviteter 
 Inventering av bottenfauna har genomförts som examensarbete. Rapporten ligger på 

hemsidan. Resultat avviker stort från tidigare inventeringar vilket kan ha med 

tidpunkten för genomförandet att göra. Ulrika T hör om exempelvis Hans Berggren 

(limnolog) kan yttra sig om det. 

 

 Brodde har gjort en sammanställning över siktdjupet över åren samt en 

sammanställning över årets siktdjup efter Nils-Arne Hagelin’s mätningar. 

Sammanställningarna ligger på hemsidan. 

 

 Resultatet från årets 12 provfisken har skickats till länsstyrelsen för hantering. 

 

 

6. Höstmötet 
Höstmötet hålls som vanligt på Humletorkan.  

Datumet blir onsdagen den 30 november 2016, kl 18:30.  

 

 Håkan Sandsten redovisar makrofytundersökningen. 

 Thomas sammanställer och redovisar data för provfisket. 

 Ulrika T frågar Krinova om de vill komma och prata om rening av läkemedelsrester i 

avloppsvatten. 

 Ulrika T hör med studenterna Olof och Hans om de vill berätta om sitt examensarbete 

på mötet. 

 Vi behöver sammanställa belastning och väder för året samt ett power point underlag. 
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7. Övriga frågor 
 

 Inbjudan till medlemsmöte för Skräbeåns vattenråd har kommit. Mötet handlar om 

recipientkontroll och vattenprovtagning och hålls 5 oktober kl 18:30 i Bromölla 

kommunhus. 

 

 Ivösjöns FVF kommer att ha en medlemslokal i arrangemangshallen i Bromölla. 

Troligen inflyttningsklar i december. 

 

 

8. Nästa möte 
Nästa möte hålls i Bromölla den 2 november 2016, kl 9:00. 

 

 

9. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Catarina Welin 
sekreterare 


