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MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2017-05-10, kl 9:00 – 10:15
Kommunhuset, Bromölla

Närvarande:
Ulrika Tollgren (ordförande), Catarina Welin (sekreterare), Sam Skällberg, Brodde Almer och
Thomas Abrahamsson.
___

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötet inleddes med en kort
presentationsrunda eftersom Thomas är ny i gruppen.

2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från mötet den 1 mars 2017 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Kostnaderna för vårmötet och kostnaden för administration av hemsida är betalda.
Tillgångarna uppgår till 49 090 kr. Catarina skickar ut nästa års bidragsförfrågan.

4. Verksamhet - status
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer
 Nils-Arne kommer tillsammans med volontärer att genomföra det stora fisket i
augusti.
 Brodde har beställt 2 fiskenät till en kostnad av ca 10 000 kr. De har inte kommit
ännu. Brodde skickar påminnelse.
 Catarina hör med Marie och länsstyrelsen om de kan göra den årliga
sammanställningen av fisket även i år.
Ivösjön som resurs – Petter Jeppsson
Petter var inte närvarande på mötet.
 Rastplatsen vid Furustad (Vånga alle) drivs av vägverket. Det har tidigare varit en fin
utsikt mot Ivösjön därifrån men nu är det uppväxt så man inte ser sjön längre. Kan
detta åtgärdas? Brodde undersöker. Ulrika T ber Kristianstads kommun ta upp
utsiktsplatsen på sin lista för kommunikation med vägverket.
 Ulrika T kontaktar Petter och Eva Berglund, turismansvarig i Kristianstad kommun,
angående skyltningen runt sjön.
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Ivösjöns belastning –
 Angående provtagningen av mikroplaster säger Thomas Lakowitz följande;
Provtagningen är en screening av om det finns mikroplaster eller ej. Den kommer att
genomföras under hösten efter höstcirkulationen så man kommer undan att partiklarna
har en viss densitet och kan lägga sig på ett visst djup om sjön är skiktad. Vid
provtagningen trålar man en ganska lång sträcka så man täcker in större delen av sjön
om man vill. Det görs en mätning per sjö i ett antal olika sjöar som har olika slags
påverkan och som ligger på olika platser. Därefter kan man jämföra om en sjö ligger
högt eller lågt relativt de andra och man kan även till viss del få reda på hur mycket
som är sotpartiklar och hur mycket som är plast osv. I dagsläget räcker det med 1 prov
per sjö.
 En utbildningsdag i våtmarkslösningar samt vad man får och inte får göra i vatten och
våtmarker planeras till hösten. Inbjudan kan riktas till markägare runt tillflödena till
Ivösjön. Kanske kan Vattenriket och/eller Hushållningssällskapet föreläsa. Ulrika T
pratar med Ulrika H, Agne Andersson (Osby kommun) och Hushållningssällskapet.
 Vi bör initiera våtmarksprojekt för bevattning i vattendrag med hög näringsbelastning.
Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg
 Årets växtinventering kommer att genomföras i Axeltorpsviken utanför Pisleö.
Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson
Stefan var inte närvarande på mötet.
 Ulrika T hör med Magnus Billqvist om han kan tipsa om lämpliga lokaler för
trollsländeövervakning.
 Vi avvaktar med groddjuren lite till.

7. Övriga frågor
Ulrika T kommer att byta politiskt uppdrag och lämna KS i Kristianstad. Det är inte säkert att
hennes uppdrag för Ivösjökommittén följer med. Ulrika håller oss underrättade.

8. Nästa möte
Nästa möte hålls i Bromölla den 23 augusti 2017, kl 9:00.

9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Catarina Welin
Sekreterare
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