MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2011-05-13
Kommunhuset, Bromölla
Närvarande:
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun
Brodde Almer, Ivösjöns FVF
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla
Anna Grönlund, sekreterare
___
1. Tidigare protokoll
Minnesanteckningar från vårmötet har tidigare skickats ut. Ingen hade några synpunkter, utom att
Sven Götesson ville lägga till att ordföranden även tackade sekreteraren (Anna) vid tillfället.
2. Planering för verksamheten 2011
Måluppfyllelse
Program för att bevara och förbättra Ivösjöns ekologiska värden från år 2003, då Ivösjökommittén
bildades, innehåller sju översiktliga rubriker, såsom Ivösjöns fiskbestånd – parasiter och föroreningar
eller Ivösjöns näringsbelastning. Under varje rubrik finns värden, problem, mål och åtgärder
definierade. Arbetsgruppen har i ett första steg i uppdrag att gå igenom målen och redovisa för
kommittén hur dessa har uppfyllts. Lars har förberett en mall, som gruppen kan arbeta efter.
Gruppens medlemmar delade upp målen sinsemellan:
Brodde - 1.Ivösjöns fiskbestånd – parasiter och föroreningar, och 2. Ivösjöns fiskbestånd – arter och
fördelning.
Ulrika – 3. Ivösjön som dricksvattenresurs
Sven – 4. Ivösjöns näringsbelastning
Anna – 5. Ivösjöns syrehalter, 6. Ivösjöns växtliv och 7. Ivösjöns djurliv.
Lars fungerar som bollplank och stöd åt oss alla. Gruppen hämtar givetvis underlag från övriga
medlemmar, eller andra, vid behov.
Var och en går igenom materialet för en sammanställning vid nästa arbetsgruppsmöte. Arbetet
kommer antagligen att löpa en längre tid framöver. I nästa steg kan vi även föreslå nya mål och
åtgärder.
Artlistor
Vi ska upprätta artlistor över sjön. Vi ska även lyfta fram särskilda arter, t ex internationellt utpekade,
rödlistade, regionalt ovanliga eller försvunna arter och arter känsliga för försurning eller föroreningar.
Gruppen delade upp ansvaret för arterna enligt följande:
Anna (Nils Waldemarsson) – fåglar (med anknytning till sjön)
Sam Skällberg – växter (både strand och sjö)
Anna (Susanne Gustafsson, Gertrud Cronberg m fl) – växtplankton
Lars (J P Nilssen) - djurplankton
Anna (Stefan Gabrielsson) – däggdjur
Brodde – fisk
Ulrika – bottendjur
Ulrika påminner Sam.
Provfiske
Brodde Almer fortsätter att bedriva provfiske på samma sätt som tidigare år, med tolv grundstationer.
I augusti och oktober görs pelagiskt fiske vid Broddes punkt. Lars gör sammanställning av fisket,
också som vanligt. Bidrag för båtbensin, 2 000 kr.
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Fosfor- och kvävebudget
Förslaget till verksamhetsplan 2011 godtogs på vårmötet, men arbetsgruppen skulle förtydliga
uppdraget att sammanställa en näringsbudget för Ivösjön 2006-2010, där Ekologgruppen har lämnat
en offert à 35 000 kronor. Ekologgruppen har redovisat att man förutom aktuell status avser att visa på
trender över tiden och, i den mån underlag finns, även prognoser för fosfor och kväve och tänkbara
förklaringar till eventuella förändringar. Risker för ökad belastning samt en diskussion och utvärdering
med beaktande av vattenkemi, biologi och hydrologi ingår. Man kommer att göra en koppling till
Ivösjöns program från 2003.
Med tanke på konsultens tidigare arbete och erfarenhet av Ivösjön, och med utgångspunkt i det
förslag som konsulten erbjuder, anser arbetsgruppen att uppdraget inte överlappar redovisningen i
Skräbeåns vattenvårdskommittés årsrapport, utan kommer därutöver.
Arbetsgruppen beslutar därför att ge Ekologgruppen uppdraget, till en kostnad av 35 000 kronor.
Därmed kan en budget fastställas, se punkt nedan.
Lars beställer.
Kräftor
Stefan kommer att göra en sammanställning av kunskap om kräftor i sjön. Kanske klart till höstmötet.
Djurplankton
J P Nilssen har lovat att gå igenom det provmaterial som finns och komma med rapport. Lars är
kontakten.
Växtinventering
Brodde och Sam skall inventera området utanför Iföstrand i år, med avseende på vattenvegetation.
Bidrag för båtbensin, 500 kr.
Däggdjur
Inventeringen är löpande. Det krävs dock fler uppgifter från medlemmarna. Stefan är kontakt.
Fågel
Nordöstra Skånes fågelklubb kommer i år att fokusera på storlom, fiskgjuse och trana. Bidrag för
utgifter, 3 000 kr. Anna är kontakt.
Klimat 2010
Lars gör en komplettering med förra årets klimatdata, dvs lufttemperatur, nederbörd och flöde, till
tidigare sammanställning. Conny Svensson har meddelat att feriearbetare på Bromölla Vatten även i
år kommer att få digitalisera historiska data från kommunens mätningar av nederbörd och temperatur.
Turism / Platser runt sjön för besök
Ulrika och Anna undersöker om Kristianstads respektive Bromölla kommun kan sätta upp varsin
informationsskylt, en i Vånga och en i Axeltorp. Ivösjökommittén ställer samman information. Skulle
kunna vara exempel på fisk och fågel, information om vattenkvalitet, historiska fakta om platsen m m.
Lämpligt att höra med kommunernas informatörer om design och lämplig mängd info.
Riskabla verksamheter
Inga förändringar. Kartan ligger kvar på hemsidan.
Litteratur
Material lämnas till Anna för scanning.
Syrgasmätning
Stefan tar ansvar för syrgasmätningar i Jojjes håla samt namnlös håla öster om Enön i år. Bidrag för
bensin, 3 000 kr.
3. Budget
Årsbokslut 2010 och Resultatredovisning 2010 med avstämning mot budget delades ut på förra
mötet. Förslag till budget 2011 har skickats ut inför detta möte, inklusive en kostnad för Fosfor- och
kvävebudget à 35 000 kronor. Summa kostnader är 52 500 kronor, och årets resultat 3 621 kronor.
Uppskattning av bidrag, 26 000 kronor, är utifrån vad som har kommit in från de fasta givarna under
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de senare åren. Arbetsgruppen godkände förslaget till budget (vilket även redovisades muntligt på
vårmötet).
Sekreteraren kommer som vanligt att äska bidrag från medlemmarna, nu när en budget har fastställts.
Arbetsgruppen föreslår att en förfrågan skall ställas till Ivösjöns fiskevårdsförening om att bidra med
10 000 kronor till Fosfor- och kvävebudgeten.
4. Övriga frågor
Hemsidan
Michael Dahlman, Kristianstads kommun, som är webmaster för Ivösjökommitténs hemsida, har
framfört att han gärna önskar en efterträdare på posten. Han efterlyser även en revision av hemsidans
innehåll och utformning. Vi har alla ansvar för att komma med synpunkter och idéer. Till Anna eller
Michael.
Lars anser att arkivet på hemsidan är mycket värdefullt och uppskattat, men att innehållet skulle kunna
sorteras för bättre överblick.
Turistkarta
I ett Leader-projekt håller ett antal turistföretag runt Ivösjön samt Bromölla och Kristianstads
kommuner på med att ta fram en karta över besöksplatser på sjöns öar, särskilt riktad till båtfolk.
Wetlandi (Håkan Lorentzson), i Axeltorp är särskilt inblandad. Anna har träffat honom samman med
Linda Niklasson från NÖ Skånes Fågelklubb, för att försöka freda de platser som viktiga bo- eller
födosöksplatser för fåglar.
Samordnad recipientkontroll
Skräbeåns vattenvårdskommitté är i färd med att upphandla nytt avtal för recipientkontroll inom
avrinningsområdet, och ska i samband med det se över kontrollprogrammet. I avtalet ska särskilt
skrivas att underlag även ska hämtas från Ivösjökommittén, vid den årliga sammanställningen och
rapporteringen av resultat.
Publicitet
Inför fisket i augusti är det bra om Kristianstadsbladet kan publicera något om provfisket, och varför vi
lägger ut nät (mot bakgrund av vandaliseringen förra sommaren). Anna kontaktar tidningen, och om
intresse finns tar Brodde med dem på en tur.
Provfiske Immeln
Immelns fiskevårdsförening har uttryckt intresse för att börja med provfiske på liknande sätt som
Ivösjökommittén. Skräbeåns vattenråd, beredningsgruppen, har diskuterat möjligheten att vattenrådet
köper in nät, som skulle kunna användas för provfiske i hela avrinningsområdet.
5. Datum för nästa möte
Arbetsgruppen träffas nästa gång den 12 oktober kl 09.30.
Arbetsgruppen föreslår att Ivösjökommitténs höstmöte skall hållas onsdagen
den 16 november 2011 kl 18.30, på Humletorkan (?).

Bromölla den 16 maj 2011

Anna Grönlund
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