MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2012-06-14
Kommunhuset, Bromölla
Närvarande:
Ewa Wemby, Kristianstads kommun, ordförande
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun
Brodde Almer, Ivösjöns FVF
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp i Bromölla
Sam Skällberg
Anna Grönlund, sekreterare
___
1. Mötet öppnas
Sekreteraren hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Tidigare protokoll
Minnesanteckningar från arbetsutskottets möte i april har tidigare skickats ut. Några i gruppen sade
sig inte ha mottagit dem. Sekreteraren gör nytt utskick. Anteckningarna lades till handlingarna.
3. Verksamhetsplan 2012
Måluppfyllelse
Gruppen enades om att till nästa möte gå igenom målen enligt följande:
I Program för att bevara och förbättra Ivösjöns ekologiska värden från år 2003, under mål/ÅTGÄRDER
läggs nya kolumner till – PÅBÖRJAD / EJ PÅBÖRJAD / AVSLUTAD / KÄLLOR.
I ett nytt dokument finns ovanstående åtgärdsredovisning, med gamla och nya kolumner. Dessutom
KOMMENTAR, eventuellt NYA MÅL samt en sammanfattning av det viktigaste för varje mål i
PUNKTFORM.
Lars skickar ett förslag till utformning.
Lars tar över mål nummer 5, Ivösjöns syrehalter från Anna.
Målen är annars uppdelade enligt följande:
Brodde: mål 1 och 2 (fisk)
Ulrika: 3 (dricksvatten)
Sven: 4 (näringsbelastning)
Anna: 6 och 7 (växt- och djurliv).
Artlistor
Både Ulrika och Lars har börjat med rapportering av arter (bottendjur respektive djurplankton). Lars
delade ut sin version, och Ulrika ska skicka ut sin, så att vi andra kan inspireras. Vi ska enligt tidigare
beslut lyfta fram särskilda arter, t ex internationellt utpekade, rödlistade, regionalt ovanliga eller
försvunna arter och arter känsliga för försurning eller föroreningar.
Gruppen har tidigare delat 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
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Provfiske
Det blir i år ett fullständigt provfiske, i 64 punkter + 1. Därmed har provfiske bedrivits i 10 år, och
resultaten kan till nästa år presenteras i olika former, broschyr/hemsida/faktablad m m. Kanske något
för fiskevårdsföreningen? Brodde Almer.
Kräftor
Stefan har lämnat fiskevårdsföreningens uppgifter till Lars Collvin, som ska sammanställa. Eventuellt
provfiske.
Djurplankton
J P Nilssen sammanställer.
Växtinventering
Sam Skällberg och Brodde Almer kommer att inventera växter i Kyrkviken i år.
Däggdjur
Ingår i sammanställningen av kunskapsunderlag, se ovan.
Fågel
Anna hör med Nils Waldemarsson om Nordöstra Skånes Fågelklubb har några fokusarter i år.
Klimat 2011
Anna skickar nederbördsdata från Bromölla kommun till Lars Collvin, som kompletterar tidigare års
sammanställningar.
Skyltar
Utformningen av skyltarna är klar, men kommunernas informatörer är ännu inte klara för att skicka
dem till tryck. Anna och Ulrika. Det blir en i Axeltorp, en vid Pisle ö och en i Vånga.
Litteratur
Anna har material från Brodde som ska scannas in.
Syrgasmätning
Ingen syrgasmätning i år. Resultaten ska utvärderas.
Bakteriell provtagning
Dricksvattenanalys ska göras av sjövatten från ett tänkt intag, eventuellt flera provpunkter. Bromölla
Energi och Vatten står för analyskostnader. Provtagning i augusti, i närheten av provpunkt 19. Olika
djup: 1m, 5-10 m samt 18 m. Stefan G hjälper till med provtagning. Conny samordnar.
Siktdjupsdata
Lars Collvin sammanställer data från Stefan Gabrielsson och Skräbeåns Vattenvårdskommitté.
Brodde hjälper till med de tidigaste data.
Kiselalger
Oppmannakanalens och Allarpsbäckens utflöden i Ivösjön skall undersökas med avseende på
kiselalger. Utföres genom länsstyrelsens personal. Lars.
Jubileum
När sammanställningen är klar kan faktablad produceras, för spridning via hemsida eller trycksaker.
Tioårsjubileet bör firas. Ett förslag finns på att hyra Klacken för en rundtur. Planeras av arbetsgruppen
till nästa år, 2013.
Hemsidan
Hemsidan kan struktureras, rapporter numreras, källor kopplas m m. Ewa kollar.
4. Ekonomi
Sekreteraren har skickat ut begäran om bidrag till medlemmar och kommuner. Extra bidrag inför
jubileet kan äskas från Ivösjöns fiskevårdsförening.
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5. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 23 augusti 2012 kl 9, Bromölla kommunhus. Därefter den 4 oktober 2012
samma tid och plats.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
7. Mötet avslutas
Ordföranden (som hade hunnit komma) tackade alla och avslutade mötet.

Bromölla den 14 juni 2012

Anna Grönlund
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