MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2012-08-23
Kommunhuset, Bromölla
Närvarande:
Ewa Wemby, Kristianstads kommun, ordförande
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun
Sam Skällberg
Anna Grönlund, sekreterare
___
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Måluppfyllelse
Mötet gick direkt på arbetet med måluppfyllelse, en fortsättning på tidigare möte, se t ex
minnesanteckningar från 120614.
Lars och Anna har utarbetat olika förslag till redovisning av respektive mål. Redovisningarna behöver
inte vara likadana, men innehålla ungefär samma rubriker, så att de är enkla att jämföra. Anna skickar
ut sin redovisning till alla i gruppen, liksom Lars redan gjort, så kan övriga kolla.
Brodde (som hade förhinder) har lämnat textredovisning, Anna försöker lägga in denna i samma mall.
Alla skickar sina förslag till Anna, som samordnar dokumenten.
Målen är uppdelade enligt följande:
Brodde: mål 1 och 2 (fisk)
Ulrika: 3 (dricksvatten)
Sven: 4 (näringsbelastning)
Lars: 5 (Ivösjöns syrehalter)
Anna: 6 och 7 (växt- och djurliv).
Artlistor
Alla fortsätter med sina listor, enligt tidigare uppdelning (se nedan). Vi försöker följa Lars förslag. Ewa
skriver för fisk, för att i viss mån avlasta Brodde.
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
3. Verksamhetsplan 2012
Provfiske
Fullständigt provfiske, i 64 punkter + 1. Så gott som slutfört. Brodde Almer.
Kräftor
Stefan har lämnat fiskevårdsföreningens uppgifter till Lars Collvin, som ska sammanställa. Eventuellt
provfiske.
Djurplankton
J P Nilssen sammanställer, men även Alice Nicolle.
Växtinventering
Sam Skällberg och Brodde Almer har inventerat växter i Kyrkviken i år. Strandvegetationen
”gåsbetad”, mycket notblomster och vattenpilört. Rapport kommer.
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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 har skickat nederbördsdata från Bromölla kommun till Lars Collvin, som sammanställer.
Skyltar
Skyltarna är klara för tryck, men eftersom det blivit försenat föreslår gruppen att skyltarna placeras ut
först tidigt i vår, i samband med jubiléet. Anna och Ulrika. Det blir en i Axeltorp, en vid Pisle ö och en i
Vånga.
Litteratur
Anna har scannat in material från Brodde. Ligger på hemsidan.
Syrgasmätning
Ingen syrgasmätning i år. Resultaten ska utvärderas.
Bakteriell provtagning
Dricksvattenanalys ska göras av sjövatten från ett tänkt intag. Bromölla Energi och Vatten står för
analyskostnader och har lånat utrustning från Olofström. Provtagning så fort som möjligt, 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.
Kiselalger
Oppmannakanalens och Allarpsbäckens utflöden i Ivösjön skall undersökas med avseende på
kiselalger. Utföres genom länsstyrelsens personal i vecka 37. Lars.
Jubileum
Arbetsgruppen bör ha förslag till hur tioårsjubileet ska firas färdigt till höstmötet.
Hemsidan
Ewa har genomfört enkät angående hemsidan. Innehållet är mycket bra, men det skulle kunna vara
fler ingångar/lager/rubriker. Vad det gäller Verksamhetsberättelse för 2008 är det fel på hemsidan.
Problemet är att ingen hinner göra stora ändringar, och konsult kostar.
4. Ekonomi
Sekreteraren har skickat ut begäran om bidrag till medlemmar och kommuner. Några bidrag saknas,
t ex från Kristianstads kommun. Anna ska dubbelkolla, så att det inte hamnat fel i redovisningen.
5. Nästa möte
Nästa möte är sedan tidigare bestämt till den 4 oktober 2012 kl 9, Bromölla kommunhus. Eventuellt
behövs ett extra möte i arbetsgruppen i november.
Datum för kommitténs höstmöte bestäms preliminärt till den 29 november 2012. Vi föreslår inte någon
extra föreläsare eller programpunkt, utan vår egen redovisning av måluppfyllelsen samt planering av
jubileet är tillfyllest. Eventuellt krävs en något förkortad verksamhetsberättelse på höstmötet.
6. Övriga frågor
Vill vi föreslå att Skräbeåns vattenvårdskommitté gör någon extra provtagning? Vi funderar till nästa
möte. Beslutades att sekreteraren skulle skicka en blomma till Brodde Almer, som varit sjuk.
7. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.
Bromölla den 31 augusti 2012
Anna Grönlund
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