MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2012-10-04
Kommunhuset, Bromölla
Närvarande:
Ewa Wemby, Kristianstads kommun, ordförande
Brodde Almer, Ivösjöns FVF
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun
Sam Skällberg
Anna Grönlund, sekreterare
___
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från den 23 augusti 2012 godkändes och lades till handlingarna.
3. Verksamhetsplan 2012
Mötet gick snabbt igenom planerad verksamhet.
Kräftorna – Rådata skickas till Anna. Rapporten behöver kompletteras med uppgifter om utsättning av
signalkräftor. Brodde tar fram uppgifter.
Djurplankton – Alice Nicolles rapport ska ev kompletteras av J P Nissen.
Vattenprovtagning – analysrapporter kommer att lämnas till myndighetskontoret i Bromölla för tolkning.
Vi ska jämföra med värden för Halen i Olofströms kommun.
Kiselalger – provtagning utförd. Eventuellt en preliminär rapport på höstmötet.
Hemsidan – fler synpunkter kommer.
2. Måluppfyllelse
Arbetet med måluppfyllelse fortsatte från tidigare möten, se t ex minnesanteckningar från 14 juni och
23 augusti 2012.
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).
Mål 1 – Ivösjöns fiskbestånd – parasiter och föroreningar:
Brodde har lämnat skriftlig redovisning och statistik för åtgärd 1 och 2, och Lars för åtgärd 3 och 4.
Fråga Sven om åtgärd 5. Anna försöker sammanställa. Brodde föreslår nytt mål: Befria Ivösjön från
renat avloppsvatten.
Mål 2 – Ivösjöns fiskbestånd – arter och fördelning:
Brodde har lämnat skriftlig redovisning för åtgärd 1, 2 och 5, och Lars kompletteringar till 2. Fråga Nils
W om åtgärd 4. 3 är klar. Anna försöker sammanställa. Brodde föreslår nytt mål: fortsatt provfiske på
12 stationer.
Mål 3 – Ivösjön som dricksvattenresurs:
Ulrika är klar och skickar över redovisning till Anna.
Mål 4 – Ivösjöns näringsbelastning:
Sven Götesson har meddelat att han vill ha hjälp med att sammanställa redovisning. Anna tar kontakt.
Mål 5 – Ivösjöns syrehalter:
Lars är klar och skickar redovisning till Anna.
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Mål 6 – Ivösjöns växtliv:
Anna är klar.
Mål 7 – Ivösjöns djurliv:
Anna är klar.
Artlistor
Alla fortsätter med sina listor, enligt tidigare uppdelning (se nedan). Några är redan klara! Ewa skriver
för fisk, för att 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 och Ewa – fisk
Ulrika – bottendjur
Vad det gäller växter meddelade Sam att han går igenom 1100 sidor från atlasinventering av Skånes
flora. Varje förekomst måste kontrolleras m a p socken och koordinat.
4. Ekonomi
Bidrag har ännu inte kommit från Kristianstads kommun. Ulrika och Ewa kollar.
5. Nästa möte
Arbetsgruppen bestämde inget möte före kommitténs vintermöte, som flyttades till 5 december på
Humletorkan. På programmet blir det en kort redovisning av årets verksamhet, och sedan
arbetsgruppens redovisning av måluppfyllelsen och artlistor . Var och en redovisar sina egna mål samt
listor. Alla skickar det man vill visa på mötet samt övrigt material (länkar m m) till Anna senast 9
november!
Max 10 minuter per mål och verksamhetsberättelse 2012.
Dessutom ska vi be kommittén om fortsatt uppdrag att förbereda nästa års jubileum. Förslag finns på
att hyra Klacken för en rundtur och kanske ett strandhugg vid någon av de nya skyltarna i maj månad.
Conny kollar.
Till jubileet bör vi bjuda in dem som var med och startade kommittén, som t ex Michael Dahlman och
Göran Cervin. Vi kunde kanske sammanställa en jubileumsskrift.
6. Övriga frågor
Hur många skyltar vill Kristianstads kommun ha?
7. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Bromölla den 11 oktober 2012
Anna Grönlund
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