Minnesanteckningar

Ivösjökommittén
Onsdagen den 26 mars 2014 kl 18.30
Bäckaskogs slott

1.
Ordförande Ewa Wemby hälsade välkommen och öppnade mötet.

2.
Till ordförande för verksamhetsåret 2014 valdes Ewa Wemby.

3.
Till sekreterare för verksamhetsåret 2014 valdes Anna Grönlund.

4.
Ordföranden lämnade ordet till sekreteraren för en redovisning av ekonomin. Vid årets slut
2013 var kommitténs tillgångar 34 361 kronor. Kostnader för verksamheten 2013 uppgick till
30 068 kronor, och intäkter till 29 900 kronor. Sekreteraren läste även upp
verksamhetsberättelse för år 2013 samt resultatredovisning.

5.
Lars Collvin, Länsstyrelsen Skåne, informerade om vad som är på gång inom arbetet med
vattenförvaltning, med fokus på Vattenförekomsten Ivösjön 2015 - 2021. Inför den nya
sexårscykeln ska Vattenmyndigheten fatta beslut om nya statusklassningar,
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner för alla vattenförekomster.
Vattenmyndigheten samråder med berörda, till exempel genom vattenråden.
Lars gav även en kort introduktion till databasen VISS (VattenInformationSystem Sverige).
Presentationen kommer att finnas på Ivösjökommitténs hemsida www.ivosjo.com

6.
Lars Collvin redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhet under år 2014. Han
påminde som vanligt om Ivösjökommitténs syfte, som står kvar sedan bildandet.
Presentationen kommer att finnas tillgänglig på kommitténs hemsida www.ivosjo.com

-

Nya mål för Ivösjökommittén – för perioden 2015 – 2020 – 0 kr

-

Fortsatt provfiske - 3 000 + 4 000 kr – båtbensin plus nät

-

Nätvis sammanställning av provfiskeresultat – 0 kr

-

Kräftor i Ivösjön – 2 000 kr – provfiske i någon del av sjön

-

Kiselalger – undersökning Fäbrobäckens och Väjlabäckens utlopp – 10 000 kr
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-

Kiselalger – sammanfattning av alla resultat hittills, dvs. Allarpsbäcken,
*
Oppmannakanalen, Holjeån, Skräbeån, Fäbrobäcken och Väjlabäcken – 5 000 kr

-

Vattenväxter – inventering utanför Allarp (Bolhus- och Allarpskrogen) – 500 kr

-

Däggdjur runt sjön – 0 kr

-

Sjöfågel – fortsatt bevakning, bl a fiskgjuse - 0 kr

-

Nya artlistor – 10 000 kr

-

Dricksvatten – uppföljande provtagning – 500 kr

-

Siktdjup, väder, hydrologi – nu och över tiden – 0 kr

-

Hydrologi – flöde och vattenstånd – 0 kr

-

Hemsida – 2 500 kr – löpande arbete och webbhotell

-

Litteratur om Ivösjön (scanna in äldre litteratur) – 0 kr

* Ev del av utvärdering för alla skånska kiselalgslokaler i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.

Summan av uppskattade kostnader enligt förslaget är 37 500 kronor. Tillkommer även
kostnader för möten och medlemskap i vattenrådet, så att uppskattade kostnader för 2014
blir 42 600 kronor.
Förslaget till verksamhetsplan för år 2014 godtogs av mötet, och sekreteraren kommer att
sammanställa en budget. Därefter kan bidrag äskas.

7.
Medlemmarna framförde förslag och synpunkter på mål och åtgärder för kommitténs
verksamhet, här i korthet:
- Kartläggning av nissöga
- Kartläggning av ishavsrelikter
- Kartläggning av långlivade organiska föreningar i fisk
- Kartläggning av nya hot mot Ivösjöns kvalitet, t ex ständigt nya produkter som
används i samhället och som innehåller och avger ämnen vars påverkan på naturen
och på oss själva är okänd
- Stoppa utsläpp vid källan
- Mäta vid källan
- Beteendeförändring hos boende och besökare runt sjön, t ex genom att utmana,
ifrågasätta och informera
- Miljövänlig båttrafik
- Man ska kunna äta fisk från sjön utan betänkligheter
- Minska ökat färgtal i vattnet och transport av humus till sjön
- Befria Ivösjön från utsläpp från kommunala avloppsreningsverk och enskilda avlopp
- Initiera och definiera frågor (bl a ovan nämnda) och skapa underlag, men lämna över
till andra, t ex myndigheter
Flera ansåg att befintliga mål redan var väl anpassade och att inriktningen skulle behållas.
Kommittén uppdrog åt arbetsgruppen att se över mål och åtgärder, och komma med ett
förslag till nästa möte.
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8.
Under övriga frågor informerade Ulrika Hedlund om tre LONA (lokala naturvårdsåtgärder) –
projekt som Kristianstads (och delvis Bromölla) kommun har fått bidrag till, nämligen
naturvårdsrådgivning till markägare, lokala ansvarsarter samt kartläggning av Hanöbukten.
LONA-bidrag kunde vara aktuellt för Ivösjökommittén att söka i framtiden, eftersom
medfinans kan läggas i antal nedlagda timmar.
Sekreteraren delade ut papperskopior av Ivösjökommitténs jubileumsskrift samt
informationsbroschyr om sjön och uppmanade alla att flitigt använda och sprida materialet.
Produkterna finns att ladda ned från hemsidan.
Johan Wagnström informerade om eventuell utsättning av signalkräfta i sjön samt elritsa
(från Holjeån). Han redogjorde kort för arbetet med att lösa frågan om reglering av sjön
Immeln samt skydd av Olofströms samhälle och Volvo Personvagnar AB mot översvämning.
Ivösjöns fiskevårdsförening kan eventuellt hjälpa till med kartläggning av nissöga.
Frågan om utsättning av mal i Ivösjön ägs av Ivösjöns fiskevårdsområdesförening.

9.
Ordföranden tackade alla. Mötet avslutades.

Bromölla
2014-03-27
Anna Grönlund, sekreterare

Var god vänd för:
Bilaga 1, närvarolista.
Bilaga 2, Verksamhetsberättelse 2013
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Bil. 1 Närvarolista

SÄNDLISTA

Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län
Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne län
Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län
Åke Hammarstedt, Bromölla kommun
Öjvind Hatt, Bromölla kommun
Anders Johnsson, Bromölla Vatten
Ewa Wemby, Kristianstads kommun, ordförande
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun
Sam Skällberg, Bromölla
Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB
Anders Holmberg, Ifö Sanitär AB
Anna Grönlund, Bromölla kommun, sekreterare
Håkan Andersson, LRF kommungrupp, Näsum
Conny Svensson, Skräbeåns Vattenvårdskommitté
Sven Götesson, LRF kommungrupp, Bromölla
Karl Erling Johnsson, LRF kommungrupp, Näsum
Thomas Wildt-Persson, LRF kommungrupp, Näsum
Hans Persson, Oppmannasjöns fiskevårdsområde
Sven G Almer, Skräbeåns vattenråd
Christopher Martinsen, Ivösjöns fiskevårdsförening
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening
Göran Cervin, Ivösjöns fiskevårdsförening
Anna Birgersson, Båtklubben Pärlan
Stefan Malmkvist, Båtklubben Pärlan
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb
Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen i Olofström
Örjan Mårtensson, Naturskyddsföreningen i Olofström.
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur/Trolle Ljungby
Magnus Björkhem, Ivösjöns fiskevårdsområde
Björn Martell, Skräbeåns fiskevårdsförening
Mats Blissing, Holjeåns fiskevårdsförening
Bo Snarberg, Sjövikens båtklubb
Kennet Lindberg, Sjövikens båtklubb
Jarl Berg, Ivösjöns fiskevårdsområde

NÄRVARANDE X
2014-03-26
Bäckaskogs slott
X
X

X
X
X
X
X
Anmält förhinder
Anmält förhinder
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Anmält förhinder

X
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Bilaga 2:
Verksamhetsberättelse 2013
Under 2013 uppmärksammades på olika sätt att det var 10 år sedan Ivösjökommittén
bildades.
Vårmöte hölls den 11 april på Bäckaskogs slott och vintermöte den 3 december på
Humletorkan.
Den 16 augusti gjordes en jubileumstur med Klacken för medlemmar och hedersgäster.
Arbetsgruppen har träffats två gånger, den 13 februari samt 29 april.
Fem stycken informationsskyltar om Ivösjön har satts upp på besöksplatser runt sjön.
En informationsbroschyr sammanställdes samt en Jubileumsskrift.
Ekonomiska bidrag har inkommit från Båtklubben Pärlan, Sjövikens båtklubb, Skräbeåns
fiskevårdsförening, Ivösjöns fiskevårdsområde, Ifö Sanitär AB, Kristianstads och
Bromölla kommuner och en minnesgåva i samband med begravning. Andra medlemmar
har bidragit med arbetsinsats.
Arbetsgruppen har å kommitténs räkning inköpt eller bidragit ekonomiskt till följande:
-

Provfiske
Fiskenät
Kiselalgsundersökning vid Holjeåns och Skräbeåns utlopp
växtinventering runt Byaåns utlopp
hemsida
medlemskap Skräbeåns vattenråd

Bromölla 2014-02-19
Anna Grönlund
Sekreterare
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