
MINNESANTECKNINGAR  
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2015-04-22, kl 9 - 11 
Rådhus Skåne, Kristianstad 
 

Närvarande: 
Ulrika Tollgren (ordförande), Håkan Andersson, Lars Collvin, Stefan Gabrielsson, 
Ulrika Hedlund, Anna Grönlund och Catarina Welin (sekreterare) 
 
___      
 

1. Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.   
 

2. Tidigare anteckningar 
Anteckningar från kommitténs vårmöte den 8 april 2015 godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

3. Planering av verksamheten 2015 
Provfiske 
Nils Hagelin ansvarar för nätprovfiske som utförs i augusti och oktober. 
Jan-Inge Månsson (länsstyrelsen) digitaliserar resultatet och skriver rapport. 
Kostnad 5 000 kr. 

Kräftprovfiske 
Stefan Gabrielsson ansvarar för kräftprovfisket. 

Lekområdesundersökning 
Lekområdesundersökning för siklöja, nors och gös görs genom provfiske. 
Fiskevårdsområdet genom Stefan Gabrielsson ansvarar. 

Växtinventering 
Sam Skällberg ansvarar för växtinventeringen.  
Ivöns nordöstra del och eventuellt Väjlabäcken inventeras. 
Catarina kontaktar Sam angående växtinventeringen. 

Växtplankton 
Recipientkontrollen har data. Lars kontaktar Susanne Gustavsson på Ekoll AB. Hon kan 
plocka ut lämpliga arter att redovisa. 

Sjöfågel 
Nordöstra Skånes fågelklubb fortsätter sin bevakning. Främst Fiskgjuse och Storlom följs. 
Enön ligger på förslag som nytt fågelskyddsområde. 
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Däggdjur 
Stefan Gabrielsson håller koll på förekomsten av utter och mink.  
Utter har setts i området och det fångas en hel del mink. 

Nya artgrupper 
 Fladdermöss – Christer Nejdeman gör undersökning 
 Trollsländor – Atlasinventeringen var klar i december. Ulrika gör en sammanställning 

för Ivösjön. 
 Groddjur – Flyttas fram till nästa år. 
 Snäckor och musslor – Kan vara ett framtida projekt 
 Bottenfauna – Undersökning finns för Östanfors 

Analys av insamlad data  
Kemiska vattenprover från recipientkontrollen kan behöva sammanställas och analyseras 

Återupprepade undersökningar 
Dykundersökningar genomfördes ca 2005. Dessa skulle kunna upprepas för att se 
förändringar. 

Väderinformation 
Lars sammanställer väderdata. För att underlätta redovisningen kommer ett brutet 
redovisningsår att införas, november – oktober. 

Hemsidan 
Hemsidan drivs vidare, Anna Birgersson sköter underhållet. 
 

4. Nya mål 
Ansvarig för respektive mål tar fram ett grovt förslag på åtgärder och aktiviteter till nästa 
möte. 
 
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer 
 
Ivösjön som resurs – Conny Svensson 
Catarina kontaktar Conny och stämmer av.  
 
Ivösjöns belastning – Håkan Andersson 
Lars Collvin stöttar. 
 
Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg 
Catarina kontaktar Sam och stämmer av.  
 
Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson 
 

5. Ekonomi 
Ingen rapport av den ekonomiska ställningen eftersom Catarina precis börjat. 
Faktura från Bäckaskog kommer. 
LRF vill inte ge något ekonomiskt bidrag till verksamheten. 
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6. Övriga frågor 
 Förslag till beslut för Naturreservaten Flötö och Ivöklack är ute på remiss. 

 
 Länk till Kiselalgsundersökning i Väjlabäcken och Fäbrobäcken 2014. 

http://www.ivosjo.com/arkiv.htm  
 
 

7. Nästa möte 
Arbetsgruppens nästa möte hålls den 2 september 2015, kl 9-12, i Bromölla. 
  

8. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Catarina Welin 
sekreterare 
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