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1.   
Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. Han nämner att Skräbeåns vattenråd är bildat och 
att ett konstituerande möte för styrelsen skall hållas i veckan. 
 

2.  
Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne län avger en verksamhetsberättelse för år 2009. Observera att 
Lars presentation finns att studera i detalj på föreningens hemsida www.ivosjo.com 
 
Provfiske 
Brodde Almer har fortsatt provfiska på samma sätt som tidigare år, med bottennät, 0 - 3 meters 
intervall och en pelagisk provpunkt. Räknat från år 2003, och med undantag för år 2005, så var såväl 
det totala antalet fiskar, som fångst per nät i antal och vikt och den totala vikten på fiskarna mindre 
under 2009. Det är ganska stora fluktuationer under åren, och detta kan vara helt normalt, med väder 
som en av flera påverkande faktorer. 
Brodde märkte av mycket ”mög” på 0-6 meters djup, mycket nätpåslag. 
 
Syrgasmätning 
Genom Stefan Gabrielsson och kommitténs nya syrgasmätare har provtagning genomförts i 
Axeltorpsviken, från april till oktober. Det är önskvärt med en syrehalt på 2 mg O2/l i hela 
”vattenpelaren” (från yta till botten). Under större delen av sommaren, fr a juli-augusti, var syrehalten 
dock under den kritiska nivån på > 10 m djup. Det kan vara orsakat av en planktonblomning avslutad 
med en planktondöd. Det har troligen även blåst mindre än vanligt under sommaren, vilket kan 
påverka. 
 
Växtplankton 
Brodde Almer har tagit prover med avseende på växtplankton och algtoxiner. Susanne Gustafsson 
skall utföra algtoxinanalys på proverna under år 2010. Växtplanktonprover analyseras av Gertrud 
Cronberg och Susanne G. 
 
Djurplankton 
På grund av diverse oöverstigliga hinder har vidare arbete med djurplankton ej varit möjligt under 
2009. De prover som tagits ut under åren 2008-2009 har dock levererats till J P Nilssen i Oslo.  
 
Däggdjur runt sjön 
Stefan Gabrielsson och Anders Hallengren, länsstyrelsen, ska ha sitt första möte i dagarna och 
bestämma hur man ska gå vidare. Fortsättning följer under 2010. Två trafikdödade uttrar rapporteras, 
vilket bevisar att arten finns i området. 
 
Sjöfågel 
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb, rapporterar att skyltningen för att skydda 
fiskgjusens häckning har fungerat väl under sommaren. Det är en bra indikatorart, och den är föremål 
för ringmärkning och satellitövervakning. 
En säker häckning för ett par av storlom kan konstateras. Arten dök upp för 7-8 år sedan, men har 
även funnits 20-30 år tillbaka. Den kräver ett stabilt vattenstånd eftersom den bygger bo i 
vattenbrynet. 
 
Fäbrobäcken 
Mikael Svensson har elfiskat i Fäbrobäcken, men resultaten är ännu ej sammanställda. Där fanns i 
alla fall gott om elritsa. 
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Anna Grönlund har gått igenom provtagningsdata från de senaste 10 åren. Det går inte att se någon 
tydlig minskning i halter av kväve och fosfor under åren, utom en årlig minskning av kväve och ökning 
av fosfor under sommarhalvåret. Alla punkterna visar höga halter av fosfor och mycket höga halter av 
kväve. 
 
Holjeåviken 
Brodde Almer och Sam Skällberg inventerade vattenväxter kring Holjeåns mynning i augusti. Stora 
delar av vattenytorna dominerades av vit och gul näckros, medan undervattensvegetationen var 
sparsam och bottenvegetationen närmast obefintlig på de flesta ställen. Artförteckning från 
undersökningen finns att studera på hemsidan. 
 
Regleringar i Skräbeåns avrinningsområde 
Lars Collvin visar en omfattande redovisning av vilka vattendomar och regleringar som finns ända 
uppifrån Immeln och ned till Nymölla. Se Lars presentation på hemsidan. 
 
Strandlinjens utveckling i Ivösjön 
Lina Glad från Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds universitet, har påbörjat 
sitt examensarbete att studera hur historiens gång har påverkat strandlinjens läge och utformning. 
Hon har för kommitténs räkning köpt in flygbilder och använder de kartor som finns att tillgå. 
Brodde har genom fotografier, från ett och samma ställe och med ca 100 års intervall, visat att 
förändringen kan vara mycket påtaglig, t ex vid Holjeåviken. 
 
Riskabla verksamheter 
”Riskkartan” uppdateras kontinuerligt, för närvarande av Kristianstads kommun. 
 

3.  
Ivösjön och turismen – Föreningen Humleslingan berättar, genom Jörgen Nilsson och Håkan 
Lorentzson. Föreningen arbetar för att utveckla turismen runt sjön, på bygdens villkor, och för att 
utveckla nätverk mellan olika aktörer. Man har 80 medlemmar, varav 40 är företag. Föreningen ger ut 
informationsmaterial och har blivit ett känt varumärke. Tidningen har en upplaga på 66 000 ex. Önskar 
man lämna bidrag till tidningen kan man vända sig till Tobias Delfin, Bromölla kommun. Föreningens 
hemsida är www.humleslingan.com 
Man producerar en upplevelsekarta. Föreningen har som ambition att styra turisterna till utvalda 
platser, genom att t ex inte marknadsföra känsliga eller slitna miljöer. Planer för framtiden är bl a en 
turbåt på Ivösjön, och guidning med polsktalande guide. Man efterlyser fiskeguider till den stadigt 
ökande fisketurismen. 
 

4.  
Övriga frågor. Önskemål finns om att analysera tungmetaller i fisk och i sediment. Det kostar mycket! 
Skulle Skräbeåns vattenvårdskommitté kunna utöka sin kontroll med sådana parametrar? Conny 
Svensson tar med sig frågan. 
Även läkemedelsrester och kvicksilvergäddor dryftas. Mötet beslutar att arbetsgruppen diskuterar 
vidare. 

 
5. 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Bromölla  
2009-12-04 
 
Filip Nilsson  Anna Grönlund 
ordföranden  sekreterare 
 
 
Bil. 1 Närvarolista 
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http://www.humleslingan.com/


 
Bilaga 1 
 
 
                      NÄRVARANDE  X 
               2009-11-23 
                                  Humletorkan 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län X 
Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne län Anmält förhinder 
Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län  
Åke Hammarstedt, Bromölla kommun  
Öjvind Hatt, Bromölla kommun  
Anders Johnsson, Bromölla Vatten    
Filip Nilsson, Kristianstads kommun, ordf Ivösjökom X 
Sam Skällberg  Anmält förhinder 
Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB X 
Björn Fylke, Ifö Sanitär AB  
Anna Grönlund, Bromölla kommun, sekreterare X 
Anna Ahlgren, AB Viking Timber  
Conny Svensson, Skräbeåns Vattenvårdskommitté X 
Sven Götesson, LRF kommungrupp, Bromölla   Anmält förhinder 
Karl Erling Johnsson, LRF kommungrupp, Bromölla  
Hans Persson, LRF kommungrupp, Kristianstad Anmält förhinder 
Christopher Martinsen, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Staffan Lutherdahl, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Sven Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Leif Zadig, Båtklubben Pärlan X 
Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen i Olofström X 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad X 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur/Trolle Ljungby X 
Filip Lindgren, Ivösjöbygdens Natur  
Jörgen Nilsson, Humleslingeföreningen X 
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb X 
Leif Svensson, Arkelstorps LRF  
Björn Martell, Skräbeåns fiskevårdsförening X 
Mats Blissing, Holjeåns fiskevårdsförening X 
Kjell-Åke Nilsson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X 
Lars-Göran Malmberg, Ivösjöns FVOF X 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun X 
Göran Cervin, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Håkan Lorentzson, Föreningen Humleslingan X 
Örjan Mårtensson, Naturskyddsföreningen i Olofström X 
Håkan Andersson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 4

 
 
 


	Ivösjökommittén
	1.  
	2. 

