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Minnesanteckningar 
 

Ivösjökommittén 
Måndagen den 22 mars 2010 kl 18.30  
Bäckaskogs slott  
 
 

 
1.   
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 
Presentationsrunda. Dagordningen godkändes. 
 

2.  
Till ordförande för verksamhetsåret 2010 valdes Filip Nilsson (sittande ordf). 
 

3. 
Till sekreterare för verksamhetsåret 2010 valdes Anna Grönlund. 
 

4. 
Ordföranden lämnade ordet till Lina Glad, Enheten för naturgeografi och ekosystemanalys, 
Lunds universitet, som presenterade sin magisteruppsats: En förändringsstudie av Ivösjöns 
strandlinje. Lina har genom att jämföra flygbilder och kartor över tiden gjort en tolkning av 
hur strandlinjen har förändrats, bl a genom markanvändning. 
Vi hoppas inom kort kunna lägga ut Linas uppsats på vår hemsida, www.ivosjo.com, så håll 
utkik! 

 
5. 
Lars Collvin redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhet under år 2010. 
OBS: Lars Collvins presentation kommer att finnas tillgänglig på kommitténs hemsida, 
www.ivosjo.com: 
 

- Fortsatt provfiske - 2 000 kr 
 

- Nätvis sammanställning av provfiskeresultat - ? kr 
 

- Kvicksilver i fisk - 10 000-15 000 kr 
(Ev. kombinerat med Ivösjöns fiskevårdsförenings årliga gäddfiske.) 

 
- Kräftor i Ivösjön - ? kr 

(Ivösjöns fiskevårdsförening sammanställer de uppgifter de förfogar över.) 
 

- Växtplankton- och algtoxinanalys av prover från 2009 - 20 000 kr                                                                                          
Sammanställning och rapport - ? kr 
 

- Syrgasmätning - djuphåla norr färjan och djuphåla Bäckaskog – 3 000 kr 
 
- Djurplankton – redovisning och fortsatt provtagning - 1 500 kr 

 
- Vattenväxter – inventering Bäckaskog – 500 kr 
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- Däggdjur runt sjön - 1 500 kr 

 
- Sjöfågel - 3 000 kr 

(Nordöstra Skånes Fågelklubb fortsätter att bearbeta klubbens dokumentation enligt 
urvalet ”Fåglar i och vid Ivösjön”. Nils Waldemarsson informerar om att klubben i år 
kommer att fokusera på storskarv, storlom, tärnor, fiskgjuse, brun kärrhök och 
rördrom. Uppgifter finns om att vildsvin stör den senare artens häckning.) 

 
- Klimatförändringar – luft/vattentemperatur, nederbörd, is m m över tiden - ? kr 

 
- Turismen runt Ivösjön – föreslå besöksplatser - ? kr 

 
Summan av uppskattade kostnader enligt förslaget är 46 500 kronor. Men då kvarstår fem 
poster för vilka eventuella kostnader fortfarande är frågetecken. De 20 000 kronorna för 
växtplanton/algtoxin-analys var egentligen budgeterade för förra året, 2009. 
 
Förslaget till verksamhetsplan för år 2010 godtogs av mötet, men arbetsgruppen fick i 
uppdrag att förtydliga förslagen och fixera kostnader, så att en budget kan sammanställas. 
Därefter kan bidrag äskas. 
 
Sekreteraren redogjorde för summa tillgångar vid årets slut, vilka uppgick till 48 870 kronor. 
Bidrag under år 2009 uppgick till 52 046 kronor. Bidragens enskilda belopp och givare har 
specificerats i särskild post till medlemmarna efter mötet. 
De senaste två åren har budgeterade kostnader uppgått till 64 500 kr (2008) respektive 
52 000 kr (2009). 
 
Anna Grönlund har varit i kontakt med Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län, 
angående analys av läkemedelsrester. FA efterlyser tydligare nationella riktlinjer för hur en 
förväntad förekomst av läkemedelsrester i recipienten skall omsättas i t ex krav på rening 
från enskilda och allmänna avloppsanläggningar, hushållens användning av läkemedel,  
p-piller m m. Frågan behöver lyftas till en högre nivå, men i den processen kan 
Ivösjökommittén utöva påtryckning. 
 

6. 
Övriga frågor: 
 
Øjvind Hatt, Bromölla kommun, redogjorde kortfattat för Översiktligt planprogram för Norreskog (norr 
om Bromölla tätort) vilket ligger ute för samråd med berörda myndigheter och sakägare fram till den 
15 april 2010. Programmet pekar ut ett antal markområden som anses vara lämpliga för bostäder och 
turistverksamhet, så kallade utredningsområden. Om någon medlem av Ivösjökommittén önskar fler 
upplysningar om programmet, går det bra att vända sig till Stefan Strömbäck, tel. 0456-82 23 06, eller 
till Anna Grönlund (som kanske inte kan svara på allt, men som kan ta reda på!). 
 
Anna Grönlund, sekreterare i Skräbeåns vattenråd, påminner om att ordinarie stämma i vattenrådet 
äger rum den 16 april 2010 på Breanäs. Anmälan skall göras till Anna senast den 8 april. 
 
7. 
Mötet avslutades. 
 
Bromölla  
2010-03-29 
 
Filip Nilsson  Anna Grönlund 
ordföranden  sekreterare 
 
Bil. 1 Närvarolista 
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Bilaga 1 
 
 
SÄNDLISTA             NÄRVARANDE  X 
               2010-03-22 
                                  Bäckaskogs slott 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län X 
Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne län  
Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län Anmält förhinder 
Åke Hammarstedt, Bromölla kommun  
Öjvind Hatt, Bromölla kommun X 
Anders Johnsson, Bromölla Vatten    
Filip Nilsson, Kristianstads kommun, ordf Ivösjökom X 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun X 
Sam Skällberg, Bromölla X 
Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB X 
Björn Fylke, Ifö Sanitär AB Anmält förhinder 
Anna Grönlund, Bromölla kommun, sekreterare X 
Anna Ahlgren, AB Viking Timber  
Conny Svensson, Skräbeåns Vattenvårdskommitté Anmält förhinder 
Sven Götesson, LRF kommungrupp, Bromölla   X 
Karl Erling Johnsson, LRF kommungrupp, Bromölla  
Hans Persson, LRF kommungrupp, Kristianstad X 
Christopher Martinsen, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Staffan Lutterdal, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Sven Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Uno Kvist, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Åke Birgersson, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Göran Cervin, Ivösjöns fiskevårdsförening Anmält förhinder 
Anna Arvidsson, Båtklubben Pärlan X 
Anders Lindoff,  Naturskyddsföreningen i Olofström Anmält förhinder 
Örjan Mårtensson, Naturskyddsföreningen i Olofström. Anmält förhinder 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad X 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur/Trolle Ljungby X 
Håkan Lorentzson, 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  
Lars-Göran Malmberg, Ivösjöns FVOF X 
Lina Glad, Lunds universitet X 
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