Minnesanteckningar

Ivösjökommittén
Torsdagen den 22 mars 2012 kl 18.30
Bäckaskogs slott

1.
Mötesordförande Sven Götesson hälsade välkommen och öppnade mötet. Han gav mötet
ett perspektiv på hela avrinningsområdet och berättade om Projekt Immeln och en skolturné
i sex kommuner, som styrelsen i Skräbeåns vattenråd ska ut på, allt i syfte att lyfta intresset
för god vattenförvaltning.

2.
Till ordförande för verksamhetsåret 2012 valdes Ewa Wemby.

3.
Till sekreterare för verksamhetsåret 2012 valdes Anna Grönlund.

4.
Ordföranden lämnade ordet till sekreteraren för en redovisning av ekonomin. Vid årets slut
2011 var kommitténs tillgångar 5 552 kronor. Kostnader för verksamheten 2011 uppgick till
53 819 kronor, och intäkter, genom medlemmarnas bidrag, till 29 250 kronor.

5.
Karl Holmström, Ekologgruppen, berättade om den sammanställning av vattenkemi och
näringsbelastning i Ivösjön som gjordes förra året, och vilka analyser man kan göra utifrån
den. De i gruppen som har ett gott minne vet att det på 1930-40-talen var ”rent på stenarna”.
Nu är det mera påslag, vilket inte minst märks på fiskenäten.
Den största förändringen är i ökning av färg i vattnet. Färgen har varierat även förr i tiden,
men förändringen går snabbare nu.
Karl satte också Ivösjön i ett skånskt och sydsvenskt perspektiv. Ivösjön – ”Skånes bästa
reningsverk”? I jämförelse med övriga avrinningsområden i Skåne och Sydsverige är
förhållandena i Skräbeåns område mycket goda, beroende på de stora sjöarnas volym. Hela
Ekologgruppens rapport finns att läsa på hemsidan.

6.
Lars Collvin redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhet under år 2012. Han
påminde till att börja med om Ivösjökommitténs syfte, som står kvar sedan bildandet.
OBS: Lars Collvins presentation kommer att finnas tillgänglig på kommitténs hemsida,
www.ivosjo.com:
-

Måluppfyllelse – 0 kr
fortsätta utvärdera mål, åtgärder och resultat sedan bildandet, med utgångspunkt från
programförslag från år 2003.

-

Artlistor för Ivösjön – 0 kr (alla sorters djur och växter, hotade och känsliga arter)

-

Fortsatt provfiske - 3 000 kr
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-

Nätvis sammanställning av provfiskeresultat – 0 kr

-

Kräftor i Ivösjön – 0 kr
(Ivösjöns fiskevårdsförening sammanställer de uppgifter de förfogar över samt eventuellt
provfiske.)

-

Djurplankton – redovisning – 0 kr (Jens Petter Nilssen)

-

Kiselalger – undersökning Oppmannakanalen och Allarpsbäcken – 9 000 kr

-

Vattenväxter – inventering Kyrkviken – 0 kr

-

Däggdjur runt sjön – 0 kr

-

Sjöfågel - 3 000 kr
(Nordöstra Skånes Fågelklubb fortsätter att bearbeta klubbens dokumentation enligt
urvalet ”Fåglar i och vid Ivösjön”.)

-

Dricksvatten – bakteriell provtagning – 3 000 kr

-

Syrgas – sammanställning resultat – 0 kr

-

Siktdjup – redovisning tidsserier – 0 kr

-

Klimatförändringar – luft/vattentemperatur, nederbörd, is m m över tiden – 0 kr

-

Skyltar runt Ivösjön – 0 kr (betalas av kommunerna)

-

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

Vissa aktiviteter för att högtidlighålla kommitténs tio-årsjubileum bör planeras till 2013.
Summan av uppskattade kostnader enligt förslaget är 18 000 kronor. Tillkommer även
kostnader för möten, föreläsare, medlemskap i vattenrådet och hemsidan, så att
uppskattade kostnader för 2012 blir 29 600 kronor.
Förslaget till verksamhetsplan för år 2012 godtogs av mötet, och sekreteraren kommer att
sammanställa en budget. Därefter kan bidrag äskas.

7.
Bromölla och Kristianstads kommuner har tagit fram ett förslag till utformning av skylt, med
allmän information om Ivösjön och dess ekologiska status m m. Enligt tidigare beslut i
kommittén skulle skyltarna till att börja med placeras på två ställen, Axeltorp och Vånga.
Mötet diskuterade om en bättre placering än i Vånga vore i Barum, vid färjeläget. Frågan
handlar även om att kunna infoga nya skyltar i kommunernas skötselplan, och vad det gäller
placering i Vånga eller Barum får nog beslutet lämnas till Kristianstads kommun. Det finns
annars inget som hindrar en skylt på vardera plats.

8.
Sekreteraren informerade om att Sjövikens båtklubb är nya medlemmar i kommittén. De
hälsas välkomna.
Ivösjöns fiskevårdsförening och Ivösjökommittén skulle kunna ordna ett gemensamt
seminarium.
Inga andra övriga frågor.
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9.
Ordförande tackade särskilt Karl Holmström, Lars Collvin och Anna Grönlund. Mötet
avslutades.
Bromölla
2012-03-28
Anna Grönlund, sekreterare

Bil. 1 Närvarolista
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Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen i Olofström
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