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Uppföljning av årets aktiviteter enligt verksamhetsplan för år 2010
1. Fortsatt provfiske – pågår. Näten vandaliserades tyvärr under sommaren.
Händelsen är polisanmäld. Förslag läggs till kommitténs höstmöte om att bekosta nya
nät. Enda tillverkaren är Lundgrens nätfabrik i Stockholm. Tills vidare lånas nät från
länsstyrelsen. Brodde har ännu ej rekvirerat de 2000 kr för båtbensin.
2. Nätvis sammanställning – kommer att utföras av Lars C när sista fisket är gjort i
november, Brodde rapporterar resultaten direkt till länsstyrelsen.
3. Kvicksilver i fisk – provmaterialet, dvs 10 st 1-kilosgäddor från olika håll i sjön har
levererats till Statens Veterinäranstalt (SVA). Insamlingen skedde i samband med
Ivösjöns fiskevårdsförenings ”Gäddträff” den 25 september. Anna har beställt
provuttag, längd, vikt, kön, förenklad obduktion och kvicksilveranalys av SVA. När
svaren kommer skall Anna genast skicka dem vidare till föreningen och till Lars.
4. Kräftor i Ivösjön. Eftersom Stefan var borta fick mötet ingen rapport. Brodde har
lämnat artiklar från Fisksumpen till Stefan.
5. Växtplankton – Anna har fått material för toxinanalyser av plankton från Biosense i
Bergen och levererat personligen till Susanne Gustafsson, Limnologen i Lund. Hon
gör analys av de frysta planktonprover som redan är tagna (förra året).
Kvantitativ och kvalitativ analys av växt- och djurplankton har utförts av Gertrud
Cronberg, kostnad 15.000 kr. Rapporten finns på kommitténs hemsida.
Finns möjlighet skall Susanne göra en jämförelse med andra sjöar samt mellan
toxinförekomst och artsammansättning.
6. Syrgas – eftersom Stefan var borta fick mötet ingen rapport.
7. Djurplankton – Brodde har fått alkohol för konservering av C. Martinsen. Brodde har
håvat varje månad, kommer att fortsätta t o m november, då Brodde lämnar prover till
länsstyrelsen i Kristianstad. Proverna skall sedan vidare till Oslo, och J P Nilssen.
8. Vattenväxter – Sam och Brodde har utfört inventering utanför Bäckaskog. Rapport
med artlista är på väg.
9. Däggdjur – eftersom Stefan var borta fick mötet ingen rapport.
10. Sjöfågel – i sommar har fågelklubben arbetat mycket med fiskgjusen i ett LONAprojekt, där Bromölla kommun är medsökande. Anna skall höra med Nils W om vilka
övriga arter man har fokuserat på, och om fågelklubben kan rapportera på höstmötet.
11. Klimatförändringar – några feriearbetare har under sommarlovet lagt in väderdata
från Bromölla reningsverk i en excelfil. Anna ska leta rätt på filen och vidarebefordra
till Lars, för statistikkörning. Lars har fått data för år 2005-2008 från SMHI, men för
Karlshamn. Kan det användas? De har även lämnat isläggningstider fr o m 1800talet. Det kan kompletteras med Broddes egna is-observationer från ca 20 år bakåt i
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tiden. Lars sammanställer. Kommer fler feriearbetare kan de fortsätta lägga in
uppgifter från Bromölla.
12. Turismen – Conny har talat med Håkan Lorentzon som har startat ett
kanotuthyrningscenter i Axeltorp. Han är positiv till en besöksplats med bl a en
informationstavla om Ivösjön. Övriga förslag är Strandängen samt Furestad.
Sven Götesson skall tala med samfälligheten som sköter Furestad.
Sam talar med turistansvarig i Kristianstads kommun och Conny vidare med Håkan L.
13. Litteratur om Ivösjön – Bromölla kommun har föråldrade metoder för inscanning, så
de två skrifter som Brodde lånat ut ligger ännu ”oscannade” hos Anna. De kanske får
lämnas bort, t ex till Kristianstads tryckeri.
14. Kostnaderna för årets verksamhet – ännu har inte allt betalats ut enligt budget. Ännu
så länge har ca 24 000 kronor betalats ut (Gertrud Cronberg, porto/frakt, möte,
Biosense). På kontot finns 35 176 kronor. Några medlemmar har ännu inte erlagt
årligt bidrag, Anna skall påminna dem.
15. Övrigt – arbetsgruppen bör i fortsättningen göra en uppföljning av de resultat som
har uppnåtts i förhållande till de mål som den nybildade kommittén satte för snart 10
år sedan.
Gruppen diskuterar även Bromölla kommuns planförslag ”Iföstrand” och de idéer på
ett sötvattenslaboratorium, som sedan länge funnits.
Brodde delar ut ett programblad och påminner oss om att det är viktigt att arbeta för
att även Olofström ska ansluta sig till ledningen av avloppsvatten Näsum – Bromölla,
och därmed förhindra utsläpp i Holjeån.
Sven Götesson informerar om Kristianstads Vattendagar på Krinova den 1-2
december. Anna ska vidarebefordra info till medlemmarna.
Tid för Ivösjökommitténs höst/vintermöte bestämdes till onsdagen den 24
november kl. 18.30 på Humletorkan.
Vad det gäller nästa möte för arbetsgruppen, så skickar Anna ut förslag senare.

Bromölla den 11 oktober 2010

Anna Grönlund
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