
Ivösjökommittén
Förslag till verksamhetsplan för 2009



Ivösjökommittén syfte

• Initiera och samordna åtgärder för att bevara och 
utveckla Ivösjöns ekologiska värden

• Främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön

• Utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter, 
användare och intressenter



Förslag till aktiviteter inom 
verksamhetsplanen för 2009

• Provfiske
• Syrgas i Axeltorpsviken
• Växtplankton på fler lokaler med 

algtoxinanalys
• Djurplankton fortsatt provtagning
• Däggdjur runt sjön
• Sjöfågel
• Fäbrobäcken
• Näsumprojektets uppföljning
• Regleringar i Skräbeån
• Strandlinjens utveckling
• Turism runt sjön
• Riskabla verksamheter



Fortsatt provfiske
Förslag till att gå vidare:
Arbetsutskottet får i uppdrag att be Ivösjöns 

fiskevårdsförening ansvara för 
genomförande av ytterligare provfisken 
med bottennät på 0-3 m:s intervall och ett 
pelagiskt på ”punkt 65” (aug o okt)

Kostnad: 2 000 kr för båtbensin



Växtplankton
Förslag:
Arbetsutskottet får i uppdrag att beställa 

växtplankton från ytterligare tre lokaler i 
augusti (Axeltorpsviken, utanför Holjeån 
och utanför Bäckaskog) samt att då 
också analysera algtoxiner på dessa tre 
lokaler samt på lokal 19

Kostnad: maximalt 20 000 kr



Syrgasmätning
Förslag till att gå vidare:
Syrgasmätning startar i Axeltorpsviken under 

ledning av Stefan Gabrielsson. Mätningar sker 
minst en gång per månad från yta till botten 
april - november (mitten av varje månad) ev. 
tätare fr.o.m. mitten av juli. Ersättning för 
båtbensin och fickpengar till ev. ungdomar

Kostnad: Ca 3 000 kr för båtbensin o fickpengar
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Djurplankton

Förslag:
Provtagning fortsätter med hjälp av Brodde 

Almer. Ivösjökommittén hör med Jens 
Petter Nilssen om man kan få en samlad 
redovisning  av Ivösjöns större 
djurplankton fram t.o.m. 2008

Kostnad: Ev. båtbensin till Brodde 
maximalt 1 500 kr



Däggdjur
Förslag:
Arbetsutskottet får i uppdrag att

sammanställa dagens kunskap om 
däggdjur som är beroende av Ivösjön för 
sin överlevnad  – data från senare år

Kostnad: Anders Hallengren vid 
Länsstyrelsen och Stefan Gabrielsson- 
maximalt 1 500 kr



Sjöfågel

Förslag :
Arbetsutskottet får i uppdrag att höra med Nils 

Valdemarsson och den lokala ornitologiska 
föreningen om de vill fortsätta sammanställa 
befintlig data om fågelarter som nyttjar 
Ivösjön 

Kostnad: Ca 3 000 kr i bil-/båtersättning



Fäbrobäcken

Förslag till att gå vidare:
Arbetsutskottet får i uppgift att med Anna 

Grönlund och Conny Svensson som 
utförare sammanställa och utvärdera 
äldre data för vattenkemi och biologi från 
Fäbrobäcken

Kostnad:  Maximalt 2 000 kr 



”Holjeå”-viken

Förslag till att gå vidare:
Arbetsutskottet får i uppgift att med Anna 

Grönlund och Sven Götesson som 
utförare sammanställa och utvärdera 
äldre data för vattenkemi från Holjeåns 
nedre del, inklusive dess tillrinnande diken 

Kostnad:  Maximalt 2 000 kr 



Strandlinjens utveckling i Ivösjön
Förslag till att gå vidare:
Arbetsutskottet får i uppgift att höra med institutionen för 

Naturgeografi i Lund om någon examensarbetare kan 
beskriva strandzonsutvecklingen i Ivösjön förändringar 
och om möjligt orsaker – speciellt med avseende på 
området runt : 
1. Holjeåns inflöde
2. Skräbeåns utflöde
3. Flödet mellan Oppmannasjön och Ivösjön
4. Flödet från Levrasjön till Axeltorpsviken

Kostnad:  Kostnad för resor och material som flyg- och   
satelitbilder, maximalt 10 000 kr 



Turismen runt Ivösjön

Förslag till att gå vidare:
Arbetsutskottet får i uppgift att med Conny 

Svensson som ansvarig uppdraga åt 
turistkontoren i Bromölla, Kristianstad och 
Olofströms kommuner sammanställa den 
turism som sker runt Ivösjön idag samt ge 
förslag till förändringar

Kostnad:  Maximalt 0 kr
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Riskabla verksamheter

Förslag till att gå vidare:
Arbetsutskottet får i uppdrag att skicka ut befintlig 

kartläggning till berörda myndigheter i 
Bromölla, Kristianstad och Olofströms 
kommuner och fråga om någon förändrats 
sedan 2007.

Kostnad:  Maximalt 0 kr



Ivösjökommittén är med i leken - från 
lakens till siklöjans, så även 2009
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