
Ivösjökommittén 
Förslag till verksamhetsplan för 2014 



 
 

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 2014 

1. Provfiske 
2. Nätvis sammanställning 
3. Kräftprovfiske 
4. Vattenväxter 
5. Kiselalger 
6. Fågel 
7. Däggdjur 
8. Dricksvatten 
9. Väder 
10. Hydrologi 
11. Hemsida 
12. Nya/förändrade mål 

 



Fortsatt provfiske 

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

fiskevårdsförening genomföra ytterligare ett 
provfiske med 12 bottennät på 0-3 m:s djup och två 
med pelagiska nät på 0-30 m:s djup på ”punkt 65”, 
ett  i augusti och ett i oktober 

 
     Kostnad:    3 000 kr för båtbensin 
                              ? kr nya nät 



Nätvis sammanställning 

Förslag till att gå vidare: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att nätvis 

sammanställa provfiskeresultat för de 12 ytliga 
provfiskenäten (0-3 m) 

 
    Kostnad: - kr 



Kräftor i Ivösjön 

Förslag till att gå vidare: 
- Stefan Gabrielsson får i uppdrag att 
  genomföra ett provfiske efter kräftor 
- Varje sommar provfiskas en viss del av sjön  
 
Kostnad: 2 000 kr 



Vattenväxter 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att med Sam Skällbergs 
och  Brodde Almers hjälp kartera och sammanställa 
vattenväxter vid Allarp 

 
    Kostnad: Båtbensin ca 500 kr 

Potentiella problemområden 



Kiselalger 
Förslag: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att genomföra 

provtagning och låta analysera kiselalger 
i Byån och i Fäbrobäcken 

 
    Kostnad: ca. 9 000 kr 



Sjöfågel 

Förslag : 
Arbetsutskottet får i uppdrag att höra med Nils 

Valdemarsson och den lokala ornitologiska 
föreningen om de vill fortsätta sammanställa 
befintlig data för en eller ett par fågelarter som 
nyttjar Ivösjön 

 
    Kostnad: ca - kr i bil-/båtersättning 



Däggdjur 

Förslag: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att med hjälp av 

Stefan Gabrielsson redovisa händelser 
inom Ivösjöns närområde under 2014, för 
däggdjur som är beroende av vatten för sin 
fortlevnad. Särskilt fokus på utter och mink.    

 
Kostnad: - kr 



”Nya” artgrupper 

Förslag: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att med hjälp av 

medlemmar/konsulter redovisa förekomst i 
Ivösjön och dess närområde, av arter som 
är beroende av vatten fört sin fortlevnad 
och som tillhör artgrupperna fladdermöss*, 
trollsländor och grodor.  

 
Kostnad: 10 000 kr 
 
*11 av 19 sv. fladdermusarter finns i Ivösjön 

Vattenfladdermus  
Vanlig i Ivösjön. Födan består av 
sländor och andra vatteninsekter, 
skalbaggar, flugor och fjärilar.     

Vanlig groda 

Kjesartrollsländ
a Som larv ligger den och lurpassar på 

vattengråsuggor och andra byten i lämplig 
storlek på botten av en damm eller långsamt 
rinnande vattendrag.  

Den vanliga grodan lever på en 
mycket varierande diet av maskar, 
larver, sniglar, insekter, spindlar 
och lockespindlar. 
 
 



Dricksvatten 
Förslag till att gå vidare: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att låta följa upp 2012 

års provtagning av ”dricksvatten” i Ivösjön med 
vissa tillägg.  

 
Kostnad: 500 kr 



Siktdjup 

Förslag till att gå vidare: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att utvärdera 

siktdjupet på tre lokaler i Ivösjön under 
2014 och relatera till tidigare års resultat.  

 
                            Kostnad: - kr 



Väder 

Förslag: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att beskriva väderåret 

2014 och relatera till tidigare års resultat. 
 
 

    Kostnad: - kr 
 
   



Hydrologi 

Förslag: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att beskriva 

vattenstånd och vattenflöde i och runt Ivösjön 
2014 och relatera till tidigare års resultat 

 
 
Kostnad: - kr 



Hemsida - http://www.ivosjo.com  

Förslag till att gå vidare: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att driva  vidare 

Ivösjökommitténs hemsida. 
 
                       Löpande arbete: 2 500 kr/år 
                  



Fändring av Ivösjökommitténs mål  
för arbetet under perioden 2015-2020 

Förslag till att gå vidare: 
Arbetsutskottet får i uppdrag att målvis 

arbeta vidare med stämmans förslag och 
i verksamhetsberättelsen för 2014 
presentera förslag till mål för perioden 
2015-2020 

 
    Kostnad: - kr 

Mål kan omfatta undersökningar för att klargöra 
frågeställningar; förslag till åtgärder - såväl fysiska, som 
lokala skydd för delmiljöer och/eller arter 



Litteratur om Ivösjön 

Scanna in äldre litteratur 
och lägga ut på nätet 



Post Vad Kostnad kr 
Sjöprovfiske Bensin, förbr. mat. 3 000 

Kräftprovfiske Kräftprovfiske 2 000 

Vattenväxter Båtbensin 500 

Kiselalger Konsult 9 000 

Artlistor Medlemmar/konsult 10 000 

Dricksvatten Provtagning/analys 500 

Hemsida Webb-redaktör 2 500 

Möten 
AU/Styrelse 

Mars, november 5 000 

Vattenrådet Medlemsavgift 100 

SUMMA kr          2014 32 600 

Budget för 2014 
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