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Minnesanteckningar 
 

Ivösjökommittén 
Onsdagen den 22 november 2017 kl 18.30  

Humletorkan  
 

 

1. Mötet öppnas   
Ordförande Ulrika Tollgren hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 

2. Verksamhetsrapport 2017 
Ulrika Tollgren presenterade uppföljning av verksamheten för 2017, med hjälp av övriga 

inblandade i kommittén. Marie Eriksson redovisade årets utökade provfiske och Brodde 

visade bilder från bland annat höstens höga vattenflöden. Presentationerna finns på hemsidan, 

www.ivosjo.com 

 

Tack, med blommor och choklad, framfördes till Nils-Arne Hagelin och Brodde Almer för 

årets fantastiska provfiske insats. 

 

Tillägg till verksamhetsberättelsen: 

 Nils Waldemarsson berättade om årets övervakning av fiskgjuse och storlom. I 

huvudsak har det dåliga häckningsresultatet berott på ett alltför dåligt väder. Det finns 

1 eller 2 par storlom som vistas i området. Nils efterlyser information om eventuell 

havsörnshäckning runt Ivösjön. 

 

 Brodde berättade att siklöjan leker nu. Han och Nils-Arne hade varit ute och fiskat 

samma dag som mötet. 

 

 Sam Skällberg tillägger att det i området inte finns några notblomster (som annars är 

vanlig i sjön) och att inventeringen i Axeltorpsviken visar att den delen av sjön är 

näringsrik.  

 

3. Övriga frågor 
Två studenter på Högskolan i Kristianstad, Max Pilbäck och Terese Berglund, kommer att 

göra sitt examensarbete i samverkan med Ivösjökommittén. De kommer genom gis-analyser 

att titta på möjliga lägen för att anlägga våtmarker utifrån bland annat höjddata, historiska 

våtmarker och dikningsföretag.  

 

Henric Djerf, som inte kunde närvara på mötet, skickar med anledning av detta en fråga om 

kommittén har någon plan för hur informationen skall användas och hur man tänker stötta 

markägare i processen.  

 

Det Ivösjökommittén tänker sig är att stötta markägare och andra med kunskap och 

information samt att genomföra en kortare utbildningsinsats angående våtmarkers möjligheter 

och funktion.  

 

http://www.ivosjo.com/
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4. Mötet avslutas 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

Efter mötesförhandlingarna höll Agne Andersson, kommunekolog, Osby kommun ett 

föredrag om projektet Rädda Immeln. 

 

 
 Foto: Brodde Almer 

 

 

 

Bromölla  

2017-11-29 

 

 

Catarina Welin 
sekreterare 
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Närvarolista 

Ulrika Tollgren, Kristianstads kommun, ordförande  

Catarina Welin, Bromölla kommun, sekreterare 

Ulrika Hedlund, Kristianstad kommun 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne län 

Björn Martell, Skräbeåns fiskevårdsförening 

Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening 

Nils-Arne Hagelin, Ivösjöns fiskevårdsförening 

Kenneth Lindberg, Ivösjöns fiskevårdsförening 

Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen i Olofström 

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad-Bromölla 

Sam Skällberg, Naturskyddsföreningen i Kristianstad-Bromölla 

Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes fågelklubb 

Agneta Johansson, Oppmanna Vånga Bygderåd 

Mats Blissing, LRF Bromölla 

Staffan Östlind, LRF Arkelstorp 

Cecilia Möller, LRF Arkelstorp 

Max Pilbäck, Högskolan Kristianstad 

Terese Berglund, Högskolan Kristianstad 

 


