2017-08-23

MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2017-08-23, kl 9:00 – 10:15
Kommunhuset, Bromölla

Närvarande:
Ulrika Tollgren (ordförande), Catarina Welin (sekreterare), Sam Skällberg, Brodde Almer och
Thomas Abrahamsson.
___

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från mötet den 10 maj 2017 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Kostnaden för webb-hotellet har betalts sedan senaste mötet. Tillgångarna uppgår till 47 699
kr. Provfiske näten har kommit, men Catarina har inte fått någon faktura ännu. Catarina
skickar ut årets bidragsförfrågan.

4. Verksamhet - status
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer
 Provfisket är avslutat på totalt 64 stationer + en specialare med tre olika djup. På den
djupaste punkten vid 51 m fångades 3 lake och 1 nors, vilket indikerar goda
syreförhållanden även på djupet.
 Brodde har fiskat 13 stationer och Nils-Arne har fiskat resten. Ett fantastiskt arbete
som Ivösjökommittén tackar alla inblandade för.
 Brodde fick på sina 13 stationer 1003 fiskar på totalt 32,5 kg. Abborre dominerar
fångsten. Stor mängd grovnate försvårar utläggningen av näten i Axeltorpsviken.
Ivösjön som resurs – Petter Jeppsson
Petter var inte närvarande på mötet.
 Utsikten från trafikverkets rastplats vid Furustad (Vånga alle) har tidigare haft en fin
utsikt mot Ivösjön, men nu är det så uppväxt att man inte ser sjön längre. Ulrika T
undersöker vidare och Brodde försöker prata med markägaren.
 Ulrika T har försökt få kontakt med Eva Berglund, turismansvarig i Kristianstad
kommun, angående skyltningen runt sjön, men har inte lyckats.
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Ivösjöns belastning –
 En utbildningsdag i våtmarkslösningar samt vad man får och inte får göra i vatten och
våtmarker planeras. Genomförande beräknas till jan-feb 2018. Ulrika T pratar med
Agne Andersson (Osby kommun) om en föreläsning.
Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg
 Årets växtinventering genomfördes i Axeltorpsviken utanför Pisleö den 8 augusti.
Området har en helt annan karaktär på strandvegetationen än vad som iaktagits på
andra håll i sjön. Där fanns en bred bård med smalkaveldun med bladvass innanför.
Vid den betade betesmarken var det fritt vatten ända in till strandkanten. I viken växte
massor med näckrosor, grovnate, smalkaveldun, kolvass, bladvass, vattenpilört,
gäddnate m m.
 Sam sammanställer en rapport.
Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson
Stefan var inte närvarande på mötet.
 Enligt Magnus Billqvist är lämpliga lokaler för trollsländeövervakning:
o Havagyl i Blisstorp
o Längs Holjeån mellan Näsum och Gröneväg
o Axeltorpsviken
 Utter har observerats vid Arkelstorp

7. Övriga frågor
Ulrika T stannar i Ivösjökommittén till december 2018 som det var sagt tidigare.
Höstmötet på Humletorkan 2017
 Förslag på datum är torsdag 9 november eller onsdag 22 november.
 Catarina kollar vilka datum Marie kan.
 Ulrika T och Catarina tittar på verksamhetsberättelsen.
 Förslag på föreläsning om våtmarker. Ulrika T kollar med Agne Andersson (Osby
kommun)

8. Nästa möte
Nästa möte hålls i Bromölla den 18 oktober 2017, kl 9:00.

9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Catarina Welin
Sekreterare
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