2017-02-01

MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2017-02-01, kl 9:00 – 11:00
Kommunhuset, Bromölla

Närvarande:
Ulrika Tollgren (ordförande), Catarina Welin (sekreterare), Sam Skällberg, Brodde Almer,
Ulrika Hedlund och Thomas Lakowitz (via telefon)
___

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från höstmötet den 30 november 2016 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Bidrag har inkommit från Kristianstad kommun på 12 500 kr och ett extra bidrag från
Bromölla kommun på 10 000 kr till makrofytinventeringen. Höstmötet och provfisket är betalt
och det har köpts in en ny vattenkikare till siktdjupsmätningarna. Makrofytinventeringen
delbetalades under 2016 och slutbetalades under januari 2017. Utgående saldo för 2016 är
76 329 kr. Ivösjökommitténs tillgångar uppgår för tillfället till 53 094 kr.

4. Utvärdering av höstmötet
Sammantaget var det en trevlig kväll med bred uppslutning och många deltagare.
Föreläsningarna var bra. Särskilt efterfrågat har föreläsningen om läkemedelsrester varit.
Kvällen blev dock lite sen så till nästa gång kan det vara bättre att börja redan 18:00 och
kanske bara ha en extern föreläsare.

5. Verksamhetsplan
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer
– Det är dags för den stora provfiskerundan i år. Brodde hör med Nils-Arne om han kan
tänka sig att genomföra den. Det behövs fler medverkande till detta stora provfiske.
– En uppmaning kommer att gå ut i fisksumpen om att lämna uppgifter om lekplatser för
nors och siklöja. Dessa kommer sedan Brodde att sammanställa och pricka in på karta.
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– Johan Wagnström håller på med en sammanställning över fynd av nissöga. Ulrika T
ber honom redovisa vad han kommit fram till på vårmötet.
Ivösjön som resurs – Petter Jeppsson
Petter var inte närvarande vid mötet.
– Det kan vara lämpligt att ha en hållbar utveckling som mål för turistnäringen. För
boende i området är det viktigt att utveckla kunskapen om och stoltheten över sin
hembygd.
– Tillgängligheten till stränderna är på vissa håll dålig och skulle kunna förbättras
genom röjningar av utsiktspunkter exempelvis den vid Barum.
– Informationsskyltar sattes upp för några år sedan dessa kan behöva ses över
underhållsmässigt.
Ivösjöns belastning – vakant
– LRF behöver vara med och påverka målen. Ulrika T gör en skrivelse till de lokala
kommungrupperna för att efterlysa en ny representant till kommittén.
– Mikroplaster läggs till i uppräkningen av kontrollpunkter under måldefinition 1.
– Det kommer en artikel i fisksumpen om omkopplingen av Näsums avlopp till
Bromölla reningsverk. Anders Johnsson, BEVAB, har skrivit den.
– Det skulle vara bra med någon form av utbildning i våtmarkslösningar och tekniker för
naturlig vattenrening. Exempelvis tvåstegsdiken kan vara bra lösningar. Thomas kollar
efter möjliga föreläsare och eventuella bidrag för våtmarkslösningar. Det är viktigt att
få ut information till markägare. Där kan LRF vara en viktig partner.
Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg
– Årets växtinventering kan göras antingen genom att följa upp transekter eller genom
att inventera specifika områden där förändringar kan förväntas. Sam funderar över
vilket som bör väljas
– I sommarens makrofytundersökning registrerades kransalger i Ivösjön, vilket är
mycket intressant.
– Det har utförts en växtinventering i Levrasjön i sommar troligen beställd från HaV.
Thomas kollar om det kommit någon rapport.
Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson
Stefan var förhindrad att komma till mötet.
– Vi ber Stefan hålla koll på inrapporteringen av utter och mink och kompletterar med
inrapporterade fynd i artportalen.
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– Thomas har tittat på artportalen efter groddjur runt Ivösjön. Inga anmärkningsvärda

fynd är nyligen rapporterade. (Det finns ett fynd av långbensgroda rapporterat på Ivö
klack, men det är felaktigt rapporterat. Gamla fynd av strandpadda finns öster om
Bromölla och mellan Åhus och Ivösjön, men de ligger långt ifrån sjön. I miljön
närmast sjön saknas habitat lämpligt för strandpaddan.) Möjligen skulle man kunna
göra en undersökning efter lämpliga lekvatten för exempelvis större vattensalamander.
Den inventeras på våren och kan göras som en enkel förekomst/icke förekomst
inventering.
– Vi ber fågelklubben fortsätta bevaka fiskgjuse och storlom.
– Vi ber Stefan rapportera och inventera förekomst av signalkräfta.

5. Övriga aktiviteter
 En undersökning/utbildning av trollsländor kontra vattenkvalitet kunde vara intressant.
 Ishavsrelikter bör återinventeras. Catarina hör med Hans Berggren, Bromölla, om han
kan rekommendera någon som kan genomföra det.

6. Vårmötet
Vårmötet hålls som vanligt på Bäckaskog slott.
Datumet blir onsdagen den 22 mars 2017, kl 18:30.





Föreslagna punkter är;
o En liten punkt om diken – Thomas
o En liten punkt om nissöga – Johan Wagnström (Ulrika T kollar)
o En större punkt om trollsländor, Ulrika T kollar med Linda Birkendal
Catarina sammanställer ett förslag till verksamhetsplan och skickar ut .
Catarina skickar ut inbjudan och bokar lokal.

7. Övriga frågor
 Brodde presenterade sin undersökning av abborrar för bred binnikemask under 2016.
Inga infekterade abborrar hittades. Undersökningar har gjorts utvalda år sedan 1965.
Sammanställning över åren läggs på hemsidan. Även Ivösjöns näringsväv bifogas till
hemsidan.
 Under nästa vecka vet länsstyrelsen om det blir screening av mikroplaster i Ivösjön.
 På åldermansgillet har det diskuterats angående nedskräpning på öar i Ivösjön. Kanske
kunde det vara ett projekt för Håll Sverige rent.
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8. Nästa möte
Nästa möte hålls i Bromölla den 1 mars 2017, kl 9:00.

9. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.
Catarina Welin
Sekreterare

Delar av Ivösjökommitténs arbetsgrupp med ett ”sandkryparsåll” för fångst av nissöga.
Sam Skällberg, Ulrika Tollgren, Ulrika Hedlund och Catarina Welin.

Ett fångat nissöga.
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