2018-01-31

MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2018-01-31, kl 9:30 – 11:00
Kommunhuset, Bromölla

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

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Några av mötesdeltagarna är nya för
varandra så mötet inleddes med en presentationsrunda.

2. Tidigare anteckningar
Anteckningar från mötet den 18 oktober 2017 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Sammanställning för 2017 är gjord. Skräbeåns vattenråd har bidragit till verksamheten med
5 000 kr. Tillgångarna uppgår vid årsslutet till 75 592 kr. Många har bidragit till
verksamheten med ideellt arbete, denna tid borde vi försöka värdera och redovisa.

4. Utvärdering höstmöte
Agne Andersson från Osby berättade om våtmarksprojekt runt Immeln och Ekeshultsån. Det
blev ett trevligt möte med stort deltagande.

5. Planering vårmöte
 Mikael Dahlman från Kristianstad kommun vill gärna komma och berätta om ett
vattenprojekt för grundvattenbildning i det gamla grustaget i Bäckaskog. Ulrika T
bokar in honom.
 Marie kan visa lite karttjänster.
 Mötet hålls som vanligt på Bäckaskog den 21 mars kl 18:30. Catarina bokar.

6. Verksamhetsplan för 2018
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer





Karta över platser för nissöga
Redovisning av siklöja
Sammanställning över gösens föda
Provfiske 12 stationer + station 65, Nils-Arne Hagelin, 5 000 kr.
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Ivösjön som resurs –
 Kolla upp skyltningen till sjöns badplatser.
Ivösjöns belastning –
 Utbildning om våtmarker, ca 15 000 kr.
 Uppföljning av kväve och fosfor belastning.
Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg
 Återinventering i Vångaviken, ca 500 kr.
 Beräkna kvoten mellan cyanobakterier och guldalger.
Ivösjöns djurliv –







Övervakning av utter och mink, Stefan Gabrielsson.
Kräftprovfiske, Stefan Gabrielsson, ca 2 000 kr.
Övervakning av fiskgjuse och storlom, Nordöstra Skånes fågelklubb
Inventering av fladdermöss, Christer Neideman
Återinventering av ishavsrelikter, Catarina hör med konsulter om kostnadsförslag
Inventering av trollsländor, Ulrika T, Catarina o Marie, ca 3 000 kr till utrustning.
o Inventera i Havagyl, Axeltorp o Gröneväg, i 3 omgångar under säsong
o Bjud in till inventeringstillfällen. Magnus Billqvist kanske kan vara instruktör?

Övrigt –





Siktdjup vid station 65, Nils-Arne Hagelin.
Väder och flöden.
Hemsida, Anna Birgersson, ca 2 500 kr
Eventuellt en gemensam utedag i maj? Något runt Ivösjön ev Lillån.

7. Våtmarksutbildning
Tuve Lundström, Naturvårdsingenjörerna AB, är tillfrågad att hålla utbildningen. Han skall
komma in med ett prisförslag och datum på två kvällsträffar och en exkursion. Utbildningen
planeras efter v 9, kanske i maj. Vi kan använda sessionssalen i Bromölla till innekvällarna.
Catarina hör med Skräbeåns vattenråd om de vill medfinansiera.

8. Övriga frågor
 Catarina hör med Ifö om Ivösjökommittén får publicera rapporterna om nissöga och
bottenfauna i Ivösjön, som tagits fram i deras tillståndsansökan.
 Helgeåns vattenråd skall ha en konferens om brunifiering. Deltagande från
Ivösjökommittén?
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 Catarina vidarebefordrar inkommen remiss angående bevarandeplan för Natura 2000området Ivösjön-Oppmannasjön.
 Catarina skickar ut digitalt material angående översvämningsproblematiken i
Olofström.
 Ivösjökommittén skall svara på remisser utifrån aktuella sammanställda kunskaper
som vi har bidragit till.
 Kiselalgsrapporter från 2013–2017 ligger nu ute på länsstyrelsens hemsida. Catarina
ber Anna B länka dit från hemsidan. Kiselalger går även att söka ut i en karttjänst.
 Brodde lämnade dokumentering av Klagstorps fiskeriskola, statistik över nederbörd i
Klagstorp samt fiskfångst under 2017. Catarina scannar in och lägger till hemsidan.
 Den 17 juni anordnas ”Vilda blommornas dag” i Näsumaviken.

9. Nästa möte
Tid för nästa möte bestäms vid vårmötet.

10. Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Catarina Welin
Sekreterare
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