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Protokoll
Ivösjökommitténs arbetsgrupp
Tid:
Onsdagen den 24/8 kl 9.00-11.00
Plats:
Rådhus Skåne, Kristianstad
Närvarande: Ulrika Tollgren, Ulrika Hedlund, Sam Skällberg, Stefan Gabrielsson, Florence
Eberhardt

1. Presentationer
Närvarande representanter för Ivösjökommitténs arbetsgrupp presenterade sig för Florence
Eberhardt som precis börjat arbeta som kommunekolog i Bromölla kommun. Därefter
berättade Florence om sig själv och sin bakgrund. Ulrika Tollgren berättade därefter om
kommitténs syfte, övergripande mål och verksamhet.
2. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte är utskickade till medlemmarna.
Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna
3. Ekonomi
Florence redovisade att Kristianstad och Bromölla kommun betalat in det årliga bidraget på
12500 kr vardera till kommittén. Ulrika Tollgren berättade att kommittén inhämtat en offert
från Calluna gällande undersökningar av ishavsrelikter i Ivösjön. Kostnaden uppgick dock
till 194.000 kr, vilket är en för hög kostnad för kommittén. Vi behöver därför ta in fler
offerter för att kunna ta ställning till hur vi kan gå vidare.
4. Utvärdering av det innevarande verksamhetsåret i relation till verksamhetsplanen:
- Ivösjöns fiskbestånd –Brodde har intervjuat äldre personer med koppling till Ivösjön för
att på så sätt öka kunskapen om Nissöga. Provfiske har genomförts under sommaren resultatet kommer att redovisas på höstmötet (Länsstyrelsen sammanställer och
presenterar). Under hösten kommer reduktionsfiske att genomföras av
fiskevårdsföreningarna i Oppmannasjön, Ivösjön, Levrasjön och Råbelövssjön. Syftet är
att reducera mängden vitfisk. Fisket kommer att göras i september/oktober och ska vara
tillgängligt för allmänheten. Om det är möjligt skulle det vara lämpligt med en
presentation av projektet på höstmötet, annars vid ett senare tillfälle.
- Ivösjön som resurs: Syftet med målet är framförallt att öka turistnäringen och bibehålla
en god vattenkvalitet. Petra Svensson (ej närvarande) är ansvarig för målområdet.
- Ivösjöns belastning – Under våren har en utbildning i våtmarksanläggning genomförts i
samarbete med Naturvårdsingenjörerna. Två av träffarna hölls inomhus och tre i fält. Ca
20 personer deltog i utbildningen. Uppföljning av sjöns näringsstatus sker genom
mätning av kväve- och fosforbelastning på två lokaler (sköts av länsstyrelsen).
- Ivösjöns växtliv - Sam Skällberg rapporterar att man under 2018 inventerat östra sidan
av Ivön. Egentligen skulle man riktat in sig på Vångaviken, men vattenståndet var för
lågt för att man skulle kunna gå in med båt i viken. Lokalerna i årets inventering visade
sig hysa en fin bottenflora med braxengräs och nålsäv på sandbotten. Inga stora
vassområden förekom på platsen, bara smala bårder utmed stranden.
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5. Ivösjöns djurliv –Stefan Gabrielsson meddelade att man inte fått in några rapporter om utter,
men däremot många om mink. Fågelklubben har koll på förekomsten av storlom i Ivösjön inga ungar av storlom har noterats under året. Kräftprovfiske har genomförts, resultatet blev
endast 15 kräftor på 20 burar. Christer Neideman har inventerat fladdermöss vid
Bäckaskogs slott – rapport väntas under hösten.
6. Planering av höstmötet
Årets höstmöte kommer att gå av stapeln på Humletorkan den 21 november kl 18.30.
Förslagsvis kommer Klara Vatten (som genomför reduktionsfisket i Ivösjön) att informera
om arbetet. Ulrika Tollgren kontaktar Johan Wagnström för att få kontaktuppgifter etc.
7. Övriga frågor – inga övriga frågor
8. Nästa möte kommer att äga rum i Bromölla den 17/10 kl 9.00.

Vid anteckningarna Ulrika Hedlund

