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MINNESANTECKNINGAR  
  

Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2018-10-17, kl. 9:15 – 11:00 

Kommunhuset, Bromölla 

 

Närvarande: 
Ulrika Tollgren (ordförande), Sam Skällberg, Ulrika Hedlund, Stefan Gabrielsson och 

Florence Eberhardt (sekreterare). 

      

1. Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 

2. Tidigare anteckningar 
Anteckningar från mötet den 24 augusti 2018 i Kristianstad godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

3. Ekonomi 
Ivösjökommitténs tillgångar var vid tidpunkten för mötet 252 423,96 kronor. 

 

4. Utvärdering av det innevarande verksamhetsåret i relation till 
verksamhetsplanen 
 

Ivösjöns fiskbestånd – ansvarig Brodde Almer. Länsstyrelsens Marie Eriksson och Lars 

Collvin sammanställer resultatet som Brodde lämnat in av provfisket. 

 

Ivösjön som resurs – Petra är representant från Humleslingan. Florence ska ta kontakt med 

Petra angående framtida aktiviteter. 

 

Ivösjöns belastning – ansvarig Thomas Abrahamsson. 

 

Ivösjöns växtliv – ansvarig Sam Skällberg, lämnar rapport till Florence om sin inventering. 

Sam berättade om utmaningarna att inventera denna sommar. 

  

Ivösjöns djurliv – ansvarig Stefan Gabrielsson, lämnar rapport till Florence. Stefan har sett 

utter vid Kvarnabäcken under sensommaren. Ulrika Tollgren sammanställer rapport om 

trollsländor och fladdermöss. Fiskgjusen har haft sämre häckningsresultat. Troligen var det på 

grund av den torra och varma sommaren, då fler turister paddlat. Storlom i Klagstorp fick inga 

ungar eftersom det var för stor reglering av sjön i maj. Stefan har genomfört kräftprovfiske 

och skickar rapport. Angående inventering av ishavsrelikter: Ulrika H. och Florence ska 

förbereda en LONA-ansökan. Florence ska ringa Hans Berggren för information om den 

tidigare inventeringen. 

 

Dygnsflöden – Florence kontaktar SMHI och får uppgifter nov 17 – nov 18 samt kollar om 

Bromölla kommun kan få gratis uppgifter om temperaturer. Florence lämnar samtliga 

uppgifter till Anna Birgersson, till hemsidan. 
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5. Planering av höstmötet  
 

Bokningarna av lokal, fika samt föredragshållarna är färdiga. Förutom Klara Vatten så 

kommer även Ivösjöns Fiskevårdsförening att prata om reduktionsfiske. Ulrika T. skickar 

examensarbetet ”Från våta marker till våtmarker”, som redovisas på höstmötet och läggs ut på 

hemsidan. I år blir det inga blommor till föredragshållarna utan Ulrika T köper honung av 

Birgitta Lindkvist från Brantahalla. 

 

6. Övriga frågor 
 

6:1) Notreduktionsfisk för allmänheten. Båtturer. 

Stefan informerade om notreduktionsfisket som startar nästa vecka 43: hur man planerar att ha 

bilvakter, enkelriktad trafik och personal för att kunna erbjuda allmänheten att komma till 

anläggningsplatsen och få ta del av den fisk som fångats. Till exempel skolor kan få fisk till 

sina biologilektioner. 

Även båtturer kan göras under reduktionsfisket med 5 gäster åt gången. 

 

Stefan berättade också om notfiskeprojekt i Oppmannasjön och Råbelövsjön. 

 

Ivösjön och Levrasjön har bokat 10 dagars notfiske: 1 not på förmiddagen, 1 not på 

eftermiddagen. Allt fiske dokumenteras. Rapporten kommer att läggas ut på 

Ivösjökommitténs hemsida. 

 

6:2) Våtmarksutbildningen 2018 

Våtmarksutbildningen i Ekestad, Röetvedsplurran samt mellan Fjälkestad och Varestad 

utvärderades. Det var positiva och nöjda deltagare.  

 

6:3) Lyxcamping och stugby med vattenverksamhet vid Holma? 
Florence berättade att en intressent vill starta lyxcamping och stugby med vattenverksamhet 

vid Holma, söder om Näsum. Samhällsbyggnadsutskottet har lämnat ärendet till Tekniska 

enheten i Bromölla kommun för utredning. 

 

6:4) Utterprojekt 

Florence informerade om ett utterprojekt i Olofström, Sölvesborg och Karlshamn som utförts 

för att undersöka och åtgärda platser där uttrar riskerar att dödas av trafik. Florence fick i 

uppdrag att ta reda på vad projektet där har kostat. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte blir höstmötet i Humletorkan den 21 november kl. 18.30. 

 

8. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

Florence Eberhardt 
Sekreterare 

 


