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MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2019-02-07, kl. 9:15 – 11:00
Kommunhuset, Bromölla

Närvarande:
Thomas Abrahamsson, representant för näringen, LRF;
Marie Eriksson, representant för länsstyrelsen i Skåne;
Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun;
Brodde Almer, naturvårdsintresset, fritidsfiskare och fiskeentusiast;
Ulrika Tollgren, tidigare ordförande och representant för Kristianstads kommun;
Maria Benke, ny ordförande och representant för Kristianstads kommun och
Florence Eberhardt, sekreterare och kommunekolog i Bromölla kommun.

1. Mötet öppnas
Vår avgående ordförande hälsade vår nya ordförande och övriga deltagare i mötet välkomna
och öppnade mötet.

2. Tidigare anteckningar
Anteckningarna från AU-mötet den 17 oktober godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
De ekonomiska tillgångarna var vid mötet 120 491: - (Bilaga 1). Klara Vatten använde
130 000 av 160 000 kronor. Fiskevårdsföreningen har inte begärt att få tillbaka resterande
belopp 30 000 kronor utan har låtit dessa pengar stå kvar hos Ivösjökommittén till nästa
åtgärd.
Inga pengar från Ivösjökommittén kommer att användas till LONA-projektet för
ishavsrelikter i Ivösjön i år, eftersom Naturvårdsverket beslutat att man inte avsätter nya
LONA-medel under 2019.

4. Utvärdering av höstmötet
Det var ett trevligt möte med intressanta presentationer. Det blev även mysigt strömlöst.
Mötet gick igenom Verksamhetsberättelsen, där även Max redogjorde för examensarbetet
”Från våtmarker till våta marker”, se Ivösjökommitténs hemsida:
http://www.ivosjo.com/dokumentarkiv
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Efter mötesförhandlingar och fika så berättade Jesper samt Magnus från ”Klara Vatten” om
reduktionsfiske som metod och Johan från Länsstyrelsen sammanfattade hur
reduktionsfisket gått under det gångna året. Tidningen Fisksumpen, organ för Ivösjöns
fiskevårdsförening, kommer så småningom att publicera detaljer om höstmötet i sitt
årsnummer 18/19: http://ivosjon.com/f%C3%B6reningsinfo/fisksumpen.html

5. Planering av vårmötet
Platsen för vårmötet ska bli på Bäckaskogs slott den 20 mars eller 26 mars, vid tiden klockan
18.30 – ca 21.
Programmet blir enligt följande: Brodde kommer att visa bilder från ”Torkans år 2018”.
Marie berättar om Statusklassning inom cykel 3 för Ivösjön. Hon visar även vattendatabasen
VISS, Vatteninformationssystem Sverige, med alla Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Ytterligare förslag på föredrag är att fråga Johan W om han vill
berätta om redovisningen av reduktionsfisket år 2018 och vad som händer sedan.
Marie informerade under mötet om att fiske och inventeringar, miljöövervakningsdata (växtoch djurplankton m.m.) kommer in i statusklassning, i databaser, från 12 stationers
provfiske. Statens Lantbruksuniversitet, SLU, har databasen. Kiselalgsanalyser görs av
Länsstyrelsen Skåne. Elfiske utförs i Holjeån.

6. Verksamhetsplan för 2019
a) Ivösjöns fiskebestånd - Ansvarig: Brodde Almer
Vi pratade om:
- siklöjan - den höstlekande siklöjan och dess lekplatser skrivs det om i Fisksumpen. Brodde
berättade att i november vid vattentemp 6 – 7 grader, gärna vid kalluftsinbrott som kallas
”sikavinter”, därefter leker siklöjan. Det kan bli fördröjd lek om det är fortsatt varmt i
november. 2018 lekte siklöjan i vanlig tid. Siklöjan fiskas med djupa skötar, då näten läggs på
ett djup av 25 meter. På kvällen går siklöjan upp till ytan och äter;
- norsen har Länsstyrelsen redovisat. Uppgift för Ivösjökommittén är att finna dess
lekplatser.
- gösen är redovisad i Fisksumpen;
- braxen leker när häggen blommar. Brodde skriver om förr och nu angående braxen;
- lake kan köpas rökt på Näsums rökeri;
- nissöga: vår uppgift är att jobba med är att dokumentera var nissöga lever i Ivösjön och att
finna lekplatser;
- fortbildning: Brodde ska lära upp ca 10 fiskentusiaster, exempelvis ungdomar i
Fiskevårdsföreningen.

Sida 2 av 4

2019-02-07

b) Ivösjön som resurs – Ansvarig: Petra Svensson.
- Öka kunskapen om Ivösjöns värden och kulturhistoria, exempelvis få med en aktiv
Hembygdsförening.

c) Ivösjöns belastning – Ansvarig: Thomas Abrahamsson
- Målet är att ha en god vattenkvalitet.
- Inga nya pengar finns att söka till våtmarker. Trolle Ljungby är emellertid på väg att göra nio
stycken våtmarker på Ryssberget. Marie berättade att en av våtmarksåtgärderna på
Ryssberget är att sätta igen ett dike som går tvärs igenom ett tidigare naturligt
sammanhängande våtmarksområde. Mötet diskuterade exemplen, från del två i
våtmarksutbildningen 2018, på åtgärder som passar mindre gårdar, där små åtgärder med
små resurser kan ge stora effekter (Fjällmossen, Huaröd, Mjöåns avrinningsområde).
- Ett exempel på framtida åtgärd för Ivösjön vore att återmeandra vattendraget mellan
Ivösjön och Levrasjön – eller att åtminstone göra ett tvåstegsdike där, föreslog Marie.
- Nu är analyserna klara av mikroplaster. Thomas på Länsstyrelsen bearbetar resultaten.

d) Ivösjöns växtliv – Ansvarig: Sam Skällberg
Östra sidan om Ivön har växtinventerats och resultaten redovisas i Fisksumpen 18/19. Sam
planerar för den nya växtinventeringen 2019.

e) Ivösjöns djurliv – Ansvarig: Stefan Gabrielsson.
- Utterförekomster kommer att publiceras i Fisksumpen 18/19.
- Trollsländor: Ulrika Tollgren fortsätter med inventeringsarbetet och Marie Eriksson är
intresserad att delta i inventeringarna i mån av möjlighet.

f) Övriga undersökningar/aktiviteter
- Vi beslöt att vi gör en exkursion, förslagsvis med båten ”Klacken”, som ägs av Ivöverken,
med arbetsutskottet samt övriga medlemmar.
- Ett annat förslag på exkursionsmål är Vejlabäcken och Näsumaviken-Axeltorpsviken.
- En teckningstävling skulle vi vilja utlysa på temat ”Varför Ivösjön är värdefull för dig” En
idé vore att utlysa tävlingen på Vattnets dag i mars 2020. Resultaten skulle kunna
presenteras i olika utställningslokaler. Man kunde ha en mobil konstutställning som vandrar
runt i de olika biblioteken runt Ivösjön. Ett syfte med teckningstävling i skolorna vore
förutom att teckna, även att jobba med temat Ivösjön på lektionerna.
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7. Övriga frågor
7.1. Kalendarium diskuterades, hur skulle det kunna se ut på hemsidan?
Man skulle till exempel kunna lägga omfattande material på en annan server och länkar in.
7.2. Marie berättade om rapporten: ”Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne
2018”. Inga undersökningar har emellertid gjorts under det gångna året i Ivösjöns tillflöden
eller utflöden. Senast gjordes kiselalgundersökningar i Ivösjöns till- och frånflöden år 2014.
7.3 Förslag togs upp på att utföra ett arrangemang: ”Ivösjöns dag”;
7.4. På Skördefesten skulle vi kunna informera om Ivösjökommitténs arbete;
7.5. I tidningen Kristianstadbladets bilaga ”Sjöriket” skulle vi kunna få med information om
Ivösjökommittén. Vad skulle vi vilja informera om och hur skulle informationen se ut?
7.6. Skriften Ivösjön, ska vi eventuellt göra en ny tryckning av.

8. Nästa möte
Nästa AU-möte blir torsdagen den 16 maj, kl. 9.15 i Bromölla kommunhus, i rum ”Kansliet”.

9. Mötet avslutas
Mötesordföranden tackade alla samt avslutade mötet.

Florence Eberhardt
Sekreterare
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