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1. Mötet öppnas  

Ordförande Ulrika Tollgren hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Verksamhetsrapport 2018  

Ulrika Tollgren presenterade uppföljning av verksamheten för 2018, med hjälp av övriga in-

blandade i kommittén. Vår nya kommunekolog Florence Eberhardt kunde tyvärr ej närvara 

pga sjukdom. Sammanställningen av årets provfiske saknades i redovisningen men Lars Coll-

vin har lovat att hjälpa oss med detta som kommer att tillfogas presentationen i efterhand och 

publiceras på kommitténs hemsida: www.ivosjo.com. 

Brodde visade bilder från sommarens exceptionella torka med efterföljande lågvatten vilket 

gjort att mycket skräp kom i dagen och många har hjälpts åt att städa upp. Tack till Bromölla 

kommun som bjöd på bortforslingen av bland annat dumpade däck.  

Nils Waldemarsson berättade om årets övervakning av fiskgjuse och storlom. Årets häck-

ningsresultat var ganska magert och fint väder i början av sommaren ger ofta fler störningar. 

Det finns 1 eller 2 par storlom som vistas i området utan häckningsframgång.  

Kommittén har under året anordnat en våtmarksutbildning med drygt 20 deltagare som träffa-

des vid 2 tillfällen för föreläsningar på Bäckaskog Slott och avslutade med en heldags fältstu-

dier under ledning av Tuve Lundström från Naturvårdsingenjörerna.  

Max Pilbäck, student från Högskolan i Kristianstad berättade om sitt examensarbete som han 

och en studiekollega genomfört efter förfrågan av Ivösjökommittén. Arbetet heter ”Från våta 

marker till våtmarker: en studie i våtmarkernas förändringar mellan tidigart 1800-tal och 2017 

vid Ivösjön” och i den har 3 områden som tidigare varit naturligt blöta undersökts. Syfte vara 

att ur olika aspekter klargöra om dessa lägen var lämpliga för återskapande av nya våtmarker. 

3. Övriga frågor  

Jesper  Björk Rengbrand och Magnus Böklin från Klara Vatten Sverige AB berättade om det 

reduktionsfiske som vatten och fiskeåtgärd samt om vilka metoder de använder. Denna pre-

sentation gjorde i ljuset av stearinljus då Humletorkan drabbades av strömavbrott vilket gav 

en extra mysfaktor när de församlade mötesdeltagarna trängde ihop sig framför laptopens 

skärm. Reduktionsfisket hade blivit försenat pga den varma vattentemperaturen som behövde 

vara under 10 grader för att fiskarna skulle gå ner och ställer sig lämpliga för notfiske. Före-

mål för detta fiske är förutom Ivösjön även Levrasjön, Oppmannasjön och Råbelöfssjön och 



mötesdeltagarna inbjöds både att få följa med ut under helgens fiske alternativt delta i land-

ningen. Jesper och Magnus ser gärna att fisken hämtas och kommer till nytta och det som inte 

hämtas går till biogasproduktion. 

Johan Wagnström, ordförande i Ivösjöns fiskeförening berättade om hela projektet ur ett 

längre perspektiv. Årets reduktionsfiske ingick som ett provfiske för att förbereda en ansökan 

om ett flerårigt projekt för att förbättra vattenkvalitén i dessa sjöar, som till sin karaktär är 

väldigt olika. Ivösjön har en jämförelsevis god kvalité medan bland annat Oppmannasjön är 

kraftigt övergödd och eftersom dess vatten hamnar i Ivösjön är denna åtgärd prioriterad även 

för vår del.  

4. Mötet avslutas 

Ordförande tackade alla medverkande med närproducerad honung och Vångamust och förkla-

rade mötet avslutat. 
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