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MINNESANTECKNINGAR - IVÖSJÖKOMMITTÉN 
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2019-05-16, kl. 9:15 – 11:30 
Kommunhuset, Bromölla 
 

Närvarande: 
 
Thomas Abrahamsson, representant för näringen, LRF;  
Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun;  
Brodde Almer, naturvårdsintresserad, fritidsfiskare och fiskeentusiast;  
Maria Benke, ny ordförande och representant för Kristianstads kommun och 
Florence Eberhardt, sekreterare och kommunekolog i Bromölla kommun. 

 

1. Mötet öppnas 
 
Ordförande Maria Benke hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.  
 
 

2. Tidigare anteckningar 
 
Anteckningarna från höstmötet den 21 november och AU-mötet den 7 februari godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
 

3. Ekonomi 
 
De ekonomiska tillgångarna var vid mötet 119 343,16 kronor (Bilaga 1).  
 

4. Utvärdering av vårmötet 
 
Det var ett spännande och innehållsrikt vårmöte på Bäckaskogs Slott med mycket givande 
föredrag. Vårmötet gick igenom verksamhetsplanen. Efter mötesförhandlingar och fika så 
berättade Brodde Almer om Torkans år 2018 och visade hundrade informativa och gripande 
bilder. Johan Wagnström från Länsstyrelsen och Fiskevårdsföreningen utvärderade 
reduktionsfisket från 2018 och han berättade om de framtida planerna. Tidningen 
Fisksumpen, organ för Ivösjöns fiskevårdsförening, vill publicera fakta från vårmötet i sitt 
årsnummer 19/20. http://ivosjon.com/f%C3%B6reningsinfo/fisksumpen.html 
Kvällen avslutades med ett föredrag av Stefan Gabrielsson, som berättade om det hängivna 
och angelägna arbetet med Katastrofhjälp för fåglar och vilt. 
 
AU-mötet tyckte att det var mycket bra att Stefan kunde hoppa in med så kort varsel och 
hålla ett synnerligen intressant föredrag. 

http://ivosjon.com/f%C3%B6reningsinfo/fisksumpen.html
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En synpunkt var att vi till höstmötet ska fundera på föredragshållare i riktigt god tid, kanske 
redan till nästa AU-möte i början av september, för att kunna gå ut och annonsera om 
Ivösjökommitténs höstmöte i mycket god tid.  
 

5. Studiebesök till nya våtmarker. 
 

Ett förslag har kommit på att göra Studiebesök till nya våtmarker på Trolle-Ljungbys fastighet 
– eventuellt tillsammans med Skräbeåns vattenråd och Skräbeåns vattenvårdskommitté. 
Florence kollar med Stefan hur man tar sig dit och de bestämmer tidpunkt och skriver om 
innehållet i studiebesöket. 
 
Angående nya våtmarker berättade Brodde att det har uppkommit en våtmark i Klagstorp. 
P.g.a. torkan förra året har det uppstått en göl i en åker. Det finns emellertid en pumpstation 
bredvid för att avvattna hela området men våtmarken har uppstått ändå. 
 
 

6. Kursverksamhet för unga  

 
Kursverksamhet för unga, angående att lära sig att fiska – rensa – laga med Brodde Almer, 
Johan Wagnström och Bengt Svensson Kiaby, Oppmanna FVO, diskuterades.  
 
Förslag som kom upp: 
1) Bjuda in barn med föräldrar några kvällar i bibliotekets stora sal i Bromölla. Ge kunskap, 
allmänbildning om Ivösjön och skyddet av Ivösjön, ex. vilka fiskar som finns i Ivösjön, visa 
fiskeredskap och bilder. 
 
2) Att besöka och undervisa klassvis årskurs 4 – 6, dels på skolorna i klasserna, dels i   
”Klagstorps fiskeriskola”, där de får komma ut med Broddes båt 4 barn åt gången. 
 
3) Höstlovsaktivitet: vecka 44: Dagtid - FVO-föreningarna organiserar att prova på att fiska. 
 
- Ulrika kollar skolor i Kristianstads kommun; 
- Florence kollar med skolorna i Bromölla kommun; 
- Florence skriver inbjudan tillsammans med Brodde; 
- Brodde skriver vad som kommer att ingå: vad det ska handla om 1-2 timmar den där dagen. 
Målet är att barnen ska uppfatta att Ivösjön är oerhört värdefull, både det där som ligger där 
och glittrar – och allt som finns under ytan; 
- Brodde pratar med Johan Wagnström; 
- Florence kollar om flytvästar finns på skolorna eller om de kan lånas av räddningstjänsten. 
 
Skolor som är aktuella: 
Kiaby, Arkelstorp, Fjälkinge, Näsum, Bromölla, Gualöv och Trolle-Ljungby skolor. 
 
 

7.   Skyltning vid badplatser  
 
Skyltningen vid badplatser runt Ivösjön planerades. De skyltar som tidigare satts upp finns på 
- Färjeläget i Barum 
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- Campingen i Bromölla 
Det är några år sedan dessa skyltar sattes upp. De beskriver Ivösjöns fysiska storlek, djup 
växt- o djurliv. Uppgifterna är troligen fortfarande aktuella. Anna G och Ulrika H gjorde 
skyltarna. 
- Ulrika kollar efter underlaget till skyltarna i Kristianstad. 
- Florence kollar också efter underlaget till skyltarna i Bromölla. 
 
Förslag på nya platser för skyltar: 
- Klackabacken, Klagstorps by äger marken 
- Oruddens badplats, Trolle-Ljungby – prata med Stefan 
- Ivöns badplats – Kristianstads kommun 
- Vångavikens badplats – ägs av kommunen  
- Korsholmens badplats i Bromölla – marken ägs av Bromölla kommun 
- Bäckaskogs Slotts brygga – Per Lundin / Maria kollar med Pelle 
- eventuellt Lagunen på Enön – Trolle-Ljungby äger marken 
 
- Ulrika kollar skyltkostnad. 
- Maria, Brodde o Florence kör ut med bil och kollar alla de föreslagna skyltplatserna. 
 
 

8.   Ersättare till AU 
 
Hur går vi tillväga när det behövs en ersättare till Ivösjökommitténs AU?  
- Maria och Florence kollar stadgarna. 
Utifrån detta tillsätts eventuellt en tillfällig ersättare. 
 
 

9.   Tävling – text till logga 
 
Förslag har lagts fram om att komplettera Ivösjökommitténs logga med en text. Alla tyckte 
att det är en bra idé. Text till nuvarande logga samt förslag på nya loggor 
skickas in till Florence, som bifogar dem i kallelsen till nästa AU-möte, då frågan tas upp igen. 
 
  

10.   Ivösjökommittégåva 
 
När gamla (om så efter 4 år) trotjänare lämnar sina uppdrag, vore det trevligt att kunna ge 
en minnesgåva som har speciell anknytning till Ivösjön och Ivösjökommittén. Här finns 
förslag på sådana gåvor. ”Luffarhatten” luffarslöjd med trollslända till Ulrika Tollgren är 
beställd. Den överlämnas på höstmötet. 
Maria och Florence letar efter förslag på Ivösjökommittégåvor för upp tilll 700 kr i två 
prisklasser. Ett exempel är Troels Kirk i Näsum (konstrundan). Förslagen presenteras på 
nästa AU-möte. 
 

11. Föredrag 2019 för medlemmar i Ivösjökommittén och allmänheten 
 
Att förmedla kunskap om Ivösjön är en viktig del av vårt vattenkvalitetshöjande och 
förebyggande vattenvårds- och naturvårdsarbete kring och i Ivösjön. Därför skulle vi gärna 
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vilja arrangera föredrag detta år för våra medlemmar och kanske även för andra Ivösjö-
relaterade organisationer samt för allmänheten.  
Föreslagen lokal är stora salen i biblioteket i Bromölla. 
- Brodde föreslår föredrag om nissöga av Johan Wagnström: ”Livet i Ivösjön” 
- Hans Berggren, om Ivösjön 
- Stefan Gabrielsson, om Ivösjön 
- Ulrika Tollgren, om trollsländor 
 
1 – 1,5 timmars föredrag inklusive frågor. Florence ringer runt o kollar med föreslagna 
föredragshållare. 
 
Föranmälan till föredraget ska ske på grund av fika, som kommunerna BK o KK bjuder på. 
Vi äskar mer pengar i medlemsavgifter från kommunerna, ca 15 000 kr per år, dels för 
indexreglering, dels för mer utåtriktad kommunal verksamhet: studiebesök, föredrag etc. 
KK o BK annonserar i Kristianstadbladet. 

 
 
12. Övriga frågor 
 
12:1   Vattendom Ivösjön 
Behöver vattendomen aktualiseras, finns behov av omprövning? Ivösjökommitténs roll? 
 
Enligt dagens vattendom sänker man Ivösjön varje år med 30 cm: från 6,0 m till 5,70 m i 
juni/juli. Sedan ska sjön höjas. Den 1 oktober ska den vara höjd till 6,0 m enligt 
vattendomen. Tidigare har syftet varit att tillgodose lantbrukarnas intressen med större 
betesareal. Brodde berättade att detta inte längre är aktuellt. För vattenfaunans- och florans 
skull är det bättre att konstant hålla 6,0 meter. Nymölla har tidigare inte velat ändra domen 
av kostnadsskäl. Nu kanske Nymölla har ändrat sig efter driftstoppet på grund av torkan. 
Brodde och många med honom anser att man ska ta bort den vattendomen. 
- Att göra: Ivösjökommittén, genom Brodde, frågar Johan Wagnström om länsstyrelsen 
kommer att agera för att denna inaktuella och negativa vattendom ska tas bort.  
Faktabakgrund: Brodde berättade att i slutet av 60-talet sänktes sjön 17 centimeter som krav 
från bönderna. Nedtappningen är negativ för Nymölla bruk idag, exempelvis bidrog 
nedtappningen till driftstopp och minskad produktion för Nymölla bruk 2018. 
 

 
12:2 VFU hösten 2019 

Filip Melander, 20 år gammal, bosatt i Bromölla, går på biologiprogrammet - inriktning 
biologisk mångfald, kommunikation och samhälle på Högskolan Kristianstad. I höst ska han 
gå Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), en kurs där han ska tillbringa tiden på en 
verksamhet med biologisk anknytning. Kursen startar vecka 46 och pågår i 5 veckor, varav 4 
veckor (5 dagars arbetsvecka) ute i verksamheten och därefter 1 vecka i skolan. Filip ska 
genomföra ett eget projekt som ska omfatta minst en veckas datainsamling eller dylikt. 
Bromölla kommun är positiv till att ta hand om honom. Mötet föreslog inventering av utter 
runt Ivösjön med syfte att förebygga att uttrar skadas eller dödas av trafik. Ett annat förslag 
är studier av föroreningar i sediment. 
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12:3 Information angående utflykt med båten ”Klacken” 
 
Att åka ut med båten ”Klacken” kostar 5000:- för en tur runt hela Ivösjön. Antal deltagare är 
max 40 personer, vilket ger ett normalpris på 125 kr. Vi ska notera att bokning av ”Klacken” 
endast kan göras preliminärt, eftersom båtturerna i första hand går till anställda och gäster 
till företaget som äger båten. AU-mötet var ändå intresserade av att försöka genomföra 
utflykten. 
Mötet beslöt att kostnaden per person ska vara 100 kr. Resterande belopp ska 
subventioneras av Ivösjökommittén. Fika ska beställas av Bromölla kommuns ”Bryggan”-
verksamhet. På grund av fikabeställning ska anmälan vara bindande och göras senast en 
vecka innan båtturen.  
Mötet beslöt att minsta antalet deltagare till båtturen ska vara 25 personer (gemensam 
betalning: 25 x 100 = 2500 kr), för att utflykten ska genomföras. Priset 5000 – 2500 = 2500 kr 
är det belopp vilket Ivösjökommittén maximalt kommer att subventionera. Innan bokning 
görs, ska vi ta reda på att vi kan avboka båten om vi får för få deltagare. Mötet trodde 
emellertid att vi kommer att bli fler än 25 deltagare. 
I inbjudan ska det skrivas att man även får ta med sig icke medlemmar.  
- Att göra: Florence frågar Johan Wagnström angående om han vill elfiska under kvällen, 
vilket vore en”favorit i repris” från Ivösjökommitténs förra jubileum. Florence bokar båten; 
tar emot anmälningar, beställer och tar med fika. Brodde tar med sig djuplevande fiskar för 
att visa (bäst i juli månad). Om båten blir fullbokad skriver vi en lista för reserver.   
 

12:4 Vad äter gösen i Ivösjön? 
 
Brodde berättade att han nu gjort undersökning om vad gösen äter i Ivösjön. Resultatet är 
att gösen äter nors och siklöja.  

 

13. Nästa möte 
 
Nästa AU-möte blir onsdag den 4 september kl. 9.15 - 11.30 i Bromölla kommunhus, kansli-
rummet på bottenvåningen. Lokal är bokad och fika beställd. 

 

14. Mötet avslutas 
 
Mötesordföranden tackade alla samt avslutade mötet. 
 
 
 
Florence Eberhardt, 2019-05-16 
Sekreterare 

 


