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MINNESANTECKNINGAR - IVÖSJÖKOMMITTÉN 
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2019-09-04, kl. 9:15 – 11:30 
Kommunhuset, Bromölla 
 

Närvarande: 
 

Thomas Abrahamsson – representant för näringen, LRF 
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Hans Berggren – limnolog, Bromölla 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
Ulrika Hedlund – kommunekolog i Kristianstads kommun 
Petra Svensson – representant för Humleslingan 
 

 

1. Mötet öppnas 
 
Ulrika Hedlund valdes till dagens mötesordförande, hälsade deltagarna välkomna och 
öppnade mötet.  
 

 
2. Presentationsrunda 
 
Eftersom Arbetsutskottet hade två nya medlemmar, Hans Berggren och Petra Svensson, på 
mötet, gjordes en presentationsrunda.  

 
 

3. Tidigare anteckningar 
 
Anteckningarna från AU-mötet 2019-05-16 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

4. Ekonomi 
 
De ekonomiska tillgångarna var vid mötet 117 757 kronor (Bilaga 1).  
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5. Giftutsläppet i Holjeån 
 

Florence informerade om giftutsläppet i Holjeån från Sibbessons jordgubbsodling i Näsum, 
Bromölla kommun. Mötet beslöt att fråga efter Avvikelserapporten hos kommunens 
tillsynsmyndighet för lantbruk. 

Mötets synpunkt är att riktningen på odlingsraderna behöver ändras så att de går parallellt 
med ån (i år leder de i riktning rakt ner mot ån). Motiveringen till den nuvarande riktningen 
är att man velat ha färre vändningar för traktorn (med mindre dieselförbrukning) och därför 
lagt riktningen på odlingsraderna rakt ner mot ån. Det har även varit bekvämare för 
traktorföraren att köra med giftsprutan plant. Eftersom en sådan här allvarlig giftolycka nu 
har skett - traktorföraren åkte med traktorn ner i vattnet och Brodde berättade om liknande 
fall där traktorförare har dött - vill Arbetsutskottet verka för att stödja odlaren till att ha 
odlingsrader som går parallellt med vattendraget. Detta är både av säkerhetsskäl för 
traktorförare samt av miljöskäl för att skydda Holjeån och Ivösjön.  
 

 

6. Ivösjön som reservkapacitet för dricksvatten 
Angående att Sölvesborg, i sin nya vattenplan, vill ha Ivösjön som sin reservvattentäkt för 
dricksvatten, såg Arbetsutskottet enbart som en fördel. Ulrika påtalade att innebörden av att 
även Sölvesborg är med och delar på Ivösjöns resurser bara är bra – ju fler som efterfrågar 
dess tillgångar, desto större skyddsvärde och bättre status får sjön. Brodde påpekade att 
efterfrågan på dricksvatten ur Ivösjön ställer krav på Olofströms reningsverk i Jämshög – och 
dess skötsel, eftersom reningsverkets vatten släpps ut i Holjeån. 
 

7. Studiebesök till nya våtmarker. 
 
Florence berättade hur Stefan och hon planerat för studiebesöket till de sju (av sammanlagt 
tio) återskapade våtmarkerna på utdikad skogsmark hos Trolle-Ljungby på Ryssberget. 
Ivösjökommittén kommer att göra besöket tillsammans med Skräbeåns vattenråd. Tiden blir 
den 26/9, samling klockan 9 på ICA Maxis parkering för samåkning. 
 
 

8. Kursverksamhet för unga  

 
Brodde har ringt till rektorn i Näsum, som föreslog 5:e klassare till kursverksamheten. 
Brodde väntar på gensvar från rektorn. Vid ett rektorsmöte hade rektorn tagit upp förslaget 
gällande alla skolor i Bromölla kommun. Många av barnen i Bromölla kommun har aldrig 
varit ute på Ivösjön. Brodde frågar Fiskevårdsföreningen angående Höstlovsaktivitet dagtid 
under vecka 44. Där finns aktiva i alla åldrar i föreningen. Man fiskar gratis upp till 15 år. 
Föreningen organiserar så att barnen får prova på att fiska. Petra föreslog att vi bjuder in 
fritidsgårdarna i Bromölla kommun. Senare skulle det kunna utvecklas som lovaktivitet i 
Kristianstad kommun också. Petra har haft höstlovsaktiviteter på Ivögården, då de lagade 
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mat och bakade bröd förra året. Man skulle kunna ha en gemensam aktivitet där. Petter är 
kock där och gillar utmaningar – ex. vad gör man för gott på så kallad ”skräpfisk”? 
 

 
9. Lärarfortbildning 
Vi sätter igång förberedelserna redan nu inför hösten 2020. Ulrika: Ämnen - varför är våra 
vattentillgångar viktiga? Hur förmedlar man detta till barnen? Varför är Ivösjön viktig? Hur 
kan de använda detta i sin verksamhet? Petra: ex brunnar med text ”här börjar havet” – hur 
göra sammanhangen tydliga på ett enkelt sätt? Thomas: finns det platser längs Humleslingan 
där man kan fiska utan båt? Petra: nej. Thomas: det som fungerar för turister, gör det även 
för barn. Hans: hitta resurspersoner som arbetar vidare med fortbildningen. Vi kollar med 
Maria. Brodde kollar med rektor Rubin i Näsum. 
 
 
 

10. Skyltning vid båtbryggor och badplatser  
 
Ulrika skickar original till Florence som vidarebefordrar det till AU för synpunkter till 
eventuell revidering. 
 
 
 

11. Logga 
 
Arbetsutskottet tyckte att loggan behöver stiliseras, för att man enkelt ska kunna känna igen 
profilen. Det föreslogs att vi visar sjön i profil och målar sjön blå utan svart strandlinje. Text 
till loggan behövs inte när loggan är med på ett papper där namnet Ivösjökommittén finns. 
Däremot ska text till loggan finnas när loggan visas i sammanhang utan beskrivande text. 
Florence fick i uppdrag att göra ett utkast till logga. 
 
 
 

12. Höstföredrag för medlemmar och allmänheten 
Föredragstema. Torkan i fjol är ett aktuellt ämne: vilka kända och okända effekter har 
uppstått mot bakgrund av hur sjön normalt fungerar? Ett exempel är jättenaten. Nya, 
aktuella saker skulle vi vilja belysa.  
Petra berättade att Brattingborgs grunder som kom i dagern. Hans’ föreslag på 
föredragsinnehåll är tillståndet i Neusumaviken. Han vill drönarfotografera Arkeltorpsviken. 
Hans har dokumenterat och kan visa. Petra föreslog att hennes bror, Patrik Svensson, som är 
dykare och har fotograferat och filmat i Ivösjön, bland annat Brattingsborg, kunde vara en av 
föredragshållarna. 
Mötet beslöt att föredragshållarna blir Patrik, Brodde och Hans. Florence håller i 
grundpresentationen. 
Datum 6 november. Total tid cirka 1:15 tim, med fika i mitten.  
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13. Övriga frågor 
 
Vi hade inga övriga frågor. 

 

14. Nästa möte 
 
AGENDA 

1) Nästa AU-möte blir på torsdag den 3 oktober kl. 9  - 12 i Bromölla kommunhus, B-
salen.  

2) höstföredrag hålls onsdag 6/11.  
3) Höstmötet ska gå av stapeln torsdagen den 21/11 

 

15. Mötet avslutas 
 
Mötesordföranden tackade alla samt avslutade mötet. 
 
 
 
Florence Eberhardt,  
Sekreterare 

 
 


