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MINNESANTECKNINGAR - IVÖSJÖKOMMITTÉN 
 

Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2020-02-12, kl. 9:00 – 12:00 

Regionmuséet, Kristianstad 

 

Närvarande 
 
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
 

1. Mötet öppnas 
 

Florence valdes till dagens mötesordförande, hälsade Brodde välkommen och öppnade 

mötet.  

 

2. Tidigare anteckningar 
 

Anteckningarna från AU-mötet 2019-10-03 och Höstmötet 2019-12-10 gick vi igenom. De 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi    
 
De ekonomiska tillgångarna är 182 309 kronor, varav 130 000 kronor är medel som 
kommittén fått till inventeringen av Ishavsrelikter.  

 

4. Rapport från studiebesöket på Jämshögs reningsverk 
 

Vi var fyra deltagare från Ivösjökommittén, som torsdagen den 23 januari besökte Jämshögs 

avloppsreningsverk. Där blev vi väl mottagna av SBVT, Skåne Blekinge Vatten Tjänst, som 

berättade om SBVTs vatten- och avloppsverksamhet i de fyra samverkanskommunerna: 

Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge. Vi blev även guidade runt i 

avloppsreningsverket, diskuterade reningseffektivitet, nödsituationsbreddning till den helt 

intilliggande Holjeån, reningsdammar, eventuell framtida läkemedelsrening med mera. 

Varmt tack till SBVT för er information och ert engagemang! 
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5. Planering av Vårmöte 

Förslag till verksamhetsplanen för 2020 gicks igenom. Brodde ordnar bild till 

Verksamhetsplanens framsida och tack-sida längst bak. 

 Förslag på att Johan Wagnström håller föredrag om ex. förekomsten av nissöga i 

Ivösjön, nissögans biologi m.m. - Natura 2000-områdets ”flagg-fisk”. 

 Förslag på föredrag om klimatförändringar och effekter på Ivösjön. 

 Linda Niklasson och Ulrika Tollgren tillfrågades om att hålla föredrag på höstmötet 

2019, då de inte kunde det – och istället tackade ja till att hålla föredrag på vårmötet. 

Tema på deras föredrag blir fåglar. 

 Hans Berggrens film om våtmarker (16 minuter). Hans har berättat: ”Filmen är en 16 

minuters inspirationsrulle som handlar om att få bönderna att anlägga våtmarker 

som gynnar den biologiska mångfalden och minskar närsaltbelastningen på havet”. 

 Programförslaget är att först har Ivösjökommittén sina vårmötesförhandlingar, 

därefter fika och sist fyra föredrag samt film. Till fika, föredrag och film bjuds andra 

organisationer, ex. Skräbeåns vattenråd, Skräbeåns vattenvårdskommitté samt 

allmänheten in. Obligatorisk anmälan. 

 Hållpunkter: Klockan 18.30 Ivösjökommitténs medlemmar: verksamhetsplan och 

budget. 

 Klockan 19.00 Fika tillsammans med inbjudna från Skräbeåns vattenråd, Skräbeåns 

vattenvårdskommitté samt allmänheten. 

 Klockan 19.30 – 21.00 Föredrag (15 min per föredrag) samt film (16 min) Avslutande 

diskussion (15 min). 

 Förslag till verksamhetsplan: ny punkt: ”Utöka reningen av Jämshögs, Immelns, 

Arkelstorps och Vångas avloppsreningsverk” 

 Brodde tar på sig att undersöka huruvida människans breda binnikemask 

Diphyllibotrium latum förekommer i Ivösjön 2020. 
 

6. Ivösjöskyltar 
 

Under tidigare AU-möte har det diskuterats att ha med nya arter på skylten för att än mer 

lyfta fram det unika med Ivösjön: Förslag på arter tas upp på nästa AU-möte. 

Katarina Månsson, designer och illustratör, har lämnat offert på 18 000 – 22 000. Brodde 

föreslår att Ivösjökommittén tar in fler offerter som jämförelse, från exempelvis Alf 

Andersson, Vare och Tina från Åhus.  

Ulrika och Florence kommer enligt tidigare AU-möte att kontakta respektive kommun för att 

undersöka om ekonomiska bidrag är möjliga att få till Ivösjöskylten. 

 

7. Logga  
 

Punkten bordlades till nästa AU-möte. 
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8. Ishavsrelikter  
 

Tre studier har tidigare gjorts i Ivösjön av ishavsrelikter. Brodde har också använt Mysishåv och 

studerat förekomsten av Mysis relicta. Han drog noten öster om Enön, den var alldeles rödfärgad av 

Mysis. Detta är jämförelsematerial till 2020 års studier. Syrgasförhållandena är också oerhört viktiga. 

De första syrgasmätningarna gjordes på 1920-talet. Brodde har mätt fosformängden som kom in i 

Ivösjön kring 1970, vilken är en av de begränsande faktorerna för biomassaproduktionen i Ivösjön. 

Belastningen från fosforkällorna samt syrgasförhållandena studerades.  

 Ge information om ovanstående förändringar i Ivösjön till den som ska göra 

undersökningarna. 

 

9. Inventering av vattenväxter i Ivösjön 2020  
 
Angående inventering av vattenväxter i Ivösjön 2020, föreslog mötet att hela 
Arbetsutskottet hjälps åt att leta efter en ny inventerare till detta uppdrag. 
 
 

10 -15. Bordlades till nästa möte  
 
Punkterna: 10. Favorit i repris på Ryssberget – studiebesök 2.0 Våtmarker; 11. Malen i 
Ivösjön; 12. Våtmark i Leingaryd; 13. Kalkfilter i Prästadiket; 14. Pegelstation Västanå kvarn; 
15. Uppföljning av giftutsläppet i Holjeån – bordlades till nästa möte, eftersom vi hoppas att 
fler kan närvara då och vi behöver fler deltagare i Arbetsutskottet för diskussioner och 
beslut. 
 
 

16. Nästa möte  
 
Nästa möte blir onsdagen 11 mars kl. 9.00 – 12.00 (tre timmar) i Bromölla kommunhus. 
 

 

17. Mötet avslutas 
 

Mötesordföranden tackade Brodde samt avslutade mötet. 

 

Florence Eberhardt,  

Sekreterare 

 
 


