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MINNESANTECKNINGAR  
 

Arbetsutskottet för Ivösjökommittén 2020-09-08 kl. 9.00 – 10.45 

Via skype/lync samt högtalartelefoner 

Närvarande 
Anna Grönlund – biolog, Kristianstads, Bromöllas och Olofströms kommuner                
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Elisabet Knutsson – föreningen Humleslingan 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
Henric Djerf – Högskolan Kristianstad  
Maria Benke – ordförande, representant, Kristianstad kommun  
 

1. Mötet öppnas 
 

Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

2. Nytt folk till Arbetsutskottet 
 

Elisabet Knutsson från Föreningen Humleslingan och Henric Djerf från Kristianstad Högskola 

hälsades varmt välkomna till Ivösjökommitténs Arbetsutskott. De presenterade sig. Elisabet 

är ordförande i Föreningen Humleslingan och driver pensionat Strömbacken i Östafors, där 

hon bott sedan 1981. Henric är uppväxt vid Ivösjön. Han arbetar för Högskolan Kristianstad 

med miljövetenskap. 

 

3. Tidigare anteckningar 
 

Anteckningarna från AU-mötet 2020-03-11 har tidigare lagts till handlingarna. Vi gick igenom 

dem, eftersom det p.g.a. COVID-19 situationen varit ett längre uppehåll mellan AU-mötena. 

De punkter som inte utförts flyttades fram och redovisas till nästa AU-möte den 13 oktober. 

 

4. Ekonomi    
 
De ekonomiska tillgångarna är 168 837 kronor. 
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5. Verksamhetsplanering 

Inventering av grovnate.  
Beslöt att undersöka om Arbetsutskottet kan söka LONA-medel. Intresserade av att hjälpa till 
med ansökan är Henric, Elisabet och Florence. Anna frågar Ulrika. Brodde bidrar med bilder 
på grovnaten till ansökan. 
Angående algblomning: Brodde informerade om att det varit svag algblomning i Ivösjön i 

augusti av släktet Anabena. 

Övriga punkter från AU-mötet i mars arbetas det med till AU-mötet 13 oktober. 

 

6. Ivösjöskylten 

Finansieringen för Ivösjöskylten blev klar i våras. Kristianstad och Bromölla kommuner delar 

på kostnaden och betalar 10 000 kronor per kommun för arbetet av Katarina Månsson, 

designer och illustratör. Arbetet med skylten har gått utmärkt och pågår för fullt. Beräknas 

vara klart till höstmötet och visas där. 

 

7.   Ishavsrelikter  
 
Medins havs och vattenkonsulter har utfört provtagningen 12-14 augusti. Florence var med 
en dag. En sammanfattning av rapporten presenteras vid höstmötet. Slutrapporten levereras 
vid årsskiftet. 
 
 

8.   Ryssberget – studiebesök 2.0 - Våtmarker  
 
Beslöt att Florence frågar Stefan om han vill hålla i ett framflyttat studiebesök i maj 2021.  
 
 

9. Malen i Ivösjön 
 
Beslöt att fortsätta avvakta till 2021 angående frågan om malen. 
 
 

10. Pegelstation Västanå kvarn 
 

AU fortsätter att arbeta för att åter sätta upp en pegelstation i Västanå kvarn. Thomas, 

Brodde, Hans och Florence gör sina arbetsdelar till AU-mötet 13 oktober.  

 
11. Höstmötet  

 
Beslöt att fråga Medins havs- och vattenkonsulter om de kan delta digitalt och presentera 

undersökningen av ishavsrelikterna. Beslöt att Elisabet håller föredrag om föreningen 
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Humleslingans verksamhet och Ivösjön. Beslöt att fråga Hans om han vill visa algbilder/film 

och hålla föredrag. Beslöt att de andra föredragshållarna som tillfrågades till vårmötet, 

kontaktas och tillfrågas angående vårmötet 2021. 

Beslöt att skicka ut följande pressmeddelande inför höstmötet (det som planerades inför 
vårmötet): 

”Ivösjökommittén är en ideell förening som har till syfte att värna om Ivösjöns biologiska 

mångfald och ekosystemtjänster samt arbetar för att höja vattenkvaliteten. 

Verksamheten stöds av Bromölla och Kristianstads kommuner samt av ett stort antal 

ideella föreningar. Se vidare information: www.ivosjo.se 

Programmet för Höstmötet den 11/11 bifogas till pressmeddelandet samt informationen 

om att vi bjuder på fika och att anmälan är obligatorisk.  

 

12. Agenda 2020-2021  
 
Beslöt att både nästa AU-möte och Höstmötet ska vara fysiska och digitala för de som 
önskar delta digitalt. Det finns även möjlighet att delta via högtalartelefon.  
 
Man svarar på inbjudan och ger besked, för kaffets och för den tekniska utrustningens skull. 
Vi önskar att svar lämnas även av den som inte kan delta, eftersom vi vill vara säkra på att 
inbjudningarna har kommit fram till alla. 
 
Beslöt att Florence undersöker om Loftet på Bäckaskog slott är ledigt den 11/11 för 
höstmötet. Alternativa lokaler är Sessionssalen i Bromölla kommunhus samt Naturum i 
Kristianstad Vattenrike. 
 
År 2020 

 AU-möte tisdagen den 13 oktober – i Bromölla kommunhus, kl. 9.00 – 12.00; 
 Höstmöte onsdagen den 11 november – i Bäckaskog slott, kl. 18.30 – 21.00; 

 
År 2021 

 AU-möte tisdagen den 2 februari – i Bromölla kommunhus; kl. 9.00 – 12.00; 
 Vårmöte onsdagen den 24 mars – i Bäckaskog slott, kl. 18.30 – 21.00. 

 

13. Övrigt 

Brodde informerar att Fiskevårdsföreningen utfört reduktionsfiske i Axeltorpsviken under 

maj 2020. Se bilder på hemsidan. Vid ett tillfälle sjönk båten - alltför mycket fisk! 

 

14. Mötet avslutas 

Mötesordföranden tackade alla samt avslutade mötet. 

/ Vid tangenterna, Florence Eberhardt, sekreterare 

http://www.ivosjo.se/

