
MINNESANTECKNINGAR  arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2004-03-25 

Humletorkan 

Närvarande: 

Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne 

Michael Dahlman, Kristianstads kommun 

Göran Cervin, Bromölla kommun 

Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening 

Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla   

Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur o Trolle Ljungby AB 

 

Anmält förhinder: Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté 

och Lars Edebrand, Olofströms kommun 

 

Syftet med dagens möte är att sätta ihop förslag till Ivösjökommitténs möte 27/5. Varje punkt 

formuleras med en motivering och ”beslutsförslag”. 

 

 

Genomgång av föregående protokoll. 

Inga synpunkter. 

 

 

Ekonomin 

Genomgång av ekonomin för kommittén och arbetsutskottet. För närvarande disponerar 

kommittén 26.250: till bland annat möteskostnader, mindre uppdrag, rapporter, hemsida, 

transporter, eventuell förlorad arbetsinkomster, studiebesök mm till kommittén och 

arbetsgruppen. Arbetsgruppen beslutade skicka förfrågan på ekonomiskt bidrag även till 

respektive länsstyrelser. Länsstyrelsen i Skåne har lovat ett engångsbelopp på 5.000 kr. 

 

Förslag till kommittén: 

Ge arbetsgruppen, genom Göran Cervin, mandat att utbetala i enlighet med de beslut som 

kommittén tar. (GC formulerar) 

 

 

Djupkarta 

Lars Collvin redovisade att fiskevårdsföreningarna i både Oppmannasjön och Ivösjön är 

intresserade av att bidra till djupkartor för resp sjö. Länsstyrelsen är beredd att ta på sig 

samordning och beställning, vilket gör att momsen kan lyftas (6 resp 25 %). Även 

samordningen gör priset lägre än delofferterna 100’ för Oppmannasjön och 350’ för Ivösjön. 

Myrica AB föreslås göra en offert till fiskeenheten. Kanske stadsingenjörskontoren i 

Kristianstad/Bromölla kan göra mer publika kartor dessutom? 

 

Förslag till kommittén: 

Ge arbetsgruppen i uppdrag att gå vidare med samordning och upprätta en kostnadsfördelning 

för sjödjupskartering under 2005. (LC + Johan Wagnström formulerar fvb till GC+MD) 

 

 

Hemsidan 

Uppdrogs åt Göran Cervin att undersöka om webbmastern för Ivösjöns fiskevårdsförening är 

villig att sätta upp en hemsida även för Ivösjökommittén. Hemsidan ska bl.a. tjäna som 

informationskanal för kommitténs arbete och intressanta länkar inom området. 



 

Förslag till kommittén: 

Om det är kommitténs vilja att det ska finnas en hemsida – uppdraga åt arbetsutskottet att ta 

fram en hemsida förslagsvis med namnet ivosjon.com eller ivosjo.com. Kostnad cirka 1500 

första året, några hundralappar mindre följande år. (GC+MD formulerar) 

 

 

Vegetationskartering 

Vad finns det för information idag? 

Möjlighet att ta del av lantmäteriets gamla bilder 

Möjlighet att ta del av försvarets gamla bilder 

Nya flygbilder 

Länsstyrelsen håller på och tittar på möjligheter. Eventuellt karakterisering av vegetationen 

utmed profiler utfört av Håkan Sandsten. Sex transekter ca 11.000 kr, 10 transekter ca 15.000 

kr. 

 

Förslag till kommittén: att uppdraga åt arbetsutskottet att bevaka att en vegetationskarta 

upprättas via länsstyrelsen och ev återkomma med förslag. (LC formulerar) 

 

 

Utökad syremätning 

Har inkommit offert från limnolog Fredrik Holmberg som visar att en syrgasprofil från fyra 

extra lokaler under juni, juli, augusti och september skulle kosta 2000:-/tillfälle. Summa för 

hela perioden blir således 8000:- kronor.  

Lars Collvin visar på områden som kan vara intressanta att utöka mätningarna med. Göran 

informerar Conny Svensson. 

 

Förslag till kommittén: kommittén föreslår Skräbeåns Vattenvårdsförbund att utöka 

mätningarna med 4 extra mätpunkter enligt bilagt förslag. (GC+MD formulerar) 

 

 

Samverkan med Vattenmyndigheten 

Lars Collvin informerar om att det 1:a veckan i april går ut ett informationsbrev till 

kommuner och vattenvårdsförbund från Länsstyrelsen om den nya Vattenmyndigheten. 

 

Förslag till kommittén: Lyfta fram Ivösjökommitténs existens och intresse att samverka med 

Vattenmyndigheten. Arbetsgruppen får i uppdrag att bevaka frågan. (GC+MD formulerar) 

 

 

Enskilda avlopp 

Bromölla kommun har påbörjat sitt arbete med kartläggning av enskilda avlopp och även 

upprättat ett prioriteringsförslag på åtgärder. Även Kristianstads kommun har tagit beslut på 

att kartlägga de enskilda avloppen inom Kristianstads kommun. 

 

Uppdrogs åt Michael Dahlman att undersöka hur arbetet med de enskilda avloppen går i 

Olofströms kommun. 

 

Förslag till kommittén: Arbetet pågår i kommunerna. Arbetsgruppen får i uppdrag att bevaka 

frågan. (GC+MD formulerar) 

 



 

Riskabla verksamheter 
Önskvärt att göra en karta över riskabla verksamheter och områden inför fortsatta 

prioriteringar och förslag. Även dagvattenutsläpp och bräddpunkter bör läggas in. 

 

Förslag till kommittén:  att rekommendera respektive kommuner att ta fram uppgifter till en 

karta och förteckning på riskområden och en värdering över desamma, helst till november 

2004, och att arbetsgruppen sedan sammanställer detta. (GC+MD formulerar) 

 

 

Förbiledning av avlopp 

Förslag till kommittén: Kommittén föreslår Olofströms och Bromölla kommuner att ta fram 

projekteringskostnader för en förbiledning (tub) från Jämshög till Nymölla (sträckning, 

pumpstationer, intrångsersättningar mm). (GC+MD formulerar) 

 

 

Provfiske 

Föreligger karta och fiskeresultat av provfiske sommaren 2003 i Ivösjön. Det vore väsentligt 

om man kunde göra uppföljningar av detta fiske på följande 8 punkter enligt bifogad karta, 

med två stycken provnät. 

 

Vid punkt 2 - Holjeån .vid punkt 11 - Axeltorp, vid punkt 18 – väster om Enö, vid punkt 24 

öster om Ivö, vid punkt 12 NV om Holjeån, vid punkt 51, vid punkt 62 och vid punkt 64.  

 

Förslag till kommittén: Kommittén köper in 2 st provnät á 3.500:- till Ivösjöns 

fiskevårdsförening och föreslår att föreningen provfiskar och länsstyrelsen sammanställer, 

utvärderar och upprättar excelblad för information. Provfiske görs 1 gång/år och bör pågå i 15 

år. Ersättning utgår för bensinkostnader och för byte utbyte av förslitet nät var annat år. 

Fiskevårdsföreningen äger näten. (GC+MD formulerar) 

 

 

Gässen 

Sven har gjort ett utkast: 2000 gäss kan medföra ett fosforutsläpp på drygt ett ton per år. 

Diskuterar med Leif Nilsson, Ekologiska institutionen. Michael Dahlman talar med Hans 

Cronert och återkommer med förslag. Pengar för undersökningar finns att söka från 

länsstyrelsen. 

 

 

Närsaltsbelastning och fosforbudget 
Michael Dahlman kontaktar Ekologgruppen för offert. (se punkt 8 föregående protokoll       

(04-02-26) 

 

----    

 

Göran Cervin Michel Dahlman 

 


