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MINNESANTECKNINGAR  
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2014-09-18, kl 9 - 12 
Kommunhuset, Bromölla 
 
Närvarande: 
Ewa Wemby, ordf och Kristianstad kommun 
Brodde Almer, Ivösjöns FVF 
Håkan Andersson, LRF Näsum 
Lars Collvin, Länsstyrelsen Skåne 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöns FVOF, Trolle Ljungby AB och Ivösjöbygdens Natur 
Ulrika Hedlund, Kristianstad kommun 
Sam Skällberg, Naturskyddsföreningen 
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun 
Anna Grönlund, sekreterare och Bromölla kommun 
___     
 
1. Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.   
 
2. Tidigare anteckningar 
Anteckningar från den arbetsgruppens möte den 16 maj 2014 godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Verksamhetsplan 2014 
Följande verksamhet har fastställts av kommittén för verksamhetsåret 2014, nedan angiven med 
rapporter från arbetsgruppen under respektive rubrik: 
 
Nya mål för 2015 - 2020 – nedan noterade med samordningsansvarig. Arbetet med att ta fram nya 
mål 2015 - 2020 för kommittén beräknas vara klart till vårmötet 2015, men en delrapport ska lämnas 
till höstmötet 2014. Följande delmål, eller ungefärlig inriktning för vidare arbete med delmål och 
åtgärder, föreslogs av arbetsgruppen: 
 
 

1. Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer 
- Lekplatser bör lokaliseras, bevakas och skyddas 
- Hållbar balans mellan rovfisk och karpfisk (kvarstår från tidigare) 
- Goda bestånd och stor variation för enskilda arter (t ex nissöga och siklöja) 

 
2. Ivösjön som resurs – Conny Svensson 

- Resurs för friluftslivet, t ex strandnära fiske och annan fisketurism, turbåtar, konst, 
dykturism och vintersporter på is 

- Utbildning, folkbildning, skolverksamhet, information etc 
- Rening och näringsupptag 
- Dricksvattenförsörjning 

 
3. Ivösjöns föroreningsbelastning – Håkan Andersson, Lars Collvin 

- Ändra målformulering till Ivösjöns belastning 
- God status, enligt vattenförvaltningens termer, är minimimål. Tillskott till belastning 

värderas för olika typer av markanvändning inom Ivösjöns avrinningsområde (= ARO, del 
av Skräbeåns ARO), t ex jordbruk, skogsbruk samt dagvatten, enskilda avlopp, 
kommunala avloppsreningsverk och atmosfäriskt nedfall. Belastning kan t ex bestå av 
näringsämnen, försurning, humus/färg och särskilda förorenande ämnen.  

 
4. Ivösjöns växtliv – Anna Grönlund 

- God balans mellan olika artgrupper, delmål för såväl över- som undervattensvegetation 
och plankton, och kanske olika för t ex strandzon respektive öppet vatten. Bevakning av 
invasiva arter. 

- Delmål för indikatorarter, och för olika lokaler. 
- Ekologiska kantzoner  
- Periodiska undersökningar, t ex för plankton och kiselalger. 
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5. Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson 

- God balans mellan olika arter/artgrupper, bevakning av invasiva arter. 
- Delmål för indikatorarter, och för olika lokaler 

 
 
Artlistor – groddjur, trollsländor, ormar och fladdermöss ska enligt kommitténs beslut bli föremål för 
nya fördjupningar och sammanställningar. Fisk, fågel, växter, bottenfauna, plankton och övriga 
däggdjur ingår redan i kommitténs eller övrig verksamhet (t ex SRK, samordnad recipientkontroll). 
 
Vad det gäller trollsländor så avslutas en atlasinventering i år (2009 – 2014, Naturskyddsföreningen). 
Det bör vara möjligt att göra en första rapportering från den till kommitténs vintermöte. 
Med avseende på fladdermöss har Naturskyddsföreningen redan lämnat en första rapport, men 
föreningen ska kontaktas för möjliga kompletteringar.  
 
Provfiske – Nils-Arne Hagelin, med hjälp av Brodde, har provfiskat i augusti, ett fiske i oktober återstår. 
12 stationer i år. I år har alla punkter koordinatsatts. Resultaten från provfiske lämnas till länsstyrelsen 
för rapportering till nationell datavärd.  
I samband med provfisket mäts även siktdjup. 
Brodde genomför en utredning med avseende på könsfördelning hos abborre. Är den likadan i hela 
Ivösjön, och i jämförelse med andra sjöar? Resultat från nät- och spöfiske i norra delen av sjön 
indikerar ett överskott av honor. Brodde har kontaktat Sötvattenslaboratoriet i frågan. 
 
Fiskevårdsföreningen, genom Johan Wagnström, har genomfört elfiske efter nissöga i sjön. 
Föreningen har även provfiskat efter ål och mal. Ännu inga rapporter.  
Oklart om även Holjeån har elfiskats.  
 
Nätvis sammanställning av provfiskeresultat – Lars C. 
 
Kräftprovfiske – fiske med 20 burar gav en fångst av 4 kräftor totalt. Utsättning av befruktade honor på 
olika platser i sjön kommer att äga rum. Stefan G.  
 
Kiselalger – provtagning genomförs samma dag som mötet vid Fäbrobäckens och Väjlabäckens 
utlopp. Dessutom ska en sammanställning av alla resultat hittills göras. Lars har kontakt med 
provtagare och konsult. 
 
Vattenväxter – inventering vid Bolshuskrogen och Allarpskrogen har genomförts av Brodde A/Sam S. 
Sam ska komma in med en rapport. Inget särskilt anmärkningsvärt, förutom mycket gräsnate.   
 
Fågel – fortsatt bevakning av flera arter. Inga rapporter än så länge. Nordöstra Skånes fågelklubb har 
flaggat för att lagstadgat områdesskydd kan krävas för vissa fågellokaler i sjön. Ett möte ska ordnas 
mellan kommunerna, länsstyrelsen och fågelklubben. 
  
Dricksvatten – uppföljning av 2012 års provtagning med vissa tillägg, enligt rekommendationer från 
Olofströms Kraft. I år kommer inga nya punkter att läggas till, det kan däremot bli aktuellt till 
kommande år. Conny S/Stefan G, och Anna tar fram vilka tillägg som ska göras i analysen.  
 
Siktdjup, väder, hydrologi – över tiden. Anna ska be Stora Enso Nymölla om dygnsvärden för de 
senaste 10 årens vattenstånd.Lars C. 
 
Däggdjur runt sjön – inga rapporter. 
 
Hemsida – löpande arbete, inga särskilda rapporter. Anna G och Anna B. 
 
Litteratur om Ivösjön – stående inslag, publiceras efterhand på hemsida. 
 
Anna Grönlunds tjänst hos Bromölla kommun upphör vid årsskiftet, och det är inte känt när, eller om, 
en efterträdare är på plats. Förhoppningsvis finns mer information till vintermötet. En viss beredskap 
för att täcka en lucka i verksamhetsstödet i början av 2015 bör finnas. 
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Även Lars Collvin kommer att lämna sin tjänst hos Länsstyrelsen framöver, tidpunkt ännu inte 
fastställd. 
 
Mötet bestämmer att Anna och Ulrika ska sätta samman en skrivelse från kommunerna till 
Länsstyrelsen Skåne angående den stora nyttan som Ivösjökommittén hittills har haft av 
Länsstyrelsens stöd, och vilket genomslag det har fått i arbetet för en god status i sjön.  
 
4. Ekonomi 
Bidrag har hittills inkommit med 21.250 kronor under 2014, och total kassabehållning är 58.403 kronor. 
 
5. Nästa möte 
Kommitténs höstmöte bestämdes till den 18 november 2014 kl 18.30, på Humletorkan. 
 
6. Övriga frågor 
Problemet med nedskräpning kvarstår. Förutom skräp är latrin, som inte grävts ned, en stor olägenhet.  
 
7. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
Bromölla den 19 september 2014 
Anna Grönlund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


