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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 
Conny Svensson, Bromölla kommun 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ekonomin 
Intäkterna under året har varit medlemsavgifterna från föreningar, företag, länsstyrelse och 
kommuner på sammanlagt 32.500:-. Tillkommer medel från Olofströms kommun som valt att 
bli debiterad sin del av kommitténs utgifter. 
Utgifterna hittills har uppgått till 9.647:- . Tillkommer provtagningskostnader. Tillgängliga 
medel per den 30 sept var 22.853:- kronor. 
 
Ivösjökommitténs nästa möte – Tema: VAD VET VI OM IVÖSJÖN 
 
Ivösjökommitténs nästa möte blir på Bäckaskogs slott den 7 december kl 18:30. 
Följande mötespunkter diskuterades: 

 Välkomsthälsning och kort inledning av Åke Hammarstedt som årets 
kommittéordförande 

 Information av Micael Dahlman om hur arbetsgruppen arbetat under året 

 Hans Berggren inleder kort med hur han upplever Ivösjön i dag, och visar filmen ”Det 
okända i Ivösjön” 

 Limnolog Håkan Sandsten: ”Vegetationen i Ivösjön - en tillgång eller ett problem” 
.Vattenväxters funktion i ett sjöekosystem typ Ivösjön. 

 Limnolog Lars Anders Hansson (har sedermera hänvisat till prefekt Ville Graneli, 
Ekologiska institutionen 

 Slutsummering – Kan vi rädda Ivösjön och hur går vi vidare? 
 
VERKSAMHETSPLAN 
 
Djupkarta 
Myrica AB har lämnat offert på 235.000:- plus moms. Diskuterades finansieringen av 
densamma. Länsstyrelsen är beredd att ta på sig samordning och beställning, vilket gör att 
momsen kan lyftas (6 resp 25 %). Kan kanske också bidraga med ca 10.000:-. En snabb 
kalkyl visar att vi kommer att sakna minst ca 100.000:- även om vi räknar med ”generösa” 
bidrag från föreningar och kommuner. Hur ställer sig kommunerna som borde ha intresse av 
att få fram en tillförlitlig djupkarta över sjön? Borde vara extra intressant för dem om den 
även fungerar som turist- och informationskarta. Viktigt att den görs digitalt så att den går att 
ändra efterhand och även lägga in i GPS. Hur mycket kan kartan säljas och vem ska i så fall 
ha rättigheter och få ha den gratis? Ska den delfinansieras av eventuella företag som kan 
vara intresserade av reklamplats och hur går det då med länsstyrelsens finansiella 
medverkan? Går det att få EU-bidrag? Ja frågorna var många och gruppen uppdrog åt 
Michael Dahlman att göra ett koncept till projektbeskrivning och finansiering samt kontakta 
Torbjörn Lind angående möjligheterna till eventuellt EU-bidrag. 



Syremätning 
Utökad syremätning är gjort i sommar. Redovisas på hemsidan. Michael Dahlman hör med 
AlControl om prisreducering pga uteblivna mätningar i några punkter. Lars Collvin hör med 
Lars-Anders Hansson på limnologen om utvärdering. 
 
Provfiske 
Kommittén har köpt in två stycken provnät och provfiske har utförts av Brodde Almer och 
redovisning är inlämnad till länsstyrelsen och Bromölla kommun. Provfisket gjordes på 
överenskomna åtta stationer plus ytterligare fyra. Lars Collvin hör med fiskeenheten om när 
en sammanställning och utvärdering kan göras. 
 
Förbiledning av avloppsvatten 
Olofströms kommun och Bromölla kommun håller på att arbeta fram en ungefärlig 
projekteringskostnad för en tub mellan Jämshög till Nymölla. Arbetet beräknas kunna 
redovisas på Ivösjökommitténs möte den 7 december. 
 
Enskilda avlopp 
Inventering och vissa beslut angående enskilda avlopp har börjat verkställas i Kristianstads 
och Bromölla kommuner.  
Fortsatt arbete: bevaka och sammanställa. 
 
Riskabla verksamheter 
Kartläggning av riskabla verksamheter pågår i Bromölla och Kristianstads kommuner. Klart i 
Olofströms kommun. Räddningstjänsterna bör ha viss vetskap om dylika verksamheter som 
också kan ligga till grund. 
Fortsatt arbete: bevaka och ta fram underlag och sammanställa. 
 
Vegetationskartering 
Länsstyrelsen har låtit Håkan Sandsten inventera i sjön, sex profiler undersökta under 
augusti. Man har bl.a. funnit kransalger, gäddnate och grovnate. Kartering har skett på bl.a. 
följande platser: 
Panshamn, Braholmen, Holjeåns utflöde, vid Kalvön, Tångön och norra och södra delen av 
Enön. Materialet kommer att publiceras under oktober månad och redovisas på kommitténs 
möte i december. Sammanfattningsvis bedömde Håkan Sandsten att tillståndet var ”ganska 
bra”, enligt vad Lars Collvin hört. 
 
Närsaltsbelastning och fosforbudget 
Länsstyrelsen arbetar för att försöka få arbetet utfört som ett examensarbete. Michael 
Dahlman kontaktar Torbjörn Lind för möjligheterna till eventuellt EU-bidrag. 
Arbetet fortsätter. 
 
Gässen 
Michael Dahlman talat med Hans Cronert. Tar fram förslag till finansiering och åtgärder för 
hela Skåne Nordost. De åtgärder som utförs genom ”fågelskrämman” kan riskera att öka 
problemet med fosforökningen från gässen i sjön. Vid störningar flyr gässen ut i sjöarna och 
tillbringar där en större tid av dygnet än vid ostörda förhållanden. 
 
Samverkan med Vattenmyndigheten 
Ivösjökommittén har gett arbetsgruppen i uppdrag att lyfta fram kommitténs existens och 
intresse att samverka med Vattenmyndigheten. Chefen för Vattenmyndigheten är nu utsedd 
för södra Östersjön , Dea Karlsson. Arbetsgruppen beslutar skicka en inbjudan till 
Vattenmyndigheten till kommitténs sammanträde den 7 december och att kontakta henne på 
HUT-Skåne konferensen den 28 oktober. Lars Collvin är också talare på konferensen och 
kommer att lyfta fram Ivösjökommittén som ett gott exempel på lokal samverkan. 
 



Hemsidan 
Hemsidan har kommit igång och fungerar utmärkt. 
 
Trålning av vitfisk 
Arbetsgruppen har fått i uppdrag av kommittén att utreda förslaget om trålning av vitfisk i 
Ivösjön och redovisa en kostnadsbild. Inget gjort ännu. Brodde Almer ansöker hos 
Hässleholms kommun att få följa med på trålningen av vitfisk i Finjasjön. Brodde Almer ska 
också försöka få fram deras kostnadsberäkning på transporter, kylar, avnämare mm som 
hänger samman med trålningen och behandlingen och avyttringen av vitfisken. 
 
Fossilerna 
Länsstyrelsen har upplyst om att det finns idag inget riktigt skydd för fossilerna kring Ivösjön. 
Fortsatt arbete: Stefan Gabrielsson hör med Filip Lindgren i Ivösjöbygdens Natur. 
 
ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
Miljögiftet PFOS i fisk 
Finns detta svårnedbrytbara miljögift i fisken i Ivösjön.  
Fortsatt arbete: Michael Dahlman utreder redan frågan eftersom abborre i Hammarsjön visat 
sig ha höga halter. Information redovisas på hemsidan. 
 
Jämshögsdammen 
Fråga uppkom hur den nya dammen efter Jämshögs reningsverk fungerar. Arbetsgruppen 
beslutar inbjuda Lars Edebrand till nästa sammanträde för information. 
 
Natura 2000 och pålhus i strandvattnet på Ivön 
Bebyggelsen här kan eventuellt vara en risk för nissögat. Lars Collvin hör med kollegor på 
länsstyrelsen hur det ligger till med strandskyddet mm. 
 
Nästa sammanträde 
Nästa möte i arbetsgruppen den 25 januari kl 13.30 hos Brodde Almer. 
----------     
 
 
Göran Cervin Michel Dahlman 
 
 
 
 


