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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   

Conny Svensson, Bromölla kommun, Skräbeåkommittén 

Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur o Trolle Ljungby AB, dök upp men kunde inte vara 

med på mötet pga arbetet efter stormen 

 

 

Brodde inledde med att berätta om huset och byn, vilket uppskattades. 

 

 
Genomgång av föregående protokoll 

Michael Dahlman läste upp anteckningarna, inga invändningar. 

 
 
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 20.556:- kronor. Tillgängliga medel per den 1/1 2005 var 

11.944:- (+ Olofströms del på 10.000:-). Bestämdes att årets debitering sker i anslutning till 

utskick av mötesprotokoll/nyhetsbrev. 

 

 
Diskussion utifrån kommitténs möte 7 december 

En viktig slutsats var att den ökande förekomsten av påväxt/organiskt material/detritus/påslag 

kanske är ett viktigt spår i jakten på orsakerna till vattenkvalitetsproblemen i Ivösjön. Orsaker 

kanske är förändrat klimat, skogsbruket + lokala förhållanden. Varmare klimat kanske även 

ger längre algblomningar under hösten och därmed ökad fosfortillgång?  Problemen är 

varierande i de olika delarna av Ivösjön, där särskilt Axeltorpsviken och Näsumaviken är 

”avvikande”. Tillflödet från Levrasjön, tillsammans med avloppsutsläppen från Axeltorp, 

kanske skapar särskilda problem i viken som fortplantar sig till storsjön. 

 

Hur gå vidare med detta? Utvärdera färg och TOC i Holjeån, provresultat från Levrasjöns 

utlopp, kontroll av siktdjup och fosforläckage i vikarna?  Michael Dahlman och Lars Collvin 

tar kontakt med Wilhelm Granéli och undersöker om han kan titta på frågan. 

 

Brodde Almer har gamla siktdjupsmätningar, som kan jämföras med ev nya. 

 

Finns önskemål om att följa vegetationen framöver, och i hela sjön. Lars Collvin kontaktar 

Håkan Sandsten angående detta. 

 

 



Trålning? 

Brodde Almer har hört om möjligheterna att tråla bort vitfisk från Ivösjön. Rickard Aagren 

trålar i Finjasjön. Det kostar 50 000 för en veckas trålning. Är det en bra metod i Ivösjön? Vi 

funderar vidare på det och i så fall hur det ska finansieras. Ev kan Rickard komma och göra en 

presentation. 

 

 
Hemsidan 

Michael Dahlman håller på att ordna digitala kartor till hemsidan, som gör det lättare att 

orientera sig och att redovisa. 

 

 
Vattenmyndigheten 

Nu har Robert Dobak blivit anställd på VM för södra Östersjön. Eftersom han hittills jobbat 

på länsstyrelsen i Malmö har han en viss kännedom om Ivösjökommittén, vilket ju är en 

fördel. Lars Bengtsson, som representerar länsstyrelsen i Blekinge i kommittén, sitter i VM:s 

delegation. Det är länsstyrelsen i Skåne som redovisar för Skräbeån, Lars Collvin är med i 

vattenfunktionen. Så nu borde vi ha bra kanaler till VM. 

 

 
Gässen 

Michael Dahlman redogjorde för besöket den 20/1 av Henrik Lerner från Linköping. 

Medverkande lokal vart: 

Nils Waldemarsson, NÖ Skånes Fågelklubb 

Hans Cronert, Kristianstads Vattenrike/Länsstyrelsen i Skåne 

Michael Dahlman, Ivösjökommittén/Kristianstads kommun 

Göran Cervin, Ivösjökommittén/Bromölla kommun  

 

Man studerade gässen och deras livsmiljöer kring Råbelövsjön, Oppmannasjön, Ivösjön, 

Hammarsjön, och Pulken. Gjorde också besök vid Tosteberga hamn och fälten mellan Trolle-

Ljungby och Rinkaby samt Håslövs ängar vid Viby. Michael Dahlman ska nu skriva en 

reviderad projektplan inför sökandet av pengar. Poängterades att det är viktigt att lantbrukare 

är med i arbetet, t ex Sven Götesson och Magnus Fjelkner. 

 

 
Fosforberäkningar 

Diskuterades önskemålet att utvärdera fosforbudgeten för Ivösjön och transporten Jämshög-

Näsum. Näsumprojektets mätningar är inte heller utvärderade. Blir ett möte om ev EU-medel 

i början av februari med Torbjörn Lind och Kristian Nilsson, se nedan. 

 

 
Djupkarta 

Ivösjöns fiskevårdsområde har utlovat en delfinansiering på 40 000 kronor under 2005. 

Mycket bra men mer pengar behövs. Det var oklart om de utlovat denna summa även 

kommande år? 

 

 
Riskabla verksamheter, enskilda avlopp 

Inget särskilt nytt. 

 

 



Förbiledning av avloppsvatten 

Som framkom på kommitténs möte blir det en kostnad på i storleksordningen 70 Mkr. 

Diskuterades nyttan av detta. Vi ska framöver undersöka om det kan finnas EU-medel till 

sådant, med tanke bl a på fiskevattendirektivet och Natura 2000. 

 

 
Interreg-projekt 

Gruppen uppdrog åt Michael och Göran att kontakta Kristian Nilsson som är projektledare för 

Sportfisketurism i ett pågående interreg-projekt (www.interreg-rdc.com) samt Torbjörn Lind 

som är EU-samordnare i Bromölla och Sölvesborgs kommuner, för eventuella möjligheter att 

söka EU-bidrag för delar av projektet. 

 

 
Nästa möte 

Gruppen önskar nästa möte i Olofströms kommun och att då även bese Mossadammarna vid 

Jämshög. Göran kontaktar Olofström för möte den 16 eller 17/3. Michael Dahlman kallar, då 

Göran Cervin är på semester då kallelsen ska gå ut. På dagordningen då bl a förberedelser för 

Ivösjökommitténs möte den 7 april. Byte av ordförande till det mötet i kommittén, Michael 

hör med Kristianstad. Önskvärt att ha ett tema för mötet. 

 

 
Göran Cervin/Michael Dahlman 

http://www.interreg-rdc.com/

