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MINNESANTECKNINGAR  
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2010-04-19 
Kommunhuset, Bromölla 
 
Närvarande: 
Lars Collvin, länsstyrelsen i Skåne län 
Filip Nilsson, ordförande, Kristianstads kommun 
Brodde Almer, Ivösjöns FVF 
Stefan Gabrielsson, Trolle Ljungby AB 
Conny Svensson, Bromölla kommun  
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun, mötessekreterare 
Sam Skällberg 
 
Förhinder: 
Anna Grönlund, Bromölla kommun, ordinarie sekreterare 
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla   
 
___     
 
Diskussion angående verksamhetsplan och budget för år 2010 
 

1. Fortsatt provfiske – kostnad: 2000 kr för båtbensin till Brodde 
2. Nätvis sammanställning – kostnad 0 kr (Lars C utför sammanställning som en del av 

sitt ordinarie arbete) 
3. Kvicksilver i fisk – kostnad 10.000 kr.  

• Lars har kollat vilka som kan utföra analyserna och kan vidarebefordra denna 
information till Anna 

• Förslagsvis används material från den årliga gäddträffen – ca 10 st 1-kilos 
gäddor behövs. Detta innebär även att material fås från olika delar av sjön 
vilket är positivt. Dock krävs noteringar om på vilken plats i sjön som de olika 
fiskarna fångats. Analyserna kostar ca 500- 1000 kr per fisk. 

• Den konsult som anlitas behöver kontaktas före tävlingen för att vara beredd 
att analysera fiskarna. Anna gör detta efter diskussion med Lars. 

• Tävlingskommittén i fiskeföreningen åtar sig att hantera de infångade fiskarna 
och skicka iväg dem för analys. 

 
4. Kräftor i Ivösjön – kostnad 0 kr. 

• Fångststatistik sedan många år tillbaka finns hos fiskevårdsföreningen 
• Stefan åtar sig att kolla och sammanställa materialet. Viktigt att se långsiktiga 

trender och att inte lägga för stor vikt på enskilda år. 
• Även bra att beskriva historiken, dvs när utplanteringar skett, situationen före 

och efter kräftpesten etc. Även viktigt att försöka göra prognoser inför 
framtiden och ge förslag på eventuella insatser. 

• Finns troligen gamla artiklar i Fisksumpen som kan användas i 
sammanställningen och som kan fungera som bakgrundsbeskrivning. 

 
5. Växtplankton – beräknad kostnad: ca 30.000 kr 

 
• Prov har tagits på olika platser i sjön för att kolla om det finns några skillnader 

i artsammansättning. 
• Kvantitativ och kvalitativ analys av växt- och djurplankton av Gertrud Cronberg 

kostar 15.000 kr. 
• Toxinanalyser ska göras – finns frysta prover som ska analyseras. Analyserna 

samordnas med prover från Ringsjön p g a kostnadsskäl (24 prov körs 
samtidigt).  
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• Toxinanalyserna beräknas kosta 10.000 kr. De resterande 5000 kronorna 
föreslås användas till en utredning om kopplingen mellan toxinförekomst och 
artsammansättning.  
 

6. Syrgas – kostnad 3000 kr 
• Två lokaler provtas 
• Syrgasmätare är inköpt sedan tidigare 
• Provtagningen utförs av Stefans son 

 
7. Djurplankton – kostnad 0 kr 

• C. Martinsen har möjlighet att ordna alkohol till konserveringen 
• Brodde vill inte ha någon ersättning för arbetet eller bensinen 
• Brodde startar insamlingen så fort som möjligt. Håvar och provflaskor finns på 

länsstyrelsen. 
 

8. Vattenväxter – kostnad 500 kr till båtbensin 
• Sam och Brodde utför inventeringen 

 
9. Däggdjur – kostnad 0 kr 

• Stefan och Anders Hallengren ska sammanställa befintliga uppgifter 
• Stefan påpekar att det finns få uppgifter om förekomsten av mink, men att det 

är viktigt att informera även om kunskapsbrist etc 
• Inventering av utter ska göras framöver – kopplat till övrigt arbete med utter i 

Skåne 
 

10. Sjöfågel – kostnad 3000 kr 
• Nils Waldemarsson ska tillfrågas om möjligheten att kontinuerligt följa en /ett 

par fågelarter med olika ekologi som är knutna till Ivösjön 
• Anna kollar med Nils W. vilka möjligheter fågelklubben har att utföra arbetet 

(inventera och sammanställa uppgifter) 
 

11. Klimatförändringar – kostnad 0 kr 
• Gäller att hitta lämpliga stationer – finns SMHI –station och data från 

reningsverket som kan användas 
• Anna får uppgifter digitalt från ARV 
• Lars ska sammanställa data från SMHI – lättare att få ut om statlig myndighet 

efterfrågar det 
• Lars sammanställer yt- och bottenvattentemp samt uppgifter om isläggningen 

på sjön (Lars har fått uppgifter från Brodde) 
 

12. Turismen – kostnad 0 kr 
• Behövs besöksplats med infotavla om sjön 
• Målet är att hitta ett lämpligt ställe under året – förslag: kanotcentret vid 

Axeltorp? Furestad? 
• Under året bör en lista på lämpliga platser tas fram för att sedan ligga till 

grund för ett belsut. Listan ska vara klar inför stämman i höst. 
• Skötselbehov, parkeringsmöjligheter etc måste utredas 
• Förslag på lämpliga platser mailas till Conny som sedan sammanställer 

 
13. Litteratur om Ivösjön 

• Befintligt material om Ivösjön ska scannas in och tillgängliggöras via hemsidan 
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• Alla kollar för sin respektive kommuns del. Målet är att varje kommun scannar 
in en rapport vardera under året. Länsstyrelsen scannar in så mycket som 
möjligt av det material som de har tillgång till. 

• Lars har en lista med artiklar som är viktiga att få med 
 

14. Kostnaderna för årets verksamhet  
• Kostnaderna för årets verksamhet uppgår enligt ovanstående till 48.500 kr.  

Lägg därtill kostnader för möten och hemsida, cirka 8.500 kr, dvs totalt 
57 000 kr (obs. ordinarie sekreterares tillägg.)  

• Eventuella överskott kan t ex användas till att göra heltäckande rapport av 
insamlade resultat, göra infomaterial för turister/ skolor etc, utveckla 
hemsidan, skaffa roll-up, eller utföra  analyser av läkemedel. 

o  Kanske viktigast att ta fram informationsmaterial om Ivösjön – ett 
förslag kan kanske presenteras på stämman i höst? Anna 
undersöker möjligheten till detta. 

 
15. Övrigt 

• Viktigt att arbeta för att även Olofström ska ansluta sig till förbiledningen av 
avloppsvatten och därmed förhindra utsläpp i Holjeån 

 
 
Datum för nästa möte 
Arbetsgruppen bestämde inget datum för ett nästa möte. 
 
 
 
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad den 4 maj 2010 
 
 
Ulrika Hedlund 
 
 
 
 
 


