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MINNESANTECKNINGAR  
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2012-02-16 
Kommunhuset, Bromölla 
 
Närvarande: 
Ewa Wemby, Kristianstads kommun, ordförande 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun 
Brodde Almer, Ivösjöns FVF 
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun 
Sven Götesson, LRF:s kommungrupp Bromölla 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur och Trolle Ljungby AB 
Sam Skällberg 
Anna Grönlund, sekreterare 
 
___     
 
1. Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.   
 
2. Tidigare protokoll 
Minnesanteckningar från arbetsutskottets möte i oktober har tidigare skickats ut. Anteckningarna lades 
till handlingarna. 
 
3. Planering för verksamheten 2012 
Måluppfyllelse 
Gruppens medlemmar började under 2011 att gå igenom målen enligt Program för att bevara och 
förbättra Ivösjöns ekologiska värden från år 2003, då Ivösjökommittén bildades.   
Det arbetet ska avslutas under 2012, och kunskapsunderlaget ska sammanställas. Vårens möten 
kommer framförallt att ägnas åt detta. Målen har tidigare delats upp mellan medlemmarna, men alla är 
ansvariga för sammanställningen. 0 kr. 
 
Artlistor (för arbetsfördelning se tidigare minnesanteckningar) 
Artlistor skall vara upprättade under året. 0 kr. 
 
Provfiske 
Det blir i år ett fullständigt provfiske, i 64 punkter + 1. Därmed har provfiske bedrivits i 10 år, och 
resultaten kan till nästa år presenteras i olika former, broschyr/hemsida/faktablad m m. Brodde 
Almer, 3 000 kr. 
 
Fosfor- och kvävebudget 
Förra årets rapport från Ekologgruppen skulle kunna presenteras på vårmötet. Anna hör med 
konsulten, om någon därifrån kan komma. 5 000 kr 
 
Kräftor 
Stefan har lämnat fiskevårdsföreningens uppgifter till Lars Collvin, som ska sammanställa. 0 kr. 
 
Djurplankton 
J P Nilssen sammanställer. 0 kr. 
 
Växtinventering 
Sam Skällberg och Brodde Almer kommer att inventera växter i Kyrkviken i år. 0 kr. 
 
Däggdjur 
Ingår i sammanställningen av kunskapsunderlag, se ovan. 0 kr. 
 
Fågel 
Anna hör med Nils Waldemarsson om Nordöstra Skånes Fågelklubb har några fokusarter i år. 0 kr. 
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Klimat 2011 
Anna skickar nederbördsdata från Bromölla kommun till Lars Collvin, som kompletterar tidigare års 
sammanställningar. 0 kr. 
 
Skyltar 
Anna och Ulrika utformar förslag till skyltar, en i Axeltorp och en i Vånga. Förslaget är att respektive 
kommun står för kostnader. 0 kr. 
 
Litteratur 
Anna har material från Brodde som ska scannas in. 0 kr. 
 
Syrgasmätning 
Ingen syrgasmätning i år. Resultaten ska utvärderas. 0 kr. 
 
Bakteriell provtagning 

Med tanke på Ivösjön som en framtida dricksvattenresurs, bör dricksvattenanalys göras av sjövatten 
från ett tänkt intag, eventuellt flera provpunkter. Conny Svensson undersöker om Bromölla Energi 
och Vatten kan stå för analyskostnader. Stefan G kan hjälpa till med provtagning. Alternativt kan 
konsult göra extra provtagning i samband med recipientkontroll för Skräbeåns Vattenvårdskommittés 
räkning. 3 000 kr. 
 
Siktdjupsdata 
Lars Collvin sammanställer data från Stefan Gabrielsson och Skräbeåns Vattenvårdskommitté. 0 kr. 
 
Kiselalger 
Eventuellt skulle Oppmannakanalens och Allarpsbäckens utflöden i Ivösjön kunna undersökas med 
avseende på kiselalger. Provtagning skulle i så fall utföras genom länsstyrelsens personal. Detta 
skulle kunna komplettera undersökning genom Skräbeåns VVK. 4 000 X 2 = 8 000 kr. 
 
Riskabla verksamheter 

Kommittén skulle kunna ställa kommunerna till svars för hantering och rening av dagvatten. En 
kartering av punktkällor är viktig, men eftersom såväl Bromölla som Kristianstads kommun just nu tar 
fram VA-planer, inväntar vi det arbetet. Nästa år. 
 
Marknadsföring och info 
När sammanställningen är klar kan faktablad produceras, för spridning via hemsida eller trycksaker. 
Nästa år. 
 
4. Ekonomi 
Sekreteraren rapporterade inkomster och utgifter. Årsbokslut 2011 samt Resultatredovisning 2011 
delades ut. Summa tillgångar vid årets slut var 5 552 kr. Sekreteraren kommer att ta fram förslag till 
budget 2012 efter mötet.  
 
5. Vårmötet 
Vårmötet kommer att äga rum den 22 mars kl 18.30, på Bäckaskogs slott.  
 
6. Övriga frågor 
Kommunala avloppsreningsverk 
Brodde Almer påminner om att frågan om överföring av spillvatten från reningsverken i Jämshög 
(Olofströms kommun) och i Näsum, ned till Bromölla och efter rening till havet, var aktuell vid 
Ivösjökommitténs bildande. På så vis skulle såväl Holjeån som Ivösjön besparas belastning av 
näringsämnen med mera. På 1960-talet var det riktigt illa. Och enligt Brodde låg verkningsgraden i 
Olofströms reningsverk på den tiden t o m på minus! Brodde intervjuade Jean Holmkvist, dåvarande 
kommunalråd i Olofström, för ett inslag i filmen Parasiten, som sändes i TV i januari 1968. 
Conny Svensson berättar att det för närvarande endast är aktuellt med överföring av spillvatten från 
Näsum. 
 
Fosfor 

Sven Götesson påminner om att markens innehåll av fosfor har minskat mycket under senare år, utom 
i närhet av djurproducenter, och t o m kan vara en begränsande faktor. 
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Malen 
Stefan Gabrielsson rapporterar från årsmötet i Ivösjöns fiskevårdsförening. Föreningen har beslutat att 
avvakta eventuell naturlig invandring/förökning av malen i Ivösjön. Under tiden ska man även 
undersöka vilka stammar som ur genetisk synpunkt vore mest lämpliga att hämta material från, OM 
utsättning skulle bli aktuell i framtiden. 
 
7. Nästa möte 
Arbetsgruppen träffas nästa gång den 18 april kl 09.00 i Bromölla kommunhus. 
 
7. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
Bromölla den 20 februari 2012 
 
 
Anna Grönlund 
 

 
 
 
 
 
 
 


