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Mötesdeltagarna träffades utanför Ifö-bolagen i Bromölla och åkte sedan ut med Ifö-

Sanitärs båt Klacken på Ivösjön för att på plats bese delar av de områden av sjön som 

särskilt berörs av Ivösjökommitténs arbete. Turen gick till Axeltorpsviken, där kvällsmat 

och sammanträdet hölls, vidare till Näsumaviken, runt Enön och tillbaka till Bromölla. 

 

 

1. Inledning 
Bengt Bergh hälsade mötesdeltagarna välkomna (se separat deltagarlista). 

 

 

2. Kort resumé 
Michael Dahlman gav en kort resumé av arbetsgruppens verksamhet sedan kommitténs 

möte i Bäckaskog i december 2004. Gruppen har haft två möten sedan dess, i januari 

och mars. Man har diskuterat de delvis nya frågeställningar som kom upp i Bäckaskog, 

vad som egentligen är Ivösjöns problem (syretäring, ökad organisk belastning, 

klimatförändringar eller annat) och att sjön består av flera delar med olika problem. 

Åtgärderna beror på hur väl vi lyckas beskriva problemen, och detta är ännu inte särskilt 

klart. Michael Dahlman och Lars Collvin har bland annat haft ett särskilt möte med 

Wilhelm Granéli (18/5 i Lund) och diskuterat Ivösjön med honom. Det som kom fram var 

att det vore klart önskvärt att få nya vetenskapliga studier och examensarbeten om 

frågeställningarna kring Ivösjön. 

 

Annat som diskuterats på arbetsgruppens möten är djupkartan, syreförhållandena, 

eventuell trålning, gåsprojektet, avloppen och vegetationen. Mötet i mars hölls i 

Olofström och då besöktes också de nya reningsdammarna efter Olofströms/Jämshögs 

reningsverk. Protokollen finns utlagda på hemsidan. Arbetsgruppen träffas nästa gång 

den 6 september. 

 

 

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

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

Hammarsjön, och Pulken. Det gjordes också besök vid Tosteberga hamn och fälten 

mellan Trolle-Ljungby och Rinkaby samt på Håslövs ängar vid Viby. 

 

Medel har nu utlovats av Länsstyrelsen, WWF och LRF. Föreslogs att kommittén skulle 

anslå 10 000 kronor som sin medverkan, vilket beslutades. Därmed finns 45 000 som 

budget, vilket är något mindre än önskvärt, men kanske tillräckligt. Det framfördes oro 

för att ett för billigt projekt inte ger de svar man önskar och att mer pengar bör sökas, 

men Michael Dahlman såg inte var detta skulle vara möjligt att göra. Alla bidrag mottas 

tacksamt. Poängterades att det är viktigt att lantbrukare är med i arbetet, Sven Götesson 

och Magnus Fjelkner är utsedda. Michael Dahlman startar projektet nu, i samråd med 

övriga inblandade. 

 

 



4. Interregprojektet 
Göran Cervin informerar om att EU-samordnare Torbjörn Lind och miljöchef Öjvind Hatt 

försöker hitta en dansk samarbetspartner för ett interregprojekt ”Iföstrand” – ett 

miljöprojekt där vi försöker involvera vårt projekt för att få fram närmare undersökningar 

och förslag på hur riskerna ska minskas för föroreningar till Ivösjön. Bornholm har visat 

visst intresse. Hoppas på besked efter sommaren. 

 

 

5. Ekonomi 
Saknas bidragen från Skräbeåns och Oppmannasjöns fiskevårdsföreningar och Holjeåns 

fiskevårdsförening. I övrigt har samtliga intressenter (föreningar) betalt in, så att 

provtagningar och tidigare beslutade aktiviteter inom projektet kan fortlöpa. Kassan visar 

idag på 42.307:- kronor. 

 

 

6. Avslut 
Bengt Bergh tackade mötesdeltagarna för visat intresse och båtfärden gick hemåt denna 

vackra försommarkväll. Båtfärden sponsrades av Ifö-Sanitär AB. 

Kommitténs nästa möte bestäms senare.     

 

Göran Cervin/Michael Dahlman                                  


