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1. Val av ordförande för mötet 
Miljöchef Öjvind Hatt hälsar mötesdeltagarna välkomna (se separat 
mötesdeltagarlista) och väljes till ordförande för dagens möte, då Åke 
Hammarstedt anmält förhinder pga sjukdom. 

 

2. Inledning 
Lars Collvin, Länsstyrelsen informerar om upplevd problematik och oro kring 

Ivösjön som låg till grund för bildandet av Ivösjökommittén, syfte, mål och 
uppdrag och föredrar arbetsgruppens förslag till verksamhetsplan för 2006 enligt 
punkt 3 nedan. 

 

3. Verksamhetsplan 

 
Här följer en kort information om arbetsgruppens förslag till aktiviteter/angelägenhetslista 
inom verksamhetsplanen för 2006. En fördjupning av förslagen återfinns på 
Ivösjökommitténs hemsida www.ivosjo.com och bilägges protokollet. 
 

 Sjödjupkarta 

 Syrgasmätning 

 Fosformätning 

 Läkemedelsrester 

 Relikta kräftdjur 

 Vattenväxter 

 Provfiske 

 Strandkartering 

 Ändrad markanvändning 

 Gäss 

 Riskabla verksamheter 
 
Sjödjupkarta 
Arbetsutskottet får i uppdrag att söka ytterligare kostnadstäckning för sjödjupkarta över 
Ivösjön. 
Föreligger offert på ca 200.000:- Finns idag en kostnadstäckning på ca 125.000:- kronor. 
 
Syrgasmätning 
Arbetsutskottet får i uppdrag att upphandla extra syreprofiler för Barumshålan och Enöhålan 
för månaderna juni-september till en kostnad av 4.000:- 
 
 
 

http://www.ivosjo.com/


Näringsbudget 2001-2005 
Arbetsutskottet får i uppgift att ta fram en näringsbudget för totalfosfor respektive totalkväve 
över perioden 2001-2005 till en kostnad av 15.000:- enligt muntlig offert 2006-03-13 från 
Ekologgruppen AB. 
 
Syrebrist i Axeltorpsviken 
Arbetsutskottet får i uppdrag att ta fram förslag till hur det vidare arbetet med att utreda 
orsaker och åtgärder mot syrebristen i Axeltorpsvikens djuphålan skall inriktas. 
 
Syrgastäring 
Arbetsutskottet får i uppdrag att via högskola/universitet genom examensuppgift, beskriva 
flödet av totalt organiskt kol till och i Ivösjön samt vattenfärgen i sjön. 
 
Läkemedelsrester 
Arbetsutskottet får i uppdrag att bevaka Naturvårdsverkets, Kemikalieinspektionens, 
Vattenmyndighetens och Länsstyrelsens screeningprojekt och där så är relevant, erbjuda 
service med underlagsdata och provtagning. 
 
Relikta kräftdjur 
Arbetsutskottet får i uppdrag att försöka replikera Charlotte Holmquist provtagning under 
1950-talet genom examensuppgift av Charlotta Lorenzen till en kostnad av max 2000:- 
 
Undervattenväxter 
Arbetsutskottet får i uppdrag att söka examensarbete för att genomdriva någon form av 
fortsatt provtagning enligt framtagen metodik till en kostnad av max 2000:- för syrgas och 
transport. 
 
Fortsatt provfiske  
Arbetsutskottet får i uppdrag att be Ivösjöns fiskevårdsförening ansvara för genomförande av 
ytterligare ett provfiske med bottennät på 0-3 meters intervall och ett pelagiskt på 0-6 och 6-
12 m (aug och okt) till en kostnad av 8.000:- för nät + båtbensin 
 
Elfiske efter nissöga 
Arbetsutskottet får i uppdrag att bevaka länsstyrelsens förväntade uppföljning 2006 eller 
senare av nissöga-förekomsten, sannolikt genom elfiske. 
 
Kartering av stränder 
Arbetsutskottet får i uppdrag att undersöka om det genom examensarbete är möjligt att få 
utfört en kartering av något/-ra strandavsnitt vid Ivösjön till en kostnad av max 3.000:- för 
transport  
 
Ändrad markanvändning 
Arbetsutskottet får i uppdrag att försöka beskriva förändringar i skogsmark respektive 
jordbruksmark i Ivösjöns närområde genom LRF och Trolle-Ljungby AB mfl 
 
• Stefan Gabrielsson tar fram uppgifter som visar på påverkan på skogen över tiden. 

Effekter av skogsmarksanvändning och förändringar av denna på avrinningsområden med 
olika skogstyper. 

 
• Stefan redovisar även ett äldre kartmaterial som visar markanvändning från området.  
 
Gäss 
Nils Waldemarsson redogör för Henrik Lerners rapport om Gässens påverkan genom 
tillförsel av fosfor till sjöarna i området Kristianstad - Bromölla. Rapporten finns i sin helhet på 
Ivösjökommittens hemsida. 



Arbetsutskottet får i uppdrag att undersöka om Nils Valdemarsson och den lokala 
ornitologiska föreningen kan fortsätta fågelräkningsarbetet och att använda den 
beräkningsmodell som nu tagits fram av Henrik Lerner. 
 
Riskabla verksamheter 
Arbetsutskottet får i uppdrag att skicka ut aktuell kartläggning till berörda myndigheter som 
miljökontor, räddningstjänst, tekniska förvaltningar mfl i Bromölla och Kristianstad och 
samtidigt be att dessa inkommer med uppgifter om kartläggningen missat någon verksamhet 
eller någon verksamhet har förändrats. 
 
SUMMA AKTIVITETSKOSTNADER i angelägenhetslistan ovan för 2006 ligger runt 34.000:-  

 
4. Ekonomin 
Göran Cervin redogör för Ivösjökommitténs ekonomi. Ingående saldo visar på 61.814 kronor. 
Därefter har betalts ersättning till Kristianstads kommun för arbetet med hemsidan och 
sammanträdeskostnader för arbetsutskottet. Ersättning till Henrik Lerner för hans utredning 
om gässens påverkan på Ivösjön har också betalts. Saldot vid dagens möte ligger på 
36.516:- kronor. 
 

5. Interregprojektet IFÖ-strand   
Öjvind Hatt redogör kort för Innovationsprojekt som Bromölla kommun driver tillsammans 
med Bornholms Regionskommune, finansierat av Europeiska Unionens Regionala 
Utvecklingsfond. Projektet utgör en förstudie kring miljöfrågor och kunskapsutveckling, med 
gemensamt fokus på riskmiljöer och industrimark i anslutning till vatten – i vårt fall 
industrimarken söder om IFÖ-bolagen vid Ivösjön.  
 

6. Hus till limnologerna  
Lars Colvin redogör för de kontakter som förmedlats till limnologerna i Lund om möjligheter 
att ordna boende mm för deras aktiviteter/undersökningar i och kring Ivösjön med flera andra  
intressanta vattensystem i området. 
 

7. Fortsättning av projektet 
Ivösjökommittén beslutar 

 om fortsättning av projektet 2007-2009 för att kunna verkställa, sammanställa och 
slutföra pågående projekt enligt verksamhetsplanen och åtgärdsprogram som kan bli 
aktuellt enligt Vattendirektivet 

 vädja till nuvarande medlemmar i Ivösjökommittén om fortsatt medlemskap och 
bidrag som hittills beviljats 

 om fortsatt rullande ordförandeskap mellan berörda kommuner. 
 

8. Ordförande till Ivösjökommittén för 2006 

Ivösjökommittén väljer Åke Hammarstedt, Bromölla till ordförande för år 2006. 
 

9. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde fastställs till den 16 oktober – preliminärt till Bäckaskog slott. 
 
BROMÖLLA  
2006-03-16 
 
Öjvind Hatt          Lars Collvin            Göran Cervin  
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