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1. Val av ordförande för mötet 
Åke Hammarstedt hälsar välkomna till mötet och väljes till ordförande för mötet. 
 

2. Redogörelse för arbetsgruppens arbete 
 

 Lars Collvin och Göran Cervin informerar om pågående arbete att försöka finna 
finansiärer till sjödjupkarta över Ivösjön. Kostnaden är beräknad till ca 230.000 och 
det finns idag en utlovad kostnadstäckning på 125.000:- kronor. Arbetet med 
finansieringen fortgår. 

 

 Lars Collvin, Länsstyrelsen informerar om de syre- och fosformätningar 
som gjorts i sjön i enlighet med det uppdrag som arbetsgruppen fick av 

Ivösjökommittén i mars månad.  
 
En fördjupning av utförda och pågående mätningar återfinns på Ivösjökommitténs hemsida 
www.ivosjo.com och bilägges protokollet. 
 

 Henrik Persson, Lunds universitet redovisar sitt arbete att beskriva flödet av totalt 
organiskt kol till och i Ivösjön och troliga orsaker till vattenfärgen i sjön.  

 
Arbetet kommer att sammanställas och återfinnas på Ivösjökommitténs hemsida under nästa 
år. 
 

 Carlotte Lorenzen, Högskolan i Kristianstad, redogör för sitt arbete att replikera 
Charlotte Holmquist provtagning under 1950-talet angående relikta kräftdjur i 
Ivösjön.  

Arbetet kommer att sammanställas och återfinnas på Ivösjökommitténs hemsida under nästa 
år. 
 

 Lars Collvin redogör för det provfiske som utförts hittills i år av Brodde Almer. 
Resultatet av provfisket kommer att återfinnas på Ivösjökommitténs hemsida. 

 

 Nils Waldemarsson, Nord Östra Skånes Fågelklubb fortsätter gåsräkningen. 
Grågässen har i år visat lägre antal än vid motsvarande räkning förra året. Däremot 
är det betydligt fler häckningar och fler ungar än tidigare år enligt LRF:s 
representanter, vilket torde betyda att  dessa ungar återvänder till nästa år. Gässen 
har stor negativ påverkan på såväl växtlighet som på andra sjöfågar, vilka minskat i 
antal i såväl Ivösjön som Hammarsjön och Oppmannasjön. 

 
 

http://www.ivosjo.com/


 Göran Cervin redogör för pågående Interregprojekt som Bromölla kommun driver 
tillsammans med Bornholms Regionkommune. Nya pengar har tillförts projektet som 
har ett inledande styrgruppsmöte i Bromölla den 9 -10 november då riktlinjerna för 
projektet fastställs. 

 
Kanske finns det vissa utsikter för att en mindre summa pengar kan tillföras Ivösjökommittén 
för anskaffande av sjödjupskarta för utförande av vissa mätningar för projektet. 
 

 Göran Cervin redogör för Ivösjökommitténs ekonomi. Saldot vid dagens möte 
ligger på 69.894:- kronor. Då är inte räkningarna för pågående mätningar och övrigt 
arbete som ovan redovisats betalda. Dessa ligger på ca 34.000:- kronor. 

 

 Lars Collvin redogör för de kontakter som förmedlats till limnologerna och 
ekologerna i Lund och de möjligheter att ordna lämpliga lokaler i området för deras 
fältarbeten mm. Ärendet ligger f.n. hos Ewa Waldemarsson, ekologerna i Lund, som 
skulle återkomma om intresse fanns. 

 

 

3. Verksamhetsplan 2006-2007 

Här följer en kort information om Ivösjökommitténs vidare uppdrag till arbetsgruppen inom 
verksamhetsplanen för 2006-2007. En fördjupning av uppdragen återfinns på 
Ivösjökommitténs hemsida www.ivosjo.com  
 

Sjödjupkarta 
Arbetsutskottet  fick i uppdrag att söka ytterligare kostnadstäckning för sjödjupkarta över 
Ivösjön. 
 

Syrgasmätning 
Arbetsutskottet fick i uppdrag att fortsätta sygasmätningarna till en beräknad kostnad av ca 
4.000: kronor. 
 

AXELTORPSVIKEN 

Syrebrist  
Arbetsutskottet fick i uppdrag att ta fram förslag till hur det vidare arbetet med att utreda 
orsaker och åtgärder mot syrebristen i Axeltorpsvikens djuphålan skall inriktas. Kostnad ca 
10.000:- kronor. 
 

Läkemedelsrester 
Arbetsutskottet fick i uppdrag att fortsätta bevaka Naturvårdsverkets, 
Kemikalieinspektionens, Vattenmyndighetens och Länsstyrelsens screeningprojekt och där 
så är relevant, erbjuda service med underlagsdata och provtagning. 
 

Undervattenväxter 
Arbetsutskottet fick 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. Kostnad ca 2.000:- kronor. 
 
 

http://www.ivosjo.com/


Fortsatt provfiske  
Arbetsutskottet fick i uppdrag att be Ivösjöns fiskevårdsförening ansvara för genomförande 
av stort provfiske med bottenbundna nät, (d.v.s. för alla vattendjup i likhet med det för år 
2003. Vidare ett fortsatt provfiske i öppna vattenmassan och över hela lokalens djupintervall 
på ”Broddes” lokal. Kostnad ca 5.000:- kronor. 
 

Provtagning av djurplankton 
Ivösjökommittén uppdrager åt arbetsutskottet att utföra provtagning av djurplankton. Arbetet 
beräknas utföras av Ivösjöns fiskevårdsförening genom Brodde Almer. Kostnad ca 2000:- 
kronor. 
 

Elfiske efter nissöga 
Arbetsutskottet fick i uppdrag att bevaka länsstyrelsens förväntade uppföljning 2006 eller 
senare av nissöga-förekomsten, sannolikt genom elfiske. 
 

Kartering av stränder 
Arbetsutskottet fick 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 fick 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 
Nord Östra Skånes fågelklubb fortsätter gåsräkningen och att använda den 
beräkningsmodell som nu tagits fram av Henrik Lerner.  
 

Riskabla verksamheter 
Arbetsutskottet får i uppdrag att uppdatera aktuell kartläggning om berörda myndigheter som 
miljökontor, räddningstjänst, tekniska förvaltningar mfl i Bromölla och Kristianstad inkommer 
med uppgifter om kartläggningen missat någon verksamhet eller någon verksamhet har 
förändrats. Kartläggningen har skickats ut till berörda efter föregående möte, men hittills har 
inga förändringar inrapporterats.  
 

Hus till limnologerna/ekologerna 
Lars Colvin kontaktar åter Ewa Waldemarsson om intresse finns att ordna boende mm för 
deras aktiviteter/undersökningar i och kring Ivösjön med flera andra intressanta vattensystem 
i området. 
 
 



 
 

Bildande av Vattenråd 
Ivösjökommittén uppdrager åt ordförande och sekreterare att åter kontakta Olofströms 
kommun om deras fortsatta medverkan i Ivösjökommittén och då särskilt med tanke på 
Ivösjökommitténs tänkta arbete i ett kommande Vattenråd. Länsstyrelsen har för avsikt att i 
nära samarbete/tillsammans med lokala aktörer tillvarata lokal kunskap, verka för 
delaktighet, skapa medvetenhet kring vattenförvaltningen och uppmuntra till bildandet av 
vattenråd. Länsstyrelsen har inbjudit till ett första möte för området är i Harasjömåla, 
måndagen den 4/12 2006. 
 

Målformuleringar 
 
Arbetsutskottet får i uppdrag att till Ivösjökommitténs möte i mars 2007 redovisa 
Ringsjökommitténs målformuleringar för Ringsjön och förslag till målformuleringar för vad vi 
vill med Ivösjön. 
 

Ordförande till Ivösjökommittén för 2007 
Ivösjökommittén beslutar om fortsatt rullande ordförandeskap. Då Kristianstads kommun står 
inför regimskifte och posterna ännu inte fördelats, beslutar Ivösjökommittén utse Åke 
Hammarstedt som fortsatt ordförande till dess Kristianstad utsett representant till 
ordförandeposten.  
 
Kristianstads kommun har inte heller utsett ersättare för Michael Dahlman. 
 

Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde fastställs till den 12 mars 2007 kl 18:30, preliminärt till Bäckaskog slott. 
 
Vid protokollet 
Göran Cervin /Lars Collvin 
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Lars Colvin   Leif Zadig 
Åke Hammarstedt  Öjvind Hatt 
Göran Cervin  Nils Waldemarsson 
Bengt Bergh   Björn Martell 
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Lennart Mattson  Brodde Almer 
Sven Götesson  Gäster/föredragande 
Hans Persson  Charlotte Lorenzen, Högskolan, Kristianstad 
Christopher Martinsen  Henrik Persson, Lunds Universitet 
    
    
 
 
 
 


