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Ivösjökommittén 
Måndagen den 12 mars 2007 kl 18.30 -21.30 
Bäckaskogs Slott  
 

 
 
 

1. Val av ordförande för mötet  
Filip Nilsson, ordförande i Ivösjökommittén för år 2007, valdes till ordförande. Han 
hälsade välkommen och presenterade sig. Till sekreterare valdes Øjvind Hatt och som 
justerare Conny Svensson (närvarolista: Bilaga 1). 

 

2. Verksamhetsplan 

Lars Collvin redovisade uppföljningen av Ivösjökommitténs uppdrag till arbetsgruppen 
inom verksamhetsplanen för 2007.  

 

Djupkarta 
Utlovad finansiering uppgår nu till minst 190 tkr, vilket möjliggör såväl upphandling som 
tryckning av djupkartan. 

 Arbetsutskottet  fick i uppdrag att upphandla djupkartan enligt offert för en 
kostnad av högst fyra basbelopp.  

 Au fick i uppdrag att snarast få till ett möte mellan kommunen, länsstyrelse och 
fiskeklubben för att reda ut frågan om ägande- och nyttjanderätt till kartan. Detta 
skall vara klart senast 070612. 

 Mötet uttryckte även önskemål om att lokala namn på holmar och näs m.m. 
skall med på kartan. 

 

Syrgasmätning 
Lars Collvin informerade om pågående arbeten enligt kommitténs uppdrag. 

 Arbetsutskottet fick i uppdrag att upphandla extra syreprofiler för Barumshålan 
och Enöhålan för juni-september samt vid behov även för oktober månad till en 
kostnad av högst 2 000 kronor per lokal för perioden juni-september samt 2000 
kr extra för oktobrer, totalt 6000:- för detta delprojekt. 

 

Syrebrist  
Arbetsutskottet fick i uppdrag att  

 Via Lars Collvin låta Limnologiska institutionen utföra provtagningen i 
Axeltorpsviken samt att låta ALcontrol analysera proverna. Budget för analyser 
är redan beviljade av höststämman 2006 med 10 000 kr. Ytterligare kostnader i 
samband med provtagning och utvärdering beslöts beviljas med 4 000 kronor. 

 

Läkemedelsrester 
Lars Collvin informerade om pågående arbeten enligt kommitténs uppdrag. 

 



Undervattensväxter 
Lars Collvin informerade om pågående arbeten enligt kommitténs uppdrag.  

 

Provfiske  
Lars Collvin informerade om pågående arbeten enligt kommitténs uppdrag. Rapport 
från 2006 presenterades. 

 För inköp av ytterligare nät samt kostnader i samband med provfisket avsattes  
6 000 kronor utöver de 8 000 som redan finns, totalt alltså 14 000 kronor. 

 

Elfiske 
Lars Collvin informerade om att Länsstyrelsen överväger utföra elfiske efter Nissöga 
under 2007. 

 

Djuplankton 
Brodde Almer kommer att håva djurplankton en gång per månad under april-
november/december. Artbestämningar kommer att ske av taxonom Jens Petter 
Nielsen analyseras i Oslo. Länsstyrelsen står för marterialkostnad och håvar. Brodde 
utför arbetet på sjön inom ramen för fisket budget. 

 

Strandkartering 
Lars Collvin informerade om pågående förslag till studentuppgifter, framförda till 
Ekologiska  institutionen vid Lunds universitet.  

 

Ändrad markanvändning 
Lars Collvin informerade om pågående förslag till studentuppgifter enligt kommitténs 
uppdrag.  

 

3. Interregprojektet Ifö-Tejn   
Øjvind Hatt informerade.  

 
4. Hus till limnologerna  

Lars Collvin rapporterade att det nu finns en intresseförklaring från Ekologiska 
Institutionens prefekt, Eva Waldemarsson om att få utnyttja ett hus i Ivösjö/Hammarsjö-
området för studenter från Lunds Universitet. Lars fortsätter att odla kontakten. 
Hasse Cronert blir kontaktperson för Lunds Universitet avseende Kristianstad 
vattenriket och Göran Cervin för Ivösjökommittén. 

 
5. Ekonomin 

Øjvind Hatt redogjorde för kommitténs ekonomi. Saldo: 51.712:-.  

 
6. Vattenmyndigheten 

Lars Collvin informerade om läget. 

 
7. Övrigt - 
 
8. Nästa sammanträde 
         Nästa sammanträde fastställs till onsdag den 19 september på Bäckaskog. 
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