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MINNESANTECKNINGAR  
 
Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2013-04-29 
Kommunhuset, Bromölla 
 
Närvarande: 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun 
Conny Svensson, Skräbeåns vattenvårdskommitté och Bromölla kommun 
Sam Skällberg 
Anna Grönlund, sekreterare 
___     
 
1. Mötet öppnas 
Sekreteraren hälsade välkommen och öppnade mötet.   
 
2. Tidigare anteckningar 
Anteckningar från den 13 februari 2013 godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Verksamhetsplan 2013 
Verksamheten rullar på enligt den plan som beslutades på vårmötet. 
 
Artlistor och Måluppfyllelsen – Anna kommer att sammanställa i den så kallade MINNESSKRIFTEN, 
men tar hjälp av övriga. Beräknas vara klar till hösten. 
 
Provfiske – Ivösjöns fiskevårdsförening ansvarar för detta. Förslagsvis följer någon från föreningen 
med Brodde Almer ut och koordinatsätter alla provpunkter. Kommittén ska köpa in nya nät, Anna 
kollar med Brodde. 
 
Kräftorna – provfiske 1 g i sommar. Stefan Gabrielsson. 
 
Djurplankton – Alice Nicolles rapport ska ev kompletteras av J P Nissen. 
 
Vattenväxter – inventering vid Byaåns utlopp i sommar.  
 
Kiselalger – provtagning vid Holjeåns respektive Skräbeåns förbindelse till  
Ivösjön. Någon följer med Marie Eriksson ut (förslagsvis Anna). 
 
Fågel – fortsatt bevakning av flera arter och kanske lite utförligare rapport om fiskgjuse efter 
riksinventering och avslutat LONA-projekt.  
 
Dricksvatten – jämförelser av data från 2012 års provtagning i Ivösjön med data från Halen och 
eventuellt andra sjöar ska redovisas. 
 
Syrgas, siktdjup, klimat – inga nya aktiviteter 
 
Skyltar – nya skyltar om Ivösjön kommer upp vid Pisle ö, Axeltorp, Strandängen, Barum och Vånga. 
Ulrika och Anna talar med pressen. 
 
Jubileum – båtutflykt med Klacken den 16 augusti, max 40 personer. Samling kl 08.45 för avfärd från 
Bromölla kl 09.00. Återkomst senast kl 15.00. Aktiviteter (elfiske, bottendjur och vattenväxter) och 
lunch vid Klackabacken. Övriga stopp på vägen i mån av tid, med demonstration av syremätning, fågel 
och fisk, t ex. Anna skickar ut inbjudan så fort som möjligt. Vi ska eftersträva spridning bland 
medlemmarna, och inbjudan ska skickas ut till några ”hedersgäster”. Conny har kontakt med 
skepparen. 
 
Hemsidan – Anna ska träffa Anna Birgersson från Båtklubben Pärlan, som antagligen ska bli ny 
webbredaktör. 
 
Informationsbroschyr – Ulrika och Anna tar fram förslag. Beräknas vara klar till i augusti. 
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4. Nästa möte 
Beräknas till hösten, inget nytt datum bestämdes. Då ska även Sven Götessons efterträdare Håkan 
Andersson kallas. 
 
5. Övriga frågor 
Anna ställde frågan om kommittén kan hyra ut syremätaren till Immeln-gruppen. 
 
 
6. Mötet avslutas 
Sekreteraren tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
Bromölla den 29 april 2013 
Anna Grönlund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


