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Minnesanteckningar 
 

Ivösjökommittén 
Onsdagen den 18 november 2015 kl 18.30  
Humletorkan  
 
 
1. Mötet öppnas   
Ordförande Ulrika Tollgren hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2. Verksamhetsrapport 2015 
Lars Collvin presenterade en uppföljning av verksamheten för 2015, med hjälp av övriga 
inblandade i kommittén. Presentationen finns på hemsidan, www.ivosjo.com 
 
Några kommentarer/kompletteringar: 
 
 Ytterligare ett kräftprovfiske genomfördes i september. 30 burnätter gav då 28 kräftor. 

Efter kräftprovfisket har rombärande avelskräftor satts ut. Utsättning planeras även 
nästa år. 

 
 Tre områden skall fredas för gösfiske mellan 1 maj och 15 juni. Två är klara, det på 

bilden och ett nordväst mot Mågeskäret. Det tredje är på förslag söder om Ivön. 
 
 Efterlysning på lekplatser för siklöja, nors och nissöga utfärdades. 

 
 Växtinventeringen runt norra änden av Ivön visade att östra sidan hade glest med 

vattenvegetation med spridd vass samt enstaka grovnate och ålnate. På västra sidan 
fanns vattenpilört och säv. Ett ovanligt fynd är den lilla ön på västra sidan där det 
växer pors.  

 
 I sydväst av Ivösjön är kanalen från Väjla sjö fylld med andmat, där växer också 

jättebalsamin och nässlor. I sjön utanför kanalen syntes ingen stor näringspåverkan, 
där växer vass och lite slingor. 

 
 Fiskgjusarna (7 par) har fått 16 ungar på vingarna. För storlommen har inte någon 

häckning konstaterats. Kungsfiskaren verkar ha återhämtat sig, men har ingen 
kontstaterad häckning. Forsärla häckar i området. Strömstaren finns i området som 
övervintrare. 

 
 En (1) säker utterobservation har gjorts vid Ivösjön. Mink finns i området men jagas 

inte i någon omfattning. Räven reglerar troligen minkbeståndet. 
  
3. Övriga frågor 
Vi har fått in en offert från Calluna angående makrofytundersökningar. Arbetsgruppen får i 
uppdrag att försöka lösa finansieringen. 
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Conny Svensson har avsagt sig sin plats i arbetsgruppen. Skräbeåns Vattenvårdskommitté tar 
med sig frågan och försöker hitta en ersättare inom sin organisation.  
 
Arbetsgruppen arbetar vidare med att få fram en sammanställning över alger i Ivösjön. 
 
Arbetsgruppen kommer att göra en skrivelse till Lunds universitet och Kristianstad högskola 
om möjligheter att göra examensarbete om/i  Ivösjön, exempelvis bottenfauna eller snäckor 
och musslor. 
 
Arbetsgruppen försöker få Jonas Dahl, Kristianstad vattenrike, och Stefan Jendteg, 
Länsstyrelsen, som föreläsare till vårmötet. 
 
Malen är ett hett diskussionsämne. Brodde Almer berättar om hur malen är fiskevårdande 
eftersom den främst lever av vitfisk. Majoriteterna i fiskevårdsområdet och 
fiskevårdsföreningen är oense om vikten och betydelsen av att sätta ut mal i Ivösjön. Brodde 
ser gärna att kommittén ordnar en föreläsning om malen med exempel från utsättningen i 
Helgeå. 
 
  

4. Mötet avslutas 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
Bromölla  
2015-11-26 
 
 
Catarina Welin 
sekreterare 
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Närvarolista 
 
Ulrika Tollgren, Kristianstads kommun, ordf Ivösjökom Närvarande 
Catarina Welin, Bromölla kommun, sekreterare Närvarande 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län Närvarande 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun Närvarande 
Öjvind Hatt, Bromölla kommun o Skräbeåns Vattenvårdskommitté Närvarande 
Staffan Östlind, LRF Arkelstorp Närvarande 
Cecilia Möller, Bo på Lantgård Närvarande 
Håkan Andersson, LRF kommungrupp, Bromölla   Närvarande 
Sam Skällberg, Naturskyddsföreningen  Närvarande 
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes fågelklubb Närvarande 
Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB o Skräbeåns Vattenvårdskommitté Närvarande 
Stefan Malmkvist, Båtklubben Pärlan Närvarande 
Anna Birgersson, Båtklubben Pärlan Närvarande 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöns FVOF / Trolle Ljungby Närvarande 
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening Närvarande 
Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen i Olofström Anmält förhinder 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad Anmält förhinder 
Conny Svensson, Skräbeåns Vattenvårdskommitté Anmält förhinder 
Göran Cervin, Ivösjöns fiskevårdsförening Anmält förhinder 
Sven Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening Anmält förhinder 
Örjan Mårtensson, Naturskyddsföreningen i Olofström Anmält förhinder 
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