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Minnesanteckningar 
 

Ivösjökommittén 
Onsdagen den 5 december 2012 kl 18.30  
Humletorkan  
 

 

1. Mötet öppnas   
Ordförande Ewa Wemby hälsade välkommen och öppnade mötet.   

 

2. Verksamhetsrapport 
Lars Collvin presenterade en uppföljning av verksamheten för 2012, med hjälp av övriga inblandade i 
kommittén. Presentationen skall förhoppningsvis snart finnas på hemsidan, www.ivosjo.com 
Bland mycket annat som har hänt under året kan nämnas: 
- fullt bottennätsfiske 
- provtagning och analys av Ivösjöns vatten för dricksvattenändamål 
- undersökning av kiselalger i Allarpsbäckens respektive Oppmannakanalens utflöden i Ivösjön 
- inventering av vattenväxter i Kyrkviken, Ivön. 

 

3. Mål 2003 – 2013 
Arbetsgruppen har under året haft i uppdrag att följa upp de mål och åtgärder som fastställdes för 
Ivösjökommitténs arbete när den bildades 2003. 
 
Målen var ordagrant följande: 
 
1. Ivösjöns fiskbestånd – parasiter och föroreningar: 
- förekomsten av binnikemask och mätbara föroreningar i fisk ska vara i nivå med ”rena” sjöar som 
Ivösjön kan jämföras med, 
- Ivösjön ska uppfylla miljökvalitetsnormerna enligt SFS 2001:554, 
- betryggande kontroll (mätning + begränsningar) ska finnas av utsläpp som kan medföra risk för 
infektioner och föroreingar i fiskbeståndet. 
 
2. Ivösjöns fiskbestånd – arter och fördelning: 
- de rödlistade arterna ska bevaras i livskraftiga bestånd, 
- fisket ska inte påverka befintliga fiskarters bestånd eller fördelning på ett oönskat sätt, 
- det ska finnas en hållbar balans mellan rovfisk och karpfisk, 
- inplantering av ”främmande” fiskarter eller raser i Ivösjön ska undvikas. 
 
3. Ivösjön som dricksvattenresurs: 
- Ivösjöns vattenkvalitet ska vara sådan att den endast med enklare rening (filtrering, viss 
desinfektion) framöver kan användas för dricksvattenändamål även för kommunalt bruk. Siktdjupet 
ska överstiga 5 m (minst klass 2 enligt SNV:s bedömningsgrunder). 
 
4. Ivösjöns näringsbelastning: 
- Ivösjöns fosforhalt i ytvattnet ska understiga 12,5 µg/l enligt SNV:s bedömningsnormer, dvs klara 
klass 1. Belastningen ska understiga ”tolerabel nivå” enligt Vollenweider. Blågrönalgblomningar ska 
normalt inte förekomma. 
 
5. Ivösjöns syrehalter: 
- syrehalterna ska sällan eller aldrig understiga 2 mg/l någonstans i sjöns djupområden. I övriga delar 
av sjön ska syrehalten aldrig understiga 6 mg/l. 
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6. Ivösjöns växtliv: 
- ”normalt” med undervattensvegetation där de naturliga förutsättningarna så medger. Utglesning vid 
begränsade områden där den utgör stora problem för båtar och fiske. ”Lagom” med 
övervattenvegetation, ur mänsklig synpunkt, vilket kan innebära viss skötsel. 
 
7. Ivösjöns djurliv: 
- livsvillkoren för känsliga arter ska inte påverkas av störningar, utsläpp, fysiska ingrepp eller av ökad 
konkurrens genom inplantering av nya arter. 
 
Arbetsgruppen lämnade en kort rapport till kommittén om hur målen har uppfyllts. De flesta av målen 
har delvis uppfyllts, men för andra återstår mycket arbete. En fullständig redovisning samt förslag till 
nya mål kommer att sammanställas i kommitténs jubileumsskrift nästa år. 
 
Arbetsgruppen har även upprättat artlistor för: 
- fåglar 
- växter 
- växtplankton 
- djurplankton 
- däggdjur 
- fisk 
- bottendjur. 
 
Även dessa kommer att slutredovisas i samband med jubiléet. Nils Waldemarsson och Ulrika Hedlund 
gav en kort sammanfattning av läget för fåglar respektive bottendjur. 
 

4. Jubileum 2013 
Kommittén gav arbetsgruppen i uppdrag att planera hur tioårsjubiléet 2013 ska uppmärksammas. 
 
På förslag finns bland annat utflykter med båt på Ivösjön för kommittén och allmänheten samt en 
jubileumsskrift. 

 

5. Övriga frågor 
Ivösjöns fiskevårdsförening kommer att utreda hur fortsatt provfiske skall ske, och av vem/vilka. 
Brodde Almer har sedan starten 2003 ansvarat för det årliga provfisket – med den äran. 
 
Michael Dahlman har avsagt sig uppdraget som ansvarig för kommitténs hemsida (även han bör 
äras!). Eventuella förslag på ersättare lämnas till sekreteraren. 
 
Nästa möte i kommittén blir som vanligt i vår. 
 

6. Mötet avslutas 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
Bromölla  
2012-12-11 
 
 
Anna Grönlund 
sekreterare 
 
 
 
 
Bil. 1 Närvarolista 
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Bilaga 1 
 
 
                      NÄRVARANDE  X 
               2012-12-05 
                                  Humletorkan 

Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län X 

Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne län X 

Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län  

Åke Hammarstedt, Bromölla kommun  

Öjvind Hatt, Bromölla kommun  

Anders Johnsson, Bromölla Vatten    

Ewa Wemby, Kristianstads kommun, ordf Ivösjökom X 

Sam Skällberg, Naturskyddsföreningen  X 

Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB Anmält förhinder 

Björn Fylke, Ifö Sanitär AB  

Anna Grönlund, Bromölla kommun, sekreterare X 

Hans Lindström, Stora Enso Nymölla AB  

Conny Svensson, Skräbeåns Vattenvårdskommitté  

Sven Götesson, LRF kommungrupp, Bromölla   X 

Karl Erling Johnsson, LRF kommungrupp, Bromölla  

Hans Persson, LRF kommungrupp, Kristianstad X 

Christopher Martinsen, Ivösjöns fiskevårdsförening  

Staffan Lutterdal, Ivösjöns fiskevårdsförening X 

Sven Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 

Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 

Anna Birgersson, Båtklubben Pärlan X 

Stefan Malmkvist, Båtklubben Pärlan X 

Patrik Ellung, Sjövikens båtklubb  

Kennet Lindberg, Sjövikens båtklubb X 

Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen i Olofström Anmält förhinder 

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad X 

Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur/Trolle Ljungby Anmält förhinder 

Leif Svensson, Arkelstorps LRF  

Björn Martell, Skräbeåns fiskevårdsförening X 

Mats Blissing, Holjeåns fiskevårdsförening  

Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes fågelklubb X 

Lars-Göran Malmberg, Ivösjöns FVOF X 

Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun X 

Göran Cervin, Ivösjöns fiskevårdsförening X 

Elisabet Knutsson, Föreningen Humleslingan  

Örjan Mårtensson, Naturskyddsföreningen i Olofström Anmält förhinder 

Pär Andersson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X 

Sten Andersson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X 

Tommy Åkesson, Ivösjöns fiskevårdsområdesförening X 
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