
Minnesanteckningar 
 

Ivösjökommittén 
Torsdagen den 11 april 2013 kl 18.30  
Bäckaskogs slott  
 
 
1.   
Ordförande Ewa Wemby hälsade välkommen och öppnade mötet. Ivösjökommittén fyller i 
Hon gav mötet en kort introduktion till jubileumsåret och uppmanade alla att delta aktivt. 
 

2.  
Till ordförande för verksamhetsåret 2013 valdes Ewa Wemby. 
 

3. 
Till sekreterare för verksamhetsåret 2013 valdes Anna Grönlund. 
 

4. 
Ordföranden lämnade ordet till sekreteraren för en redovisning av ekonomin. Vid årets slut 
2012 var kommitténs tillgångar 32 973 kronor. Kostnader för verksamheten 2012 uppgick till 
22 329 kronor, och intäkter, genom medlemmarnas bidrag, till 49 750 kronor. 
 
5. 
Göran Cervin, Ivösjökommitténs förste sekreterare, från år 2003 och fram till 2008, berättade 
om hur det gick till när kommittén bildades. Initiativet kom från en kommuninvånare (Brodde 
Almer) som förespråkade en ”Befrielse” av Ivösjön från utsläpp av renat avloppsvatten via 
Holjeån. Förutom kommunala avloppsreningsverk fanns andra belastningar på sjön såsom 
enskilda avlopp, riskabla verksamheter och gäss. Göran framhöll ”Näsumsprojektet” som ett 
exempel på en god gemensam arbetsinsats från lantbrukare och samarbete med kommun. 
Göran tackade särskilt Lars Collvin, Brodde Almer och LRF. 
 
Sven Götesson, hittills LRF:s kommunrepresentant i Bromölla och verksam i 
Näsumsprojektet, berättade mer om det senare. Han framhöll Ivösjökommitténs betydelse 
för en kartläggning av Ivösjön. Sven tackade för sig och presenterade sin efterträdare som 
representant för LRF i kommittén, Håkan Andersson. 
 
Sekreteraren uppmanade alla att lämna några rader om kommittén till ”jubileumsskriften”.  
 

6. 
Lars Collvin redogjorde för arbetsgruppens förslag till verksamhet under år 2013. Han 
påminde som vanligt om Ivösjökommitténs syfte, som står kvar sedan bildandet. 
 
OBS: Lars Collvins presentation kommer att finnas tillgänglig på kommitténs hemsida, 
www.ivosjo.com: 
 

- Måluppfyllelse – 0 kr                                                                                               
mål, åtgärder och resultat sedan bildandet 2003 ska samlas i jubileumsskrift. 
 

- Artlistor för Ivösjön – 0 kr – ska samlas i jubileumsskrift. 
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- Fortsatt provfiske - 3 000 + 12 000 kr – båtbensin plus 3 nya nät 
 

- Nätvis sammanställning av provfiskeresultat – 0 kr 
 
- Kräftor i Ivösjön – 500 kr – provfiske i någon del av sjön 

 
- Djurplankton – redovisning – 0 kr (Jens Petter Nilssen) 

 
- Kiselalger – undersökning Holjeåns och Skräbeåns utlopp – 9 000 kr 

 
- Vattenväxter – inventering Byaåns utlopp i Vångaviken – 500 kr 

 
- Däggdjur runt sjön – 0 kr 

 
- Sjöfågel - 0 kr – riksinventering av fiskgjuse 2013 

 
- Dricksvatten – bakteriell provtagning – 0 kr – uppföljning 

 
- Väder – luft/vattentemperatur, nederbörd, is m m över tiden – 0 kr 

 
- Hydrologi – flöde och vattenstånd – 0 kr 

 
- Skyltar runt Ivösjön – 0 kr (betalas av kommunerna) 

 
- Tioårsjubileum – båtutflykt + skrift – 3 000 + 5 000 kr  

 
- Hemsida – 5 000 kr – revidering och webbhotell  

 
- Litteratur om Ivösjön (scanna in äldre litteratur) – 0 kr 

 
 
Summan av uppskattade kostnader enligt förslaget är 38 000 kronor. Tillkommer även 
kostnader för möten och medlemskap i vattenrådet, så att uppskattade kostnader för 2013 
blir 43 100 kronor. 
 
Förslaget till verksamhetsplan för år 2013 godtogs av mötet, och sekreteraren kommer att 
sammanställa en budget. Därefter kan bidrag äskas. 
 

7. 
Den 16 augusti 2013 inbjuder Ivösjökommittén sina medlemmar till en jubileumstur med 
Klacken. Ifö Sanitär AB bjuder på hyra av båten. Närmare program och inbjudan kommer 
senare och det blir därefter möjlighet att lämna intresseanmälan. Antalet passagerare är 
begränsat till 40. 
Arbetsgruppen tar fram förslag på sammanställningar av information, t ex broschyr med 
korta fakta om sjön samt en jubileumsskrift. 
Eventuellt görs någon form av press”-release”.  

 
8. 
Sekreteraren informerade om att nytt naturreservat är på gång vid Ivö klack. Planer finns på 
något slags utomhusmuseum, där Ivösjökommittén skulle kunna vara med på ett hörn. 
Dessutom informerade sekreteraren om att Skräbeåns vattenråd kommer att bekosta 
provfiske i Oppmannasjön i sommar, eventuellt i samarbete med fiskevårdsområdet. 
 
Stefan Gabrielsson rapporterade tre säkra observationer av utter hittills under 2013. 
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Hans Persson berättade om Sydostleden, en cykelled som planeras mellan Växjö och 
Simrishamn. Kommer att gå genom Bromölla och Kristianstads kommuner och antalet 
besökare förväntas öka i hela området. 
 
Det finns ett stort behov av renhållning vid besöksplatser runt sjön. 
 
Ytterligare fynd av bergsimpa i Ivösjön, en fisk som trivs i kalla djupa sjöar. 
 
Djurgrupper som är intressanta att inventera runt Ivösjön är insekter, groddjur och 
fladdermöss. Naturskyddsföreningen kommer att göra en första inventering av fladdermöss i 
närheten av Ivösjön i sommar. 
 
Vi bör lägga kraft på hemsidan, den är vårt ansikte utåt. Där finns för övrigt intressant läsning 
för flera veckor i sträck! 
 
Staffan Lutterdal tackade för sig, som representant i kommittén för Ivösjöns 
fiskevårdsförening, och riktade ett särskilt tack till Sven Götesson, Lars Collvin och Anna 
Grönlund. Han passade på att önska ordförande Ewa Wemby lycka till. 
 

9. 
Ordföranden tackade alla. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
 
Bromölla  
2013-04-12 
 
Anna Grönlund, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1, närvarolista – var god vänd. 
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Bil. 1 Närvarolista 
 
SÄNDLISTA             NÄRVARANDE  X 
               2013-04-11 
                                  Bäckaskogs slott 
Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län X 
Johan Wagnström, Länsstyrelsen i Skåne län  
Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län  
Åke Hammarstedt, Bromölla kommun  
Öjvind Hatt, Bromölla kommun Anmält förhinder 
Anders Johnsson, Bromölla Vatten    
Ewa Wemby, Kristianstads kommun, ordförande X 
Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun X 
Sam Skällberg, Bromölla X 
Ola Petersson, Stora Enso Nymölla AB X 
Björn Fylke, Ifö Sanitär AB  
Anna Grönlund, Bromölla kommun, sekreterare X 
Håkan Andersson, LRF kommungrupp, Näsum X 
Conny Svensson, Skräbeåns Vattenvårdskommitté X 
Sven Götesson, LRF kommungrupp, Bromölla   X 
Karl Erling Johnsson, LRF kommungrupp, Bromölla  
Hans Persson, Oppmannasjöns fiskevårdsområde X 
Christopher Martinsen, Ivösjöns fiskevårdsförening  
Staffan Lutterdal, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Sven G Almer, Skräbeåns vattenråd X 
Brodde Almer, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Göran Cervin, Ivösjöns fiskevårdsförening X 
Anna Birgersson, Båtklubben Pärlan X 
Stefan Malmkvist, Båtklubben Pärlan X 
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb X 
Anders Lindoff,  Naturskyddsföreningen i Olofström Anmält förhinder 
Örjan Mårtensson, Naturskyddsföreningen i Olofström. Anmält förhinder 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen, Kristianstad X 
Stefan Gabrielsson, Ivösjöbygdens Natur/Trolle Ljungby X 
Magnus Björkhem, Ivösjöns fiskevårdsområde X 
Björn Martell, Skräbeåns fiskevårdsförening  
Mats Blissing, Holjeåns fiskevårdsförening  
Bo Snarberg, Sjövikens båtklubb X 
Kennet Lindberg, Sjövikens båtklubb X 
Jarl Berg, Ivösjöns fiskevårdsområde X 
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