
Ivösjökommittén 
Förslag till verksamhetsplan för 2015 



 
 

Ivösjökommittén syfte  

• Initiera och samordna åtgärder för att bevara och utveckla 
Ivösjöns ekologiska värden  

 

• Främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön  

 

• Utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter, användare 
och intressenter 



Förslag till aktiviteter inom 

verksamhetsplanen för 2015 

1. Provfiske 

2. Nätvis sammanställning 

3. Kräftprovfiske 

4. Vattenväxter 

5. Växtplankton 

6. Fågel 

7. Däggdjur 

8. ”Nya” artgrupper 

9. Väderåret 

10. Hemsida 

11. De fem nya målen 

 



Nätprovfiske 

Förslag till att gå vidare: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att be Ivösjöns 

fiskevårdsförening genomföra ytterligare ett 

nätprovfiske med 12 bottennät på 0-3 m:s djup och 

två med pelagiska nät på 0-30 m:s djup på ”punkt 

65”, ett  i augusti och ett i oktober 

 

     Kostnad:    5 000 kr 

     

 



Nätvis sammanställning 

Förslag till att gå vidare: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att nätvis 

sammanställa provfiskeresultat för de 12 ytliga 

provfiskenäten (0-3 m) 

 

    Kostnad: 0 kr 



Kräftor 

Förslag till att gå vidare: 

- Stefan Gabrielsson får i uppdrag att 

  genomföra ett provfiske efter kräftor 

- Varje sommar provfiskas en viss del av sjön  

 

Kostnad: 2 000 kr 



Vattenväxter 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att med Sam Skällbergs 

och  Brodde Almers hjälp kartera och sammanställa 

vattenväxter vid Ivöns nordöstra del 

 

    Kostnad: Båtbensin ca 500 kr 

Potentiella problemområden Potentiella värdeområden 



Växtplankton 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att 

hitta en modell för att redovisa 

resultaten från 

växtplanktonundersökningar 

inom SRK-programmet hos 

Skräbeåns vattenråd för Ivösjön 

 

    Kostnad: ? kr 

Provtagningslokal 



Sjöfågel 

Förslag : 

Arbetsutskottet får i uppdrag att höra med Nils 

Valdemarsson och den lokala ornitologiska 

föreningen om de vill fortsätta sammanställa 

befintlig data för en eller ett par fågelarter som 

nyttjar Ivösjön 

 

    Kostnad: ca 1 000 kr 



Däggdjur 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att följa upp 

dagens kunskap om de däggdjur som är 

beroende av Ivösjön för sin överlevnad - 

särskilt med avseende på utter och mink    

 

Kostnad: 0 kr 



Nya artgrupper 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att med hjälp av 

medlemmar och, vid behov, av konsulter - 

för att lista förekomst av arter och 

sammanställa deras förekomst inom 

Ivösjön och dess närområde för 

artgrupperna fladdermöss, trollsländor och 

groddjur 

 

Kostnad: ? kr 



Väder 2015 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att beskriva 

väderåret 2015 
 

 

    Kostnad: 0 kr 



Hemsida - http://www.ivosjo.com  

Förslag till att gå vidare: 

Fortsatt uppdatering 

 

 Löpande arbete: 2 500 kr/år 

                  



Förändring av Ivösjökommitténs mål  
 

Förslag till att gå vidare: 

Arbetsutskottet fick i uppdrag av stämman 2014, 

att målvis arbeta vidare med fem  beslutade, 

nya huvudmål;  
 1. Ivösjöns fiskbestånd ansvarig Brodde Almer 

 2. Ivösjön som resurs  ansvarig Conny Svensson 

 3. Ivösjöns belastning  ansvarig Håkan Andersson 

 4. Ivösjöns växtliv  ansvarig Sam Skällberg 

 5. Ivösjöns djurliv  ansvarig Ulrika Hedlund 

  

 Kostnad: 0 kr 

Mål kan omfatta undersökningar för att klargöra frågeställningar; att 

fastställa prioriterade åtgärder - såväl fysiska, som legala – t. ex. få till 

stånd utpekande skydd för delmiljöer och/eller arter 



1. Fosfor – mindre än 12,5 μg TP/L som säsongsmedelvärde under maj-oktober 

2. Kvoten TN/TP för perioden juni-september ska vara mindre än 30 

3. Syrehalten ska  

1. vara högre än 6 mg O2/L i större delen av sjöns vattenmassa och 

2. en meter över botten vara högre än 2 mg O2/L 

4. Siktdjupet öster om Ivön (punkt 19) ska vara minst 5 m 

5. Klorofyllhalten under maj-oktober ska vara mindre än 2,0 μg Chla/L 

6. Abborre ska på 0-3 meters nivån dominera över mört i antal och vikt 

7. Mörtens medelstorlek i provfiskenäten från 0-3 m ska vara större än x mm 

8. Siklöja och nors ska finnas i goda bestånd 

9. Ishavsrelikterna Mysis relicta, Pallasea quadrispinosa och 

Pontoporeia affinis ska finnas i goda bestånd 
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mål 3 - Ivösjöns belastning 
Prioriterat problem: Risk för negativa effekter av en ökad näringsstatus    

Förslag till mål för att bedöma status i Ivösjön: 



mål 3 - Ivösjöns belastning 
Prioriterat problem: Risk för negativa effekter av en ökad näringsstatus    

Förslag? 

Påverkanskällor? 

ÅTGÄRDER? 
Initiera och samordna åtgärder för att bevara 

och utveckla Ivösjöns ekologiska värden  

 

Främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön  

 



Tack 


