
Ivösjökommittén 
Förslag till verksamhetsplan för 2016 



 
 

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 Ivösjökommitténs 

verksamhetsplan för 2016 

• Fem nya mål 

• Genomföra ytprovfisket på 0-3 m och 
pelagiskt fiske på ”station 65” 

• Sammanställa provfiskeresultat 

• Kräftprovfiska 

• Kolla och sammanställa resultat för 
vattenväxter 

• Växtplankton – förslag på indikatorer 

• Beskriva resultat för fåglar i och runt sjön 

• Beskriva resultat för däggdjur 

• Ta fram information om ”nya” artgrupper 

• Beskriva väderåret 2015/2016 

• Sköta hemsidan 



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 Therese Hamberg 

 3. Ivösjöns belastning  ansvarig Håkan Andersson 

 4. Ivösjöns växtliv  ansvarig Sam Skällberg 

 5. Ivösjöns djurliv  ansvarig Stefan Gabrielsson 

  

 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 



mål 1 - Ivösjöns fiskbestånd 
huvudansvarig: Brodde Almer 

Skånes mest fiskartsrika sjö 

1. …. 

2. .... 

Delmål 



mål 2 – Ivösjön en resurs 
huvudansvarig: Therese Hamberg 

Ivösjön en pärla i Skånes sjödistrikt 

1. …. 

2. .... 

Delmål 



mål 3 - Ivösjöns belastning 
huvudansvarig: Håkan Andersson 

Ivösjön, en rätt ren och näringsfattig sjö i Skåne 

1. …. 

2. .... 

Delmål 
Påverkanskällor för vattenförekomsten Ivösjön  

– utnyttja information hos SMHI:s delavrinningsområdesskikt 

– kolla av med f.f.a. Miljöskyddskontoren och Lst:s tillsynsdel 

Belastning från; 
- Enskilda avlopp 

- Avloppsreningsverk 

- Deponier 

- Dagvatten 
- Tätort 

- Landsbygd 

- Jordbruk 

- Skogsbruk 

- Industri 

- Annat 
- Täkter 

- Golfbanor … 

Belastning m. avs. på; 
- God ekologisk status 

- BIOLOGI 

- Näringspåverkan 

- Försurningspåverkan 

- Särskilt förorenande ämnen 

- Hydromorfologi 

- God kemisk status  
- Prioriterat farliga ämnen 

- Gynnsam bevarande status 
- Livsmiljöer 

- Arter 

- God fiskvattenstatus  

- Annat 



mål 4 - Ivösjöns växtliv 
huvudansvarig: Sam Skällberg 

Ivösjön blommar – mest under vattenytan 

1. …. 

2. .... 

Delmål 



mål 5 - Ivösjöns djurliv 
huvudansvarig: Stefan Gabrielsson 

Ivösjön, en sjö med ishavsrelikter 

1. …. 

2. .... 

Mål 



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 

Signalkräfta nu utpekad som invasiv art, 

vilken hotar den inhemska flodkräftan 



Vattenväxter 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att med Sam Skällbergs 

och Brodde Almers hjälp kartera och sammanställa 

vattenväxter vid Enös nordvästra del 

 

    Kostnad: Båtbensin ca 500 kr 

Potentiella problemområden Potentiella värdeområden 

Behöver sammanställas, utvärderas 

och ev. åtgärder övervägas 



Vattenväxter 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att 

med Catarina Welins hjälp söka 

medel för att kunna uppdatera 

Ivösjöns under- och 

flytbladsväxter och för att ta fram 

förslag på indikatorarter och 

uppföljningslokaler för dessa. 

 

    Egen kostnad:                                

ca 50%, upp till 15 000 kr 



Växtplankton – förslag på indikatorer 

Förslag på indikatorer för växtplankton i Ivösjön: 

 
1. Klorofyllhalten bör inte överstiga 4,5 µg/L        

Högre halter indikerar ett mer näringsrik vatten 

 

2. Kvoten mellan antal arter/släkten av guldalger 

och antalet arter/släkten av blågrönalger bör     

inte understiga 0,55                                                  
Lägre halter kan indikera en försämrad vattenkvalitet 

Guldalgen (Chrysophyceae) 

Dinobryon crenulatum  

Blågrönalgen (Cyanophyceae) 

Microcystis botrys 

Näringsfattiga förhållanden Näringsrika förhållanden 



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, snäckor, musslor, ”bottendjur” 

 

Kostnad: ? kr 



Fladdermöss 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att be 

Christer Neiderman hjälpa till 

med att uppdatera informationen 

om Ivösjöns fladdermöss och för 

att ta fram förslag på 

indikatorarter och 

uppföljningslokaler för dessa  

 

Kostnad: ? kr 



Trollsländor 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att be 

Ulrika Tollgren hjälpa till med att 

uppdatera informationen om 

Ivösjöns trollsländor och för att ta 

fram förslag på uppföljnings-

lokaler för utpekade indikatorarter 

 

Kostnad: ? kr 



Grodor, salamandrar och ormar 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att be 

Thomas Lakowitz hjälpa till med 

att ta fram information om 

Ivösjöns amfibier och för att ta 

fram förslag på indikatorarter och 

uppföljningslokaler för dessa  

 

Kostnad: ? kr 



Väder 2016 

Förslag: 

Arbetsutskottet får i uppdrag att beskriva 

väderåret oktober 2015 – september 2016 
 

 

    Kostnad: 0 kr 



Hemsida - http://www.ivosjo.com  

Förslag till att gå vidare: 

Fortsatt uppdatering 

 

 Löpande arbete: 2 500 kr/år 

                  



Tack 


