
  2017-10-18 

Sida 1 av 3 

 

MINNESANTECKNINGAR  
 

Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2017-10-18, kl 9:00 – 10:40 

Kommunhuset, Bromölla 

 

Närvarande: 
Ulrika Tollgren (ordförande), Catarina Welin (sekreterare), Sam Skällberg, Brodde Almer och 

Ulrika Hedlund (via telefon). 

___      

 

1. Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 

2. Tidigare anteckningar 
Anteckningar från mötet den 23 augusti 2017 godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi 
Kostnaden för provfiskenäten och del av bensinkostnaden för provfisket har betalts. Bidrag 

har inkommit från Oppmannasjöns FVO, Naturskyddsföreningen i Olofström, 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad – Bromölla, Skräbeåns FVF, Båtklubben Pärlan och 

Kristianstad kommun.  Tillgångarna uppgår till 53 429 kr.  

 

4. Verksamhet - status 
Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer 

 

 Det har inte inkommit några tips efter uppmaningen i Fisksumpen. 

 

 Brodde presenterade en nyskriven artikel om norsen i Ivösjön, en äldre artikel om att 

blosa nöss (från Fisksumpen) och uppdaterad sammanställning över 

siktdjupsmätningar vid stn 65 i juni-augusti. Samtliga läggs ut på hemsidan. 

 

 

Ivösjön som resurs – Petter Jeppsson  

Petter var inte närvarande på mötet. 

 

 Enligt inkomna uppgifter skall Kristianstad kommun sköta området vid trafikverkets 

rastplats (Vånga alle). Ulrika H har inte kunnat lokalisera vem i Kristianstad som har 

avtal om röjningen. Hon luskar vidare. Brodde har pratat med markägaren. Enligt 

denna äger Kristianstad kommun träden och ansvarar för skötseln. Markägaren är inte 

motståndare till röjning utan ser det som positivt. 

 

 Skyltarna som står runt sjön är inte så gamla. Ulrika H var ute och tittade till dem på 

Kristianstadsidan i våras. 
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Ivösjöns belastning –  

 

 En utbildningsdag i våtmarkslösningar samt vad man får och inte får göra i vatten och 

våtmarker planeras. Genomförande beräknas till jan-feb 2018. Ulrika T pratar med 

Agne Andersson (Osby kommun) om en föreläsning. 

 

 

Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg 

  

 Växtlista från årets inventering på gång. Annars inget nytt. 

 

 

Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson 

Stefan var inte närvarande på mötet. 

 

 En påkörd utter har hittats vid Kiaby. Nära platsen för fyndet för 2 år sedan.  

 

 Ulrika T kollar med Stefan om ytterligare fynd av utter o mink samt årets 

kräftprovfiske.   

 

 Fågelskyddsområdet på Enö är inte utmärkt ännu. Antagligen länsstyrelsens uppgift. 

Ulrika T kollar. 

 

 Groddjursundersökningar skjuts på framtiden. 

 

7. Övriga frågor 
 

Höstmötet på Humletorkan 2017 

 Humletorkan är bokad till onsdag 22 november kl 18:30. 

 Catarina skickar ut inbjudan. 

 Ulrika T och Catarina tittar på verksamhetsberättelsen. 

 Agne Andersson (Osby kommun) är vidtalad att prata om våtmarker. 

 Lars Collvin kommer att sammanställa årets fiskdata och Marie kommer att redovisa 

det på mötet. 

 

Agne Andersson är även inbjuden att hålla en utbildningsdag om våtmarker i februari. 

 

Michael Dahlman, enhetschef för C4 tekniks VA avdelning, vill gärna komma och berätta om 

ett vattenprojekt för grundvattenbildning i det gamla grustaget i Bäckaskog, under 

kommitténs vårmöte. (I grustaget finns idag backsvala och fältpiplärka.) 

 

Reningsverket i Vånga skall förnyas. En verksamhetsanmälan för 200-300 pe är inlämnad till 

miljökontoret på Kristianstad kommun. Miljökontoret vill gärna ställa högre krav på rening av 

kväve och ammonium, men det är svårt att övertyga tekniska förvaltningen. En dialog förs 

med länsstyrelsen angående ärendet. Reningsverket i Vånga släpper sitt vatten till Byån som 

rinner ut i Ivösjön. Byån har lekplatser för Ivösjööring. 

 

Just nu blommar blågrönalger av släktet Anabaena i Ivösjön. 
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Länsstyrelsen i Blekinge har skickat ut en regional vattenförsörjningsplan på remiss. I planen 

nämns Ivösjön. I sitt remissvar har Bromölla kommun efterfrågat mer tydlighet i vad man 

tänker om Ivösjön som dricksvattenresurs. 

 

Någon undersökning om Ishavsrelikter har inte blivit av under året. Ulrika T och Catarina 

skriver ihop ett brev till högskolorna/universiteten med förslag till ex-jobb. 

 

Hemsidan har delvis fått en ny finish i ett nytt webverktyg, men ser i stort sett ut som tidigare. 

 

Ivösjökommittén skickade inget remissvar på Ivöverkets tillstånd denna gång. Länsstyrelsen 

verkar ha det hela under kontroll. 

 

 

8. Nästa möte 
Tid för nästa möte bestäms vid höstmötet. 

 

9. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

 

Catarina Welin 
Sekreterare 


