
1 
 

MINNESANTECKNINGAR - IVÖSJÖKOMMITTÉN 
 

Arbetsgruppen för Ivösjökommittén 2019-10-03, kl. 9:00 – 12:00 

Kommunhuset, Bromölla 

 

Närvarande 
 
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Hans Berggren – limnolog, Bromölla 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
Ulrika Hedlund – kommunekolog i Kristianstads kommun 
 

 

1. Mötet öppnas 
 

Ulrika Hedlund valdes till dagens mötesordförande, hälsade deltagarna välkomna och 

öppnade mötet.  

 

2. Tidigare anteckningar 
 

Anteckningarna från AU-mötet 2019-09-04 gick vi igenom. De godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

3. Ekonomi    
 
Inga nyheter inom det ekonomiska ämnet.  

 

4. Rapport från studiebesöket till de återskapade våtmarkerna på Ryssberget 
 

Vi var tio deltagare från Ivösjökommittén och Skräbeåns vattenråd, som tisdagen den 1 

oktober besökte sju av de tio återskapade våtmarkerna hos Trolle Ljungby på Ryssberget. 

Stefan Gabrielsson ledde studiebesöket denna soliga höstdag, då vippstjertarna balanserade 

på tuvorna. Vi öppnade locken på munkarna och studerade anläggningarnas 

regleringsanordningar medan frågan klingade: Varför heter det munk? Detta återstår att ta 

reda på. Deltagarna fick rikligt med fakta om bakgrund, finansiering, planering, motiv och 
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genomförande av dessa imponerande återskapade våtmarksområden, ca 3 hektar i 

medelareal, på den tidigare dikade skogsmarken. Vi tackade Stefan och önskade oss ett 

favorit-i-repris-besök till våren. 

 

5. Rapport från lärarmötet i Näsum 
 

Brodde berättade om hur han träffade Rektor Rubin med 15 lärare i Näsums skola den 25 

september. Brodde berättade historiken kring Ivösjön. Lärarna fick blodad tand och frågade 

Brodde när Ivösjökommittén skulle kunna komma och berätta om Ivösjön för barnen i 

skolan. De hade också frågat vad de kunde göra för Ivösjön. Hans föreslog att 

Ivösjökommittén skulle kunna göra ett schema och ta några klasser i taget med sig ut på 

Ivösjön. 

 

6. Skylt 
 

Vilka arter som skulle vara med, layout och vem som skulle göra skylten diskuterades. Hans 

menade att man skulle ytterligare kunna lyfta fram det unika med Ivösjön. Brodde föreslog 

siklöjan (dess sydligaste förekomst i Sverige) och även fyra ishavsrelikter togs upp som 

exempel. Olika layoutfirmor föreslogs och Arbetsutskottet beslöt att Ulrika kontaktar 

Katarina Månsson, designer och illustratör, för att få offert. Katarina har bland annat gjort 

skyltar till naturreservat, exempelvis till Vramsån. Arbetsutskottet beslöt också att Ulrika och 

Florence kontaktar respektive kommun för att undersöka om ekonomiska bidrag är möjliga 

att få till Ivösjöskylten. 

 

7. Logga  
 

Arbetsutskottet diskuterade utkastet till loggan och kom fram till att det ändå behövs en text 
och ram. Hans ska skicka textförslaget till Florence.  
 

8. Uppföljning av giftutsläppet i Holjeån 

Vid en förfrågan efter Avvikelserapporten, hos kommunens tillsynsmyndighet för lantbruk, 
meddelades att Sibbessons jordgubbsodling är en U-verksamhet, som det inte krävs något 
tillstånd för eller som inte har någon anmälningsplikt avseende gifter.  

Mötets synpunkt är att kommunen ändå kan och bör göra tillsyn. Detta kan kommunen göra 
vid uppkomna behov, vilket är fallet efter giftutsläppet hos Sibbesson. Kommunen bör göra 
en riktad insats mot U-verksamheterna. Florence framför detta till Bromölla kommun. 
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9. Höstföredrag för medlemmar och allmänheten 
 
Höstföredraget blir onsdagen den 6/11 klockan 19.00 – 20.45 inklusive frågestund och fika. 
Föredragets tema är effekter efter fjolårets torka mot bakgrund av hur sjön normalt 
fungerar. 
 
Föredragshållarna är  
- Patrik Svensson, dykare och fotograf, som filmat under vattenytan. 
- Hans Berggren, limnolog som visar drönarfilm över vikar som påverkats av torkan. 
- Brodde Almer, som fotograferat torkans effekter 
- Florence Eberhardt, som håller en grundpresentation om Ivösjön. 

 
 

10. Höstmötet  
 
Helt enligt traditionen kommer Höstmötet att hållas på Humletorkan. Det blir som tidigare 
planerat den 21 november. Förslag på föredragshållare är Johan Wagnström, t.ex. med 
ämnet Vad har hänt på fiskerifronten sedan förra höstmötet? Det andra föredraget föreslås 
handla om läkemedelsrening av Erland och Ola från Kristianstad högskola. Avslutningsvis 
föreslås en god efterrätt med bilder från Ivösjön av fotografen Linda Niklasson. 
 
AU-mötet gick igenom verksamhetsberättelsen och beslöt att Florence ska kontakta Marie 
Eriksson angående redovisningen av provfisket och mikroplastundersökningen. Stefan 
redovisar kräftprovfisket; Ulrika Tollgren redovisar inventeringen av trollsländor; Christer 
Neideman redovisar inventering av fladdermöss. Florence tar kontakt med Anna Roos, vid 
Naturhistoriska riksmuseet, för att få information om den trafikdödade uttern från i somras 
och från de andra senaste inlämnade uttrarna. 

 
 
11. Övriga frågor 
 
11 a) Brodde tog upp önskemålet om att förbättra reningen av Ivösjön, dels angående 
nedskräpning, dels angående förbättrad reningsteknik vid reningsverket uppströms Ivösjön, i 
Jämshög. Här föreslogs besök för Arbetsutskottet (AU), som förberedelser till framtida 
möjliga åtgärder. AU beslöt att Florence kontaktar chefen för Skåne Blekinge Vattentjänst 
angående eventuell framtida rening av läkemedelsrester – och om möjligheterna till ett 
möte vid reningsverket. 
 
11 b) Florence informerade om att Länsstyrelsen har kontaktat oss angående om vi 
fortfarande är intresserade av att få eventuell tilldelning av LONA-medel 2020, till 
Ivösjökommitténs ansökan för inventering av ishavsrelikter.  
Så klart vi är intresserade, svarade vi och håller tummarna! 
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12. Kommande möten och aktiviteter 
 

1) Tisdag 15/10 kl. 9 – 12, AU besöker Olofström för att studera var och hur 
nedskräpning av Holjeån och Ivösjön kan förbyggas. Samling för samåkning: på 
parkeringen bakom Bromölla kommunhus. 

  
2) Onsdag 6/11 Höstföredrag kl. 19 – 20.45.  

 

3) Tisdag 12/11 kl. 9 – 12, AU besöker Olofströms reningsverk med dammar i Jämshög 
samt Näsums uppehållsdamm. Samlingsplats samma som den 15/10. 

 
4) Torsdag 21/11 Höstmöte på Humletorkan.  

 
 

13. Mötet avslutas 
 

Mötesordföranden tackade alla samt avslutade mötet. 

 

 

Florence Eberhardt,  

Sekreterare 

 
 

 

 


