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• 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



2019

Övergripande mål

1. Ivösjöns fiskbestånd
2. Ivösjön som resurs
3. Ivösjöns belastning
4. Ivösjöns växtliv
5. Ivösjöns djurliv

Övriga undersökningar/aktiviteter

 Provfiske med ytnät, 0-3 m
 Provfiske med fritt hängande nät
 Kräftprovfiske
 Trollsländor
 Fladdermöss
 Siktdjup
 Skolbesök
 Fiskeriskola i Ivösjön
 Studiebesök
 Skylt- och skräpinventering med strategier
 Föredrag för medlemmar o allmänheten
 Hemsida

Nils Arne Hagelin

Brodde Almer

Fotograf Brodde Almer Fotograf Brodde Almer



Ivösjökommitténs 5 övergripande mål

Ivösjöns fiskbestånd – Brodde Almer

1. Finna lekplatser för nissöga, sedan dokumentera och 
bevaka.

2. Utöka kunskapen om nissöga.

Ivösjöns växtliv – Sam Skällberg

1. Bevaka utvecklingen av växtlivet i Ivösjön så eventuell 
negativ förändring kan uppmärksammas.
 Årlig inventering av problemområden och bra områden.
 Återkommande makrofytinventeringar
 Håll koll på kvoten för arter av guldalger och 

cyanobakterier, skall ej understiga 0,55. 

Ivösjöns djurliv – Stefan Gabrielsson

1. Bevaka förekomst av utter och mink.

2. Övervaka trollsländor och fladdermöss.

3. Ha livskraftiga bestånd av fiskgjuse och storlom i Ivösjön

Ivösjöns belastning – Thomas Abrahamsson

1. Minska belastningen från avloppsreningsverk, 
enskilda avlopp samt jord- och skogsbruk avseende 
kväve, fosfor, tungmetaller och läkemedelsrester.

2. Öka arealen våtmark i Ivösjöns avrinningsområde.

Ivösjön som resurs – Petra Svensson

1. Öka en hållbar turismnäring i området. ”Nordöstra 
Skånes sjödistrikt”

2. Behålla vattenkvaliteten i Ivösjön, så vattnet kan 
fungera som framtida dricksvattentäkt.



Brodde Almer

Mink

 Ett starkt önskemål är att Länsstyrelsen hjälper oss att inventera nissögas lekplatser 
genom elfiske. Därefter dokumentation och bevakning av nissöga.

 Nissöga kallas lokalt för ”sandkrypare”.

 Förr var nissöga ett viktigt bete vid mete. Den är seg i skinnet och kunde användas 
vid fångst av flera abborrar.

 Hanen kan skiljas från honan genom att han har större bröstfenor.

 Över sandbotten på grunt vatten observeras nissöga som en gråvit fisk. Den gräver 
ner sig när man närmar sig.

 Nissöga har genom tiderna fångats med ett ”sandkryparsåll” (ett baktrågsliknande 
redskap med metallduk i botten). I dag är elfiske en effektivare metod.

Ivösjöns fiskbestånd
1 Finna lekplatser för nissöga, sedan dokumentera och bevaka dessa

2. Utöka kunskapen om nissöga

Nils-Arne med sandkryparsållet 
Fotograf Brodde Almer

Fotograf Brodde Almer



GÖSENS FÖDA, TILLVÄXT OCH BESTÅND I IVÖSJÖN – Brodde Almer

I Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 4:1978 finns redovisat fiskens födoval i öppna Ivösjön (se nätet: 
Ivösjökommittén). Dock inte för rovfiskarna gös och gädda men väl hur dessa fiskar tillväxer – konstaterat via åldersbestämning.

Gösens föda
Under åren 2015-2019 har jag noterat i dagböcker uppgifter om gösens föda i området utanför Huggarudden, Klagstorp. I många 
fiskar (45 cm och större) kunde jag inte avgöra födovalet då maten i magarna var alltför nedsmält.
I 38 gösmagar framgick vad fisken konsumerat. I öppna sjön (”Storsjön”) är laxfiskarna nors och siklöja den helt dominerande födan -
föredrar långsmala byten:
Föda                     Nors + siklöja    Nors     Siklöja    Abborre    
Antal fiskar med         2                   18             16             2

Åren 2011 och 2013-19 könsbestämdes 210 gösar 45 cm och större. Vid vårfisket med nät fångades 58 hanar och 62 honor, under 
höstfisket 51 hanar och 39 honor. Totalt 109 hanar och 101 honor.

Nors (”nöss”) är godis för gösen i Ivösjön Gös och min son Andreas gillar siklöja



Brodde Almer

Mink Ivösjöns fiskbestånd

Nors

Nissöga. Fotograf Brodde Almer

Brodde Almer
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Klagstorps Fiskeriskola 2019
Den 15 oktober kom 18 elever från klass 6, Näsums skola, via cykel till Klackabacken i Klagstorps by tillsammans med tre vuxna –
två lärare.
Dagen startade upp med allmän info om platsen där de befann sig och sedan om Ivösjöns och dess innevånare – främst fisken. 
Byskolläraren i byn tillsammans med assisterande Eva Åkesson skötte sedan om trollingfiske i Ivösjön och mete, samt 
kastspöfiske från bryggan. Resultatet var uselt då fisken vandrat ut på djupare vatten. I ett översiktsnät, vilket legat ute under 
natten, fångades många gärsar (horkar), mörtar, braxen,  abborrar och en stor sutare.  
Barnen serverades grillad korv med bröd och dricka. Sedan blev det undervisning om fisken varav vissa filéades – från en 
”benhög” till dyr mat. I Skanör kostade i somras ett kg abborrfilé 520 kr!!! Fisken undersöktes och eleverna fick kunskap om 
honor med rom, hanar med mjölke, simblåsan mm. Det var en hop entusiastiska ungdomar som kommit till Klackabacken – man 
blev upprymd….                                                                     Brodde Almer.



Mink

Punkt 14, Holjeåns utlopp i Ivösjön
20 juni 2018

 P-totjun 20 µg/l  
 N-totjun 2100 µg/l  

Ivösjöns belastning (2018)
1. Minska belastningen från avloppsreningsverk, enskilda avlopp samt jord- och 

skogsbruk avseende kväve, fosfor, tungmetaller och läkemedelsrester.

pkt 22

pkt 14

pkt 17

Punkt 22, Skräbeån utlopp ur Ivösjön
20 juni 2018

 P-totjun 10 µg/l  
 N-totjun 600 µg/l  

Punkt 17, Oppmannakanalen
20 juni 2018

 P-totjun 20 µg/l  
 N-totjun 810 µg/l  



Mink Ivösjöns belastning 
2. Öka arealen våtmark i Ivösjöns avrinningsområde

Tio våtmarker har i år återskapats som påverkar Ivösjön. Ett studiebesök gjordes, under ledning av Stefan 

Gabrielsson den 1 oktober, till sju av de tio återskapade våtmarkerna på Trolle-Ljungbys ägor på Ryssberget.  Mycket 

intressant! Vi önskar återkomma till våren! 

Våtmarksutbildning.                               
Fotograf Ulrika Tollgren



Ivösjöns belastning 
3. Holjeån – skräpstrategi för att förebygga nedskräpning av Ivösjön
-----------------------------------------------------------------------------
I fantastiska höstfärger besökte Ulrika Hedlund, Hans Berggren och Florence Eberhardt från Arbetsutskottet, Holjeån den 
15 oktober. Lyckligtvis lyste skräpet med sin frånvaro, nästan. Bildäck, pet-flaskor, schampoflaskor, ölburkar och 
plastdunkar fanns – men i små mängder. Vi studerade: 

Holjeåns mynning i Ivösjön, Gonarps kraftverk och Östafors. 

Sammanfattning av skräpstrategi

Vi hittade relativt lite skräp och hade härliga naturupplevelser: t.ex. vid Gonarps kraftverk flög en stork över våra 
huvuden! Skräpstrategi:

1) Kontakta fastighetsägarna och förvaltarna för att få information om deras skräphämtningsrutiner.
Utifrån deras befintliga arbete vill vi 
2) planera för en förstärkning vid behov: hur Ivösjökommittén, Skräbeåns vattenråd, Bromölla och Kristianstad 
kommuner kan hjälpa till i detta arbete. Kommunen kan exempelvis anlita ”Bryggan”. 
Olofströms kraft och Länsstyrelsen Skåne har sina 
3) rutiner som vi kan synkronisera vid låga vattenföringar. Då blir skräp mer lättillgängligt och lätthanterligt. Rutinerna 
är bra att ha väl förberedda när vattenståndet blir optimalt för skräphämtning.



Sam Skällberg

Sam Skällberg                  
Fotograf Brodde Almer

Ivösjöns växtliv
1. Bevaka utvecklingen av växtlivet i Ivösjön så eventuell negativ förändring kan 

uppmärksammas.

Fotograf Brodde Almer

Vi minns dig 
med tacksamhet och glädje.



Brodde Almer

Sam Skällberg                  
Fotograf Brodde Almer

Ivösjöns växtliv
2. Bevaka utvecklingen av växtlivet i Ivösjön så eventuell negativ förändring kan 

uppmärksammas.

Fotograf Brodde Almer

Grovnate har ökat markant i Axeltorpsviken och fått stor spridning i övriga 

sjön. Bilderna är från nordvästra delen av Enön. En av växterna var 4,6 m lång. 
Förr när man glindrade (trollade) längs Enön kunde det ske utan napp i växer.



Stefan Gabrielsson

Mink

 En utter sågs och filmades på Orudden i juli.
 Spillning av utter har setts på stranden vid Allarp i september.

 Minkspår har observerats vid backsvalekolonin inne i Bromölla, vid Ivösjöns strand.
 Ingen mink har fångats vid Allarp detta året.

Ivösjöns djurliv
1. Bevaka förekomst av utter och mink

Utter Mink



Bred kärrtrollslända                                 
Fotograf Magnus Billqvist

Ivösjöns djurliv
2. Övervaka indikatorarter av trollsländor

Noterad förekomst under 2019:
1. Bred kärrtrollslända – Havagyl, Grundsjön
2. Grön mosaikslända –
3. Citronfläckad kärrtrollslända – Grundsjön
4. Vinterflickslända –
5. Pudrad kärrtrollslända – Grundsjön
6. Tvåfläckad trollslända -

Vinterflickslända    
Fotograf Magnus Billqvist

Framtagna 6 indikatorarter av trollsländor 

Framtagna 3 lokaler lämpliga för övervakning
1. Havagyl i Blistorp
2. Längs Holjeån mellan Näsum och Gröneväg
3. Axeltorpsviken

Vinterflickslända 
Fotograf Magnus Billqvist



Linda Niklasson, Nordöstra Skånes Fågelklubb

Ivösjöns djurliv
3. Ha livskraftiga bestånd av fiskgjuse i Ivösjön

Storlom

Fiskgjuse                   
Fotograf Brodde Almer

 10 fiskgjusepar gick till häckning

 6 par lyckades med häckningen

 Totalt kom 15 ungar på vingarna



Ägretthäger och gråhäger
Fotograf Linda Niklasson

Foto: Linda Niklasson



 2 storlompar har setts i lämpliga 
häckningsmiljöer

 1 storlomsunge finns noterad

 Inga större grupper av ägrett-
häger har setts. Enstaka besök     
har noterats, bl. a. på södra Ivö                         

IvöNabben, Enö och vid 
BäBäckaskogsviken under hösten.

Ivösjöns djurliv
4. Ha livskraftiga bestånd av storlom i Ivösjön

Linda Niklasson, Nordöstra Skånes Fågelklubb

Foto: Linda Niklasson



Gösta Peper, Fladdermusens vänner

Övriga undersökningar/aktiviteter

Fladdermöss

Storlom

Fiskgjuse

Gösta Pepers fladdermusgrupp hittade den sällsynta barbastellen vid Bäckaskog i 
augusti.

Fladdermöss 24 augusti 2019 Bäckaskogs slott
I går kväll var Elisabet Löfmark Fischier, Inge Åberg och jag på fladdermusspaning i 
Bäckaskogs slottspark. Vädret var ljumt och vindstilla.

Noterade arter: Vattenfladdermus, Taiga-alt. Mustaschfladdermus, Större 
brunfladdermus, Dvärgpipistrell (många), Trollpipistrell, Nordfladdermus och 
Barbastell.

Kommentarer: Redan i starten noterades en trollpipistrell, när dvärgpipistrellerna
något senare dök upp, verkade trollpipistrellen få ge sig. Enligt min erfarenhet är 
trollpipistrellen dominant över sin mindre släkting. Här fick den ge sig mot 
övermakten.
En lyckad tur. 

Större brunfladdermus
Foto: Sven Birkedal



Stefan Gabrielsson

Övriga undersökningar/aktiviteter

Kräftprovfiske

 Kräftprovfisket utfördes i en 
provfiskelokal, en av de tidigare

 20 burnätter på denna lokal

 tolv signalkräftor i provfiske-
burarna, som tar alla storlekar av 
kräftor

Signalkräfta Fotograf Stefan Gabrielsson



Övriga undersökningar/aktiviteter

Siktdjup vid punkt 65
Nils Arne Hagelin

Siktdjupet varierar mellan 4,0 m till 5,0 m under mätperioden 11 april till 9 oktober.             
Svag planktonblom observerad i Klagstorp 3 oktober.
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Siktdjup Ivösjön 2019 Station 65 väster om Bosöarna

Siktdjup, meter Vattentemp, ytan



Övriga aktiviteter

Skolbesök. Höstföredrag

SKOLBESÖK
Den 15 oktober besökte Arbetsutskottets 
Brodde Almer Näsum skola och träffade 
Rektor Rubin
med lärarkollegor.
De var mycket intresserade av 
Ivösjökommitténs arbete och ville veta vad 
de kunde göra för Ivösjön.
Broddes besök och berättelser blev högt 
uppskattade.

HÖSTFÖREDRAG
Ivösjökommittén arrangerade ett 
höstföredrag för medlemmar och 
allmänheten i Bromölla kommunhus.

HÖSTFÖREDRAG – HUR MÅR IVÖSJÖN?
Temat var ett aktuellt ämne: extremtorkan i fjor. 
-Vilka effekter har uppstått i Ivösjön mot 
bakgrund av hur sjön normalt fungerar? Ett 
exempel – jättenaten.
Programmet innehöll redogörelse för Ivösjöns 
unika ekosystem. Status idag berättad av Florence
Ivösjöns spännande värld under ytan fick vi ta del 
av genom dykare Patrik Svensson, som visade 
bilder och filmer från sina dykningar i Ivösjön, 
bland annat från Brattingsborg och Maltes 
djuphåla.
Avslutningsvis berättade Brodde om torkans år –
effekter från de extrema vattennivåerna, 
exempelvis för olika fiskarter, blötdjur och 
vattenväxter.



http://www.ivosjo.com/default.htm

Övriga undersökningar/aktiviteter

Hemsidan
Anna Birgersson

http://www.ivosjo.com/default.htm


Tack för 2019

Foto: Ivön. Linda Niklasson


