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MINNESANTECKNINGAR - IVÖSJÖKOMMITTÉN 
 

Arbetsutskottet för Ivösjökommittén 2020-03-11 kl. 9:00 – 12:30 

Bromölla kommunhus. 

 

Närvarande 
Thomas Abrahamsson – representant för näringen, LRF 
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Maria Benke – ordförande, representant, Kristianstads kommun  
Hans Berggren – limnolog, Bromölla 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
Anna Grönlund – biolog, Kristianstads, Bromöllas och Olofströms kommuner 
 
 

1. Mötet öppnas 
 

Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

2. Tidigare anteckningar 
 

Anteckningarna från AU-mötet 2020-02-12 gick vi igenom, godkände och lade till 

handlingarna.  

Nyhet 1. Mötet beslöt att, eftersom sekreteraren skickar ut minnesanteckningarna till 

Arbetsutskottet för granskning, innan de läggs ut på hemsidan, ska vi inte ha ”tidigare 

anteckningar” som en stående punkt på dagordningen i framtiden. 

Nyhet 2. De personer som ska utföra något har från och med nu fått sina namn 

understrukna, för att förtydliga mötets beslut. 

 

3. Ekonomi    
 
De ekonomiska tillgångarna är 182 309 kronor.  
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4. Nytt folk till Arbetsutskottet 
 

4:1 Maria ska kontakta Elisabet, ordförande för Humleslingan, angående att fråga efter ny 

representant från Humleslingan till Ivösjökommitténs Arbetsutskott.  

4:2 På frågan från Ivösjökommittén angående vem som kommer att efterträda Marie Eriksson i 

Arbetsutskottet, har Länsstyrelsen Skåne svarat att i nuläget är det inte aktuellt för Länsstyrelsen att 

ha en fast representant i Ivösjökommittén. Länsstyrelsen Skåne ser emellertid gärna att de bjuds in 

när behov uppstår.  

AU-mötet beslöt att, som ny representant, föreslå en person från Högskolan i Kristianstad: 

högskoleadjunkt Henric Djerf, som Maria kontaktar. AU-mötet betonade vikten av en fortsatt god 

kontakt med Länsstyrelsen, som vi bjuder in vid behov. Mötet diskuterade vem på Länsstyrelsen vi 

ska kontakta. Mötet föreslog att vi rådfrågar Johan Wagnström. Även den officiella adressen på 

Länsstyrelsen skulle vi kunna skicka inbjudan till. Mötet föreslog också Anna Grönlund till AU. Anna 

svarade att hon gärna deltar i mån av tid. 

 

5. Planering av Ivösjökommitténs Vårmöte 

Mötesdeltagarna var nöjda med program och tidsplan för vårmötet. Som tillägg till utkastet av 

verksamhetsplanen för 2020, som skickats ut till AU inför detta möte, föreslår AU-mötet följande: 

 Förslag på standardiserade växtinventeringsmetoder, som följs upp. För utförandet av 

växtinventeringar av ex studenter, föreslås Kristianstad högskola. AU föreslår att Maria tar 

upp detta förslag med Henric Djerf. 

 

 Hans kommer att dokumentera vassens utbredningsförändringar. 

 

 Att Ivösjökommittén för fram önskemål till Skräbeåns vattenvårdskommitté angående att de 

låter utföra inventering av grovnate.  

 

 Angående inventering av groddjur 2020, föreslår AU att Maria kontaktar Samrådsgruppen 

för naturvård och pratar med en ideellt verksam herpetolog. AU föreslår att Hans även 

kontaktar Claes Andrén angående groddjursinventeringar. 

 

 Angående inventering av växt- och djurplankton samt cyanobakterier: Vid tillfälliga 

”utbrott” kan Hans ställa upp och analysera vattenprover. Till verksamhetsplanen skickar 

Hans en planktonbild och en bild på cyanobakterier till Florence. 

 

Se även bilagt förslag på verksamhetsplanen i sin helhet för 2020. 

 

 

 

6. Ivösjöskyltar 
Under tidigare AU-möte har det diskuterats att ha med nya arter på skylten för att ännu mer 

lyfta fram det unika med Ivösjön: Alla i AU ska fundera på förslag på arter och tar upp det på 

vårmötet den 31 mars. 
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Katarina Månsson, designer och illustratör, har lämnat offert på 18 000 – 22 000. Brodde ska 

ta in fler offerter, från Alf Andersson, Vare och Tina från Åhus. Florence skickar kopia på 

skyltoriginalet till Brodde. 

Ulrika och Florence ska kontakta respektive kommun för att undersöka om ekonomiska 

bidrag är möjliga att få till Ivösjöskylten. Thomas kontaktar Ivöns byakassa och Ivösjöns 

fiskevårdsförening angående skyltsponsring. 

 

7.   Logga  
 
Hans gör ett förslag på text till den nya loggan till vårmötet den 31 mars.  
 

 
8.   Ishavsrelikter  
Mötet diskuterade tre förslag på företag som skulle kunna utföra inventeringen av 
ishavsrelikterna. Ulrika och Florence kommer att arbeta med direktupphandlingen.  
 
 

9.   Inventering av vattenväxter i Ivösjön 2020  
Se ovan punkt 5. 
 

10.   Ryssberget – studiebesök 2.0 - Våtmarker  
Stefan har meddelat att det går bra för honom att hålla i detta studiebesök i maj. Datum 
presenteras på Vårmötet. Hans berättade att vissa delar av hans våtmarksfilm, den som 
kommer att visas på Vårmötet, är inspelad över just dessa våtmarker.  
 
 

11. Malen i Ivösjön  
 
Mötet beslöt att avvakta till 2021 angående frågan om malen. 
 
 

12. Pegelstation Västanå kvarn 
 
Mötet beslöt att arbeta för att åter sätta upp en pegelstation i Västanå kvarn. Florence tar upp frågan 

med Skräbeåns vattenvårdskommitté. Brodde önskar att pegelstationer även sätts upp i hamnarna: 

Ivötofta, Klagstorp, Furustad, Ivö hamn – samt vid Bryggan i Barum. Mötet diskuterade finansiering 

och vilken typ av pegel som vore lämplig. Ju enklare pegel desto bättre, resonerade mötet. Intressant 

är att markera ut olika årtal för olika nivåer. Hans förslag: att ha två stolpar - en med pegel samt en 

stolpe med intressanta kulturhistoriska data. Hans tar fram förslag på pegelmodell och datastolpe. 

Brodde kontaktar Nymölla bruk angående sponsring. Thomas frågar Ivö bykassa och Ivösjöns 

fiskevårdsförening angående pegelfinansiering samt skyltfinansiering. Thomas undersöker även 

möjligheterna angående datakoppling från pegelstationerna till Ivösjökommitténs hemsida. 

Mätvärdena, för vattennivå och flöden, kan hämtas via nätet och Brodde tipsade att Magnus 

Björkhem kan informera om detta. 
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13. Övriga frågor 
 

13:1 Media – Pressmeddelande inför Vårmötet  
 
Mötet föreslog följande pressmeddelande: 
”Ivösjökommittén är en ideell förening som har till syfte att värna om Ivösjöns biologiska 

mångfald, ekosystemtjänster och arbetar för att höja vattenkvaliteten. Verksamheten 

stöds av Bromölla och Kristianstads kommuner samt av ett stort antal ideella föreningar. 

Se vidare information: www.ivosjo.se 

Programmet för Vårmötet den 31/3 bifogas till pressmeddelandet samt informationen 

om att vi bjuder på fika och att anmälan är obligatorisk. 

13:2 Forellbäcken 
 
Broddes text och bilder om ”Forellbäcken”, som i geografin benämns Järbäcken, 

presenterades för mötet. Florence ger dessa till Anna B. som lägger in dem på hemsidan. 

Den stora mängd öring som levde i Järbäcken förr, har försvunnit på grund av för lite 

vattentillgång (utdikning av Järmossen och bevattning) samt gifter.  

 
14. Nästa möte: Agenda 2020-2021  
 
Florence har föreslagit att Arbetsutskottet lägger upp en plan för ett år framåt. Mötet 
bokade följande datum för AU-möten samt höst- och vårmöte (de två första är redan klara): 
 
År 2020 

 Vårmöte tisdagen den 31 mars – i Humletorkan, kl. 18.30 – 21.00; 
 AU-möte onsdagen den 13 maj – i Bromölla kommunhus, kl. 9.00  – 12-00; 
 AU-möte tisdagen den 8 september – i Bromölla kommunhus, kl. 9.00 – 12.00; 
 AU-möte tisdagen den 13 oktober – i Bromölla kommunhus, kl. 9.00 – 12.00; 
 Höstmöte onsdagen den 11 november – i Bäckaskog slott, kl. 18.30 – 21.00; 

 
År 2021 

 AU-möte tisdagen den 2 februari – i Bromölla kommunhus; kl. 9.00 – 12.00; 
 Vårmöte onsdagen den 24 mars – i Bäckaskog slott, kl. 18.30 – 21.00. 

 

15. Mötet avslutas 
 

Mötesordföranden tackade alla samt avslutade mötet. 

 

Florence Eberhardt, sekreterare 

http://www.ivosjo.se/

