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MINNESANTECKNINGAR  
 

Arbetsutskottet för Ivösjökommittén 2020-10-13 kl. 9.00 – 12.00 

Bromölla kommunhus, via skype/lync samt högtalartelefoner 

Närvarande 
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Elisabet Knutsson – föreningen Humleslingan 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
Henric Djerf – Högskolan Kristianstad  
Maria Benke – ordförande, representant, Kristianstad kommun  
Ulrika Hedlund – kommunekolog i Kristianstad kommun 
 

1. Mötet öppnas 
 

Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

2. Tidigare anteckningar 

 

Anteckningarna från AU-mötet 2020-09-08 gick vi igenom. De lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi    
 
De ekonomiska tillgångarna är 168 837 kronor (oförändrat sedan förra AU-mötet). 
 
 

4. Standardiserade växtinventeringar 
 

Hittills har Ivösjökommitténs växtinventeringar utförts ifrån land och ut till några meters 

djup. Brodde och Sam rodde båt, drog upp växterna med kratta och artbestämde. Platserna 

har redovisats. Viss redovisning i tidningen ”Fisksumpen”. 

Ett standardiserat sätt kräver ganska omfattande arbetsinsats. Henric berättar att 

Kristianstads Högskola har lagt ner biologiprogrammet. Nuvarande 

Landskapsvetarprogramundervisning sker på distans. Henric föreslår att om man fick en kurs 

som återkom varje år kunde limnisk växtinventering utföras av studenter med handledare. I 

dagsläget finns ingen sådan kurs. 
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Ulrika föreslår att Ivösjökommittén har ett antal fasta växtprovytor och utför 

växtinventeringarna i samarbete med recipientkontrollen, som ändå årligen är ute med båt. 

Henric ställer upp med båtar från sin båtuthyrning. Vi behöver finansiera inventering på 

något sätt. Florence kontaktar Skräbeåns vattenvårdskommitté angående eventuellt 

samarbete med SYNLAB. Maria kontaktar Barbro Ahlner angående om hon kan delge oss 

tidigare fältanteckningar från Sams växtinventeringar. 

 

 

5. Projekt grovnate 

Beslöt att Arbetsutskottet söker LONA-medel. Ulrika, Henric och Elisabet är villiga att jobba 
med ansökan. Ulrika frågar Anna G. om hon vill hjälpa till. Brodde bidrar med bilder på 
grovnaten till ansökan. 
 

 

6. Groddjursinventeringen 
 

Maria har inte hunnit ta reda på tidigare uppgifter. Henric föreslår att vi sammanställer 

Artdatabankens resultat om vilka groddjursarter som observerats kring Ivösjön. Beslöt att 

Henric annonserar efter ex-jobbare som gör en sammanställning av groddjur i Ivösjöns 

avrinningsområde med GIS-programvara. Henric ber ex-jobbaren att lägga fram förslag på 

plan för framtida inventering. 

Brodde: Från Ryssberget till Näsumaviken observerades ökat antal ihjälkörda groddjur på väg 

116 (under 40-talet och 50-talet). Brodde ska intervjua sina kontakter angående fler 

rapporter. Elisabet har gjort nutida sådana observationer där. Mellan Arkelstorp och Ekestad 

har Maria också sett detta. Beslöt att alla i AU gör efterforskningar i sina kontaktnät 

angående groddjursobservationer. 

 

 

7. Ivösjöskylten 

Beslöt att Florence skickar ut skyltförslaget till hela AU för synpunkter innan slutversionen av 

skylten framställs till Höstmötet. Svarstid en vecka. De som inte har hört av sig godkänner 

skylten. 

 
 

8.   Ryssberget – studiebesök 2.0 - Våtmarker  
 
Florence har frågat Stefan. Han vill hålla i ett framflyttat studiebesök. Beslöt datum: onsdag 
19 maj 2021 klockan 9.00 – 13.00. Samlingsplats: ICA-Maxis parkering i Bromölla. 
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9. Pegelstation Västanåkvarn samt hamnar 
 

AU fortsätter att arbeta för att åter sätta upp en pegelstation i Västanå kvarn. Henric föreslår 

att dagliga mätningar (Nymölla var 10:e minut) länkas till Ivösjökommitténs hemsida. 

Florence har fått en länk av Henric och Florence vidarebefordrar denna till 

webbadministratör Anna. Att presentera avvikelserna från normalvattenståndet, skulle 

kunna göras med hjälp av plus/minus information. Vi ber Hans och Thomas att göra klart sina 

uppdrag. 

 
 

10. Höstmötet  
 

Beslöt att Medins havs- och vattenkonsulter deltar digitalt och presenterar undersökningen 

av ishavsrelikterna under Vårmötet. 

Förslag till program för Höstmötet: 

18.30 – 19.00  Verksamhetsberättelse 

19.00 – 21.30 Information och föredrag inklusive sittande fika 

 

Ulrika Tollgren och Linda Niklasson kommer att prata om fåglar och visa bilder. 

Anna Grönlund berättar om Klimatförändringar och effekter på Ivösjön. 

Johan Wagnström beskriver Nissögas situation i Ivösjön. 

Elisabet Knutsson informerar om föreningen Humleslingans verksamhet kring Ivösjön.  

Hans Berggren visar film om våtmarker (16 minuter). 

Beslöt att vi har hela programmet öppet för allmänheten. Samtliga har obligatorisk 

anmälningsplikt på grund av COVID-19. Vi har ca 15 -20 minuter per person för att hålla 

föredrag och informera. Vi har förut beslutat att vi avtackar Ulrika Tollgren för hennes 

tidigare arbete i Ivösjökommittén vid detta tillfälle. En fågel i luffarslöjd har Maria beställt till 

Ulrika T. Beslöt att Maria ordnar tackgåvor till övriga föredragshållare à 200 kronor. 

Beslöt att skicka ut följande pressmeddelande inför höstmötet (det som planerades inför 
vårmötet): 

”Ivösjökommittén är en ideell förening som har till syfte att värna om Ivösjöns biologiska 

mångfald och ekosystemtjänster samt 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 Höstmötet den 11/11 bifogas till pressmeddelandet samt informationen 

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

http://www.ivosjo.se/
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11. Agenda 2020-2021  
 
 
År 2020 

 Höstmöte onsdagen den 11 november – i Bäckaskog slott, kl. 18.30 – 21.30; 
 
År 2021 

 AU-möte tisdagen den 2 februari – i Bromölla kommunhus; kl. 9.00 – 12.00; 
 AU-möte onsdag den 10 mars – i Bromölla kommunhus; kl. 9.00 – 12.00; 
 Vårmöte onsdagen den 24 mars – i Bäckaskog slott, kl. 18.30 – 21.30. 
 Studiebesök Ryssberget onsdagen den 19 maj kl. 9.00 – 13.00 
 AU-möte onsdag den 21 april – Pensionat Strömbacken/Vävboden i Östafors, 

 kl. 9.00 – 12.00; 
 

 
Beslöt att bjuda in allmänheten till studiebesöket på Ryssberget. 
 
 

12. Övriga frågor 

Brodde informerade om Ivösjöbygdens natur och dess arbete med Vångaberget. 

Henric: angående uppföljning av ex-jobbet ”från Våta marker till Våtmarker”. Henric har 

2006 skrivit om Oretorpsbäckens potentiella möjligheter att återskapa öringbiotoper. Att se 

vilka markägare som kan vara intresserade av biotoprestaureringar i övriga vattendrag i 

Ivösjöns avrinningsområde. Brodde: Öring finns idag i Holjeån och Byaån i Vånga. Lillån, 

Snäckestadbäcken, Oretorpsbäcken och Fjärramossebäcken kan behöva studeras. 

Beslöt att 1) föreslå för vårmötet en förstudie av möjliga biotopvårdsåtgärder; 2) kontakta 

markägarna till dessa inför vidare åtgärdsförslag. 

Elisabet föreslog att AU, för finansiering av förstudien, undersöker möjligheten att söka 

pengar från Sparbanken. Henric föreslog att vi söker medel från Miljövårdsfonden. Beslöt att 

Elisabet och Henric tar reda på ansökningstiderna för dessa. 

 

13. Mötet avslutas 

Mötesordföranden tackade alla samt avslutade mötet. 

/ Florence Eberhardt, sekreterare 


