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MINNESANTECKNINGAR  
 

Arbetsutskottet för Ivösjökommittén 2021-10-25 kl. 9.00 – 12.30 

Bromölla kommunhus. 

Närvarande 
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
Hans Berggren – limnolog, Bromölla 
Henric Djerf – Kristianstad Högskola 
Maria Benke – ordförande, representant, Kristianstad kommun  
Stefan Gabrielsson – Ivösjöns FVF 
Ulrika Hedlund – kommunekolog i Kristianstad kommun  
 

1. Mötet öppnas 
Maria hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

2. Tidigare anteckningar 
Anteckningarna från AU-mötet 2021-08-16 gick vi igenom. Nedan Att-göra-lista 
sammanfattades. Därefter lades minnesanteckningarna till handlingarna. 

Standardiserade växtinventeringar   
 
Florence har kontaktat Skräbeåns vattenvårdskommitté (SVVK) angående eventuellt samarbete med SGS 
Analytics Sweden AB (SYNLAB har bytt namn). Ordförande Conny Svensson (SVVK) är positiv till 
växtinventeringarna. Han ställer fråga angående finansiering. Florence har kontaktat Elisabet Hilding vid SGS 
Analytics och diskuterat metodik. Florence har haft kontakt med Fredrik Holmberg, SGS Analytics, som 
rekommenderar Ivösjökommittén (ISK) att lämna förfrågan till SGS Analytics samarbetspartner Medins Havs 
och vattenkonsulter AB (som utför recipientkontrollen – och som arbetade för ISK 2020 med 
ishavsreliktinventeringen). Florence har bett Fredrik kontakta Medins och be dem om förslag till 
inventeringsmetodik, inventeringslokaler och rapporteringsnivå – utifrån syftet att bedöma Ivösjöns ekologiska 
status och att i framtiden kunna se eventuella statusförändringar.  
 
AU-mötet ringde till Barbro Ahlner och frågade efter Sam Skällbergs artinventeringsanteckningar av 
vattenväxter. Barbro svarade att de inte fanns sammanställda. 
 
Hans föreslår transekt som inventeringsmetodik och flygfotografering av ytvegetationens utbredning, som 
underlag för kontinuerlig övervakning av utbredning (ex. av vassar i större områden). Steg 1: sammanfatta vad 
som gjorts tidigare av Sandström (Transekter 04, 07, 16: 20 stycken) (Henric har sett en växtinventering gjord i 
Savviken/Sågviken) - och Calluna m.fl. Växtinventering bör göras på standardiserat sätt med koordinater, 
flygriktning, flyghöjd. Förslag på företag: Medins, Calluna m.fl.  
 
Groddjursinventeringen - Henric har annonserat efter ex-jobbare som skulle kunna göra en sammanställning 
av groddjur i Ivösjöns avrinningsområde med GIS-programvara. Han har ännu inte fått napp men ger inte upp! 
Henric vill be ex-jobbaren att lägga fram förslag på plan för framtida inventering. Hans föreslår att vi kontaktar 
Claes Andrén, som är groddjursexpert. Mötet gav Hans i uppdrag att kontakta Claes. Det vore bra att göra en 
basinventering. 
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Ivösjöskylten 
Florence har skickat ut skyltförslaget till AU för synpunkter. Mötet beslöt att göra följande tillägg: att vi sätter in 
Länsstyrelserna igen på skylten, även om de just nu inte medverkar i AU; att siklöjans storlek ska ändras till 15-
25 cm (vanligtvis 18 cm i Ivösjön); att semikolon sätts in i cirkeln med allemansrätten. 
 
Pegelstation Västanåkvarn samt hamnar  
Florence har vidarebefordrat länken med de dagliga mätningarna, som görs vid Nymölla var 10:e minut, till 
Ivösjökommitténs hemsida. Där är den nu inlagd med användningstips.  
AU beslöt att tidigare förslag ska stå kvar och genomföras - angående att Hans ska ta fram förslag på 
pegelmodell och datastolpe (utifrån Hans förslag att ha två stolpar) - en med pegel samt en stolpe med 
intressanta kulturhistoriska data. 

Brodde har kontaktat Nymölla bruk/Stora Enso - Hans Lindström, angående peglar/sponsring. Hans L. har 
meddelat att företaget skall hålla peglar invid lustbåten ”Klacken” i Bromölla, Klackabacken, bryggan vid 
Segelsällskapet Sunnan i Vånga och i kanalen vid Bäckaskogs slott samt en självregistrerande vid utloppet av 
sjön. Brodde upplyste Hans L. om att pegeln i Klackabacken var ur funktion.  

Brodde har, beträffande ny pegel vid Västanå bro pratat med Nymölla bruk och SMHI. De är intresserade men 
vill inte finansiera. AU beslöt att Brodde även ska prata med Länsstyrelsen angående förslag och finansiering. 

Dagens AU-möte ringde till Thomas, som berättade att han ska fråga Ivö bykassa, som ännu inte har haft några 
möten efter pandemin. Thomas har diskuterat frågan med Ivösjöns fiskevårdsområdesförening men man har 
inte kommit fram till beslut ännu, angående pegelfinansiering samt skyltfinansiering. 

Potentiella möjligheter att återskapa öringbiotoper 
Finansiering av förstudie för biotopvårdsåtgärder – möjligheter och ansökningstider:  
Elisabet undersöker finansiering från Sparbanken. Mötet beslöt att Henric skriver förslag till ansökningstext, 
som Ivösjökommittén kan ställa sig bakom, till Miljövårdsfonden - till nästa AU-möte. 

3. Ekonomi    
De ekonomiska tillgångarna är 27 480 kronor.  

4. Höstmöte 
Florence berättade att Lars Collvin är klar med sammanställningen av provfisket. Han 
inväntar besked om datum för höstmötet, för att kunna skriva det på rapportens framsida. 
Beslöts: Datum för Höstmöte: tisdag 9/11 klockan 18.30 – cirka 21.00. Alternativ 8/11. 
Mötet föreslog följande platser, som Florence ska kontakta (eftersom Bäckaskog Slott har 
fullbokat):  
Plats: Hotell Iföhus, Ivögatan 3, Bromölla.  
Ivögården; Garvaregården. Korsholmens restaurang; 
Program: som det som var planerat för höstmötet 2020. 
Vem redovisar provfisket (Lars Collvins rapport)? Lars kommer inte på höstmötet har han 
meddelat. AU beslöt att Florence frågar Johan Wagnström om han vill redovisa detta samt 
Florence kontaktar de övriga föreslagna föredragshållarna. Hans bekräftade att han gärna 
visar en 20 minuters film om våtmarker. 

5. Ivösjön runt – nyheter  
Florence berättade om hennes förslag på höjd klassning av Ivösjön i ett remissyttrande från 
Bromölla kommun angående den nya regionala naturvårdsplanen. Politikerna var 
tveksamma och ville ha längre betänketid. Mötet beslöt att ställa sig bakom förslaget att 
höja klassningen av Ivösjön, Holjeån och Skräbeån en klass upp från 1997 års nivå. 
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6. Ivösjöskylten – se ovan punkt 2. 
7. Ny sekreterare 
Kommunekologtjänsten är uppsagd i Bromölla kommun och Florence slutar fredagen den 12 
november.  
Mötet beslöt att Maria ska sammanfatta sin korrespondens med Bromölla kommun och 
Kristianstad kommun, avseende borttagandet av kommunekologtjänsten och 
sekreterarposten i Ivösjökommittén.  
Mötet beslöt att AU ska skriva en insändare, som ett öppet brev, om detta till 
Kristianstadbladet snarast möjligt, så att allmänheten och medlemmarna får kännedom – 
och kan diskutera det på höstmötet.  
Mötet beslöt att Maria ska kontakta ordförande Rune Stenholm Jakobsen i 
Naturskyddsföreningen om behovet av ekologisk kompetens i Bromölla kommun. 
Mötet beslöt att Ulrika igen ska prata med Helen Persson (vice ordförande i Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden), som skulle prata med Jenny Önnevik (Bromölla kommunalråd).  
Mötet hävdar att de båda kommunerna behöver klargöra hur de tänker sig samarbetet i 
Ivösjökommittén i framtiden.  
Mötet frågar: Hur ska Bromölla kommun visa att Bromölla kommun arbetar enligt det 
lagstadgade vattendirektivet?  
Det finns flertal exempel på kommuner i Skåne, som försökt ersätta kommunekologer med 
konsulter - men som av ekonomiska skäl tvingats återinsätta kommunekologerna. 
 
8. Agenda för AU-möten och vårmöte 2022 
Kommande AU-möten blir i Bromölla kommunhus,  
måndag den 29 november klockan 9-12; 
tisdag den 11 januari klockan 9-12; 
tisdag den 8 mars klockan 9-12. 
 
Vårmöte tisdag den 17 maj klockan 18.30 – ca 21. 
  
9. Övriga frågor 
Henric frågade AU om Ivösjökommittén ska göra någon uppföljning av ålförekomsten i 
Ivösjön? Hans föreslår att vi frågar Nymölla angående att göra en ålyngelledare förbi 
luckorna i Skräbeån. Mötet beslöt att Ivösjökommittén tar reda på om svagsimmande arter 
kan ta sig igenom Nymöllas lucka där. Finansiering undersöks. Stefan pratar med Ivösjöns 
FVF angående fiskväg förbi Nymöllas reglering i övre delen av Skräbeån och 
finansieringsmöjligheter till denna. 
 
10. Mötet avslutas 
Maria avslutade mötet med att tacka alla för intresserat deltagande.  
 
Florence, sekreterare 
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