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MINNESANTECKNINGAR  
 

Arbetsutskottet för Ivösjökommittén 2021-08-16 kl. 9.00 – 11.30 

Digitalt samt via högtalartelefon 

Närvarande 
Brodde Almer – naturvårdsintressent, fiskeentusiast 
Florence Eberhardt – kommunekolog i Bromölla kommun 
Maria Benke – ordförande, representant, Kristianstad kommun  
Thomas Abrahamsson - representant för näringen, LRF 
Ulrika Hedlund – kommunekolog i Kristianstad kommun 
 

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

2. Tidigare anteckningar 
Anteckningarna från AU-mötet 2020-10-13 gick vi igenom. Nedan Att-göra-lista 
sammanfattades. Därefter lades minnesanteckningarna till handlingarna. 

Att-göra från tidigare AU-möte: 

Standardiserade växtinventeringar - Maria kontaktar Barbro Ahlner angående om hon kan delge oss tidigare 
fältanteckningar från Sams växtinventeringar. Florence kontaktar Skräbeåns vattenvårdskommitté angående 
eventuellt samarbete med SGS Analytics Sweden AB (SYNLAB har bytt namn).  

Groddjursinventeringen - 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. 
 
Ivösjöskylten 
Florence skickar ut skyltförslaget till hela AU för synpunkter. 
 
Pegelstation Västanåkvarn samt hamnar  
Florence vidarebefordrar länken med de dagliga mätningarna, som görs vid Nymölla var 10:e minut, till 
Ivösjökommitténs hemsida.  
Hans tar fram förslag på pegelmodell och datastolpe utifrån Hans förslag att ha två stolpar - en med pegel samt 
en stolpe med intressanta kulturhistoriska data. 
Brodde kontaktar Nymölla bruk angående sponsring.  
Thomas frågar Ivö bykassa och Ivösjöns fiskevårdsområdesförening angående pegelfinansiering samt 
skyltfinansiering. 
 
Övrig fråga. Potentiella möjligheter att återskapa öringbiotoper 
Finansiering av förstudie för biotopvårdsåtgärder – möjligheter och ansökningstider: Elisabet undersöker 
finansiering från Sparbanken och Henric från Miljövårdsfonden. 
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3. Ekonomi    
De ekonomiska tillgångarna är 27 480 kronor. Förfrågan om stöd från medlemmar skickas ut. 

4. Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändring av befintligt 
miljötillstånd för VCBC Olofström 
Beslöts att Florence sammanställer Broddes och Henrics synpunkter till samrådet och skickar 
utkastet till yttrande till AU. Beslöts att Florence, enligt Ulrikas förslag, kontaktar den 
miljöinspektör på Bromölla kommun, som arbetar med samrådsärendet. 

5. Ivösjön runt – nyheter  
Brodde berättade om det nya stenbrottet på ostsidan av Vångaberget, som nu ska upp i 
Miljödomstolen; om sin oro över siklöjabeståndet, samt iakttagelserna av den ökade 
brunifieringen i Ivösjön. Florence förmedlade att Stefan fått in rapporter om 
utterobservationer i Ivösjön samt att det var en stark grumling i Ivösjön utanför 
industriområdet till Geberit i fredags den 13/8.  
Beslöts att brunifieringsfrågan i Ivösjön tas upp av Ulrika och Florence på mötet 26/8 i 
Skräbeåns vattenråds Beredningsgrupp, för eventuellt framtida projektsamarbete. 
Beslöts att Ivösjökommittén ska ha denna dagordningspunkt ”Ivösjön runt - nyheter” som en 
stående punkt på AU-möten. 
 
6. Agenda hösten 2021 
Beslöts att nästa AU-möte hålls onsdagen 22 september klockan 9.00 – 12.00 digitalt.  
Beslöts att genomföra Höstmötet oavsett pandemitillstånd, vecka 46 eller vecka 47. Går det 
inte att hålla det fysiskt, genomförs det digitalt. Kan höstmötet hållas fysiskt föredrar AU att 
ha det på Bäckaskog Slott av pandemiskäl, på grund av det större lokalutrymmet. Vi avvaktar 
nya besked från FHM efter den 30/9. Datum för övriga AU-möten och höstmöte tas fram i 
denna vecka. 
 
7. Planering av höstmötet  
Beslöts att vi flyttar denna punkt till nästa AU-möte. 
  
8. Studiebesök Ryssberget 2.0 
Beslöts att Florence kontaktar Stefan och föreslår ett datum i september, snarast möjligt. 
 
9. Ivösjöskylten  
Beslöts att Florence skickar ut förslaget till AU för en sista granskning innan skylten går till 
tryckning. 
 
10. Pegelstation Västanåkvarn. 
Se punkt 2 ovan, tidigare minnesanteckningar. Frågan tas upp igen på nästa möte. 
 
11. Övriga frågor 
Mötet hade inga övriga frågor. 
 
12. Mötet avslutas 
Maria avslutade mötet med att tacka alla för intresserat deltagande. // Florence, sekreterare 
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