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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2010-05-28
Höörsalen, Höörs kommunhus
Närvarande:

Kjell-Åke Persson, TF ordförande
Pehr-Ove Pehrson, ordförande
Richard Nilsson, Ringsjöns VR
Birgitta Karlsson tjänstemannaberedningen
Malin Åberg, Höörs kommun
Torsten Werner
Jan-Axel Roslund, Ringsjöns FVOF
Sven Andersson, LRF Hörby
Lars Sparrhult, VA Höörs Kommun

Henrik Wöhlecke, Eslövs kmn
Harriet Paulsson, Höörs kmn
John Bergström, Ringsjöfisk
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
Charlotte Höglund, Lunds universitet
Lars Collvin, Länsstyrelsen
George Bergengren, Skåne-Blekinge jordägarförbund
Sven Svensson, Gamla Boo vattenskid club

1) Mötets öppnande
Pehr-Ove Pehrson och Lars Ahlkvist har fått förhinder och istället utsett Kjell-Åke Persson till dagens
ordförande. Pehr-Ove anslöt mötet från och med punkt 4.
Ordförande Kjell Åke Persson hälsade alla välkomna.
Val av justerare – Sven Andersson utsågs till justerare.
Mötet godkände dagordningen och föregående protokoll.

2) Årsredovisning
Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen redogjorde för provtagningarna i
recipientkontrollprogrammet för 2009.











Väderåret var generellt varmt med en normal nederbördsmängd.
Vattenföringen 2009 var mycket under den normala.
Syreförhållandena var ansträngda under sommaren, speciellt i Sätoftasjön.
Siktdjupet 2009 var något högre än de närmaste föregående åren i Sätoftasjön och Östra
Ringsjön, medan Västra Ringsjön hade ungefär samma siktdjup som 2008.
Fosfor- och kvävehalterna i sjöarna 2009 (sommarmedelvärden) var lägre än medelvärden för
perioden 1990-2008.
Närsalttransporterna i vattendragen 2009 var mindre än normalt.
Budgetberäkningar visar att av tillförda kvävemängder 2009 (288 ton) lämnade ca 40 %
Ringsjöarna via utloppet till Rönne å (107 ton). Av fosfor tillfördes Ringsjöarna totalt 3,1 ton
under året, varav 105 % transporterades ut till Rönne å (3,2 ton).
Mängden växtplankton 2009 var mindre än 2008 i Sätoftasjön och Östra Ringsjön, medan den
var större i Västra Ringsjön.
Årets resultat av vegetationskarteringen antyder en viss förbättring då antalet linjer med
vegetation och antalet arter ökat.

Utseendet på diagram och figurer i rapporten kommenterades. Det bestämdes att detta skulle ses
över inför nästa upphandling av recipientkontrollprogrammet.
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3) Projekten
Richard Nilsson informerade om vattenrådets projekt.

Utfiskningen: Årets utfiskning började 22/4, cirka 12 ton har tagits sedan dess. Nytt
siktdjupsrekord i Västra Ringsjön i januari, 4,7 meter!


Våtmarksprojekten: Våtmarken i Klinta är klar och slutbesiktigad. Arbetet med
våtmarken i Pugerup beräknas börja någon gång under vecka 22 eller 23. Planer finns för
ytterligare en våtmark i utloppet av Kvesarumsån.
Arbetet med förstudie av återmeandring av Höörsån samt anläggande av våtmarker på
Sätofta hed, söder om Höör, har påbörjats.



Vattendragsgruppen: Kvesarumsåns vattendragsgrupp har haft åtta träffar. De har
studerat ”Vattnets väg”. Deltagarantalet har varit mellan 10 och 15 personer.
Vattendragsvandring har gjorts längs Kvesarumsån, Länsstyrelsen har föredragit om
aktuella åtgärdsbidrag, Naturvårdsingenjörerna har hållit våtmarkskurs. Sex deltagare var
med på ett seminarium om restaurering av rinnande vatten. Kommande träffar skall
planeras, bland annat står studiebesök hos någon av Emåns vattendragsgrupper på
schemat.

4) Screening av bakterier i hörbyån
Charlotte Höglund från Lunds universitet berättade om sitt kommande projekt. Charlotte skall
för Hörby kommuns räkning studera bakterier i Hörbyån och försöka hitta källan till problemen
som har lett till att badplatsen vid Hörby Ringsjöstrand, vid ett flertal tillfällen, har fått stänga på
grund av höga bakteriehalter i vattnet. Projektet håller på från juni till början av september.

5) Egna båtar
Richard berättade om planerna om att skaffa egna båtar. Hässleholms kommun vill börja fiska i
Finjasjön vilket leder till att det uppstår konkurrens om båtarna. I nuläget finns inga pengar (3-4,5
Mkr) till inköp av nya båtar. Richard kommer att, tillsammans med Jan Sohlmer, (Höörs
kommundirektör) att försöka hitta alternativa finansieringar. Diskussioner ska föras med
Hässleholms kommun om fortsatt samarbete kring de nuvarande båtarna.

6) Sekreterare Rönneåns vattenråd
Rönneåns vattenråd har frågat om vi kan ställa upp och hjälpa till med deras sekreterartjänst.
Mötet beslutar att Richard kan ta sig an uppdraget. Richard diskuterar förutsättningarna med
Rönneåns vattenråd.

7) Information från VM/Lst
Lars Collvin informerade om hur arbetet med vattendirektivet fortskrider.
Arbetet med åtgärdsprogrammet skall starta.
Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten håller på att se över hur recipientkontrollprogrammen ser
ut relativt miljöövervakningen. Sverige skall 2012 lämna en rapport till EU hur
miljöövervakningen ska se ut. Detta kan komma att påverka Ringsjöns kontrollprogram.

Höör 31/5 – 10

3 (3)
Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte
2010-05-28

8) Övrigt
- Vallentuna kommun har inkommit med förfrågan om vi åter kan ställa upp med hjälp med
utfiskning i Vallentunasjön under sensommaren/hösten. Mötet beslutar att hjälpa till, om det inte
inkräktar på fiske i Ringsjön.
- Richard informerar om att han har varit i kontakt med EU-kontoret i Hässleholm och
tillsammans med dem tagit fram en idé för ett EU-projekt kring Ringsjön. Huvudsyftet med
projektet kommer att handla om turism. Utfiskningen kommer med som en del i detta projekt.
Samarbetspartners söks i Danmark (Själland).
- Med tanke på Sydvattens ansökan om ökat uttag av vatten från Ringsjön önskar Torsten
Werner att vattenrådet gör en undersökning på hur vattenföringen såg ut i Ringsjön innan
Sydvatten byggde dämmet i Sjöholmen. Mötet beslutar att ta upp frågan om Miljödomstolen
väljer att inte ta hänsyn till den synpunkten i vårt yttrande.

9) Nytt möte
Nästa möte beslutas till fredagen den 26/11 klockan 09.00. Platsen blir Höörsalen på Höörs kommun.
Sekreterarens anmärkning i efterhand. Möjlighet finns att sammankalla till extra möte angående
Sydvattens svar till Miljödomstolen.

10) Mötet avslutas
Ordföranden tackade för dagen, hälsade en skön sommar och avslutade mötet.

Sekreterare

Richard Nilsson

Ordförande

Kjell-Åke Persson

Justerande

Sven Andersson

