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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2011-11-25
KF-salen, Slagtoftavägen Hörby
Närvarande:

Lars Ahlkvist, ordförande
Barne Johansson, Sydvatten
Richard Nilsson, Ringsjöns VR
Birgitta Karlsson tjb Eslöv
Torsten Werner, LRF Höör
Kjell Åke Persson, Ringsjöns FVOF
Kurt Hagenrud, LRF Hörby
Lars Sparrhult, VA Höörs Kommun
Magnus Brom, VA Höörs kommun
Erika Fjelkner, MiljöC Eslövs kmn

George Bergengren, Skåne-Blekinge jordägareförbund
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
Lars Collvin, Länsstyrelsen
Håkan Bergknut, Tjb Hörby
Cecilia Lind, Eslövs kommun
Johannes Pålsson SÖDRA Skog
Bengt Alfredsson, Rönneåns VR
Marie Brandt
Per Abrahamsson, Höörs naturskyddsförening
Hans Andersson, LRF Esköv

1) Mötets öppnande
Ordförande Lars Ahlkvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrunda.
Val av justerare – Kurt Hagenrud utsågs till justerare.
Efter diskussion beslutades att förra protokollet skulle justeras enligt förslag.
Mötet godkände dagordningen.

2) Årsredovisning
Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen redogjorde för provtagningarna som utförts hittills i
recipientkontrollprogrammet för 2011. Bland annat nämndes att det under 2011 varit högre
nederbörd och varmare än vanligt. Högre klorofyllhalter i Östra Ringsjön. TotP låg på ungefär
samma nivå som tidigare och totN hade varit något högre än vanligt.
Bottenfaunainventeringen visade att det fanns ungefär lika många arter som vid tidigare
inventeringar, men att fördelningen mellan arterna var bättre. Ett återfynd gjordes av taggmärla.
Senast den sågs var 1940.

3) Projekten
Richard Nilsson informerade om vattenrådets projekt: Projekt Ringsjön, våtmarksprojekten i
Kvesarumsån och Sätofta hed, om Kvesarumsåns vattendragsgrupp och den nya gruppen längs
Pinedalsbäcken samt om det tillkommande våtmarks- och meandringsprojektet i Höörsån vid
Holma-Jularp.
Pinedalsbäcken har råkat ut för fiskdöd, mestadels abborre. Höörs kommuns miljökontor har
varit och tagit prover. Pinedalsbäcken börjar i Rolsberga och just nu pågår en ombyggnation av
vägen (E22). Misstankar finns om att fiskdöden har att göra med ombyggnationen. Kommer
antagligen att polisanmälas av miljökontoret.
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4) Ekonomisk redovisning
Årets resultat ser ut att hamna lite under budget. I nuläget är det svårt att säga hur mycket,
eftersom 50 % av Richards tjänst sedan 1/6 ingår i EU-projektet och inte är slutredovisad. Kjell
Åke Persson önskar att redovisningen kompletteras med en prognos för hela året. Rådet bifaller.
Den ekonomiska rapporten godkännes och läggs till handlingarna.

5) Gemensamt recipientkontroll
Anbud på kontrollprogrammet har kommit in. De har ännu inte utvärderats. Avtal måste tas fram
mellan Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommittén.
Rådet beslutar: Tjänstemannaberedningen får delegation att anta vinnande bud, i samråd
med Rönneåkommittén.
Tjänstemannaberedningen tar fram förslag på avtal tillsammans med Rönneåkommittén.
Detta presenteras för vattenrådets arbetsutskott som beslutar om godkännande.

6) Båtupphandlingen
16/6 tog Höörs kommun beslut om att köpa in nya trålbåtar. Richard jobbar tillsammans med
Höörs upphandlingsenhet och skepparna med att ta fram anbudsunderlag. Förhoppningen är att
båtarna ska kunna vara i drift i slutet av vårsäsongen 2012 alternativt till höstsäsongen 2012.
Tanken är att vattenrådet till en början hyr båtarna av Höörs kommun. När/om rådet blir juridisk
person kan ett övertagande av båtarna ske.
Båtarna är tänkta att bli en inkomstkälla för rådet. Det finns redan nu tankar om trålning i
Tjörnarpssjön. Ett möjligt första externt uppdrag med de nya båtarna?! Vi kommer antagligen
också att få en förfrågan från Vallentuna om att hjälpa dem med deras trålning. Det ryktas om att
de har försökt få fram pengar till det.

7) Information om EU-projektet
Håkan Bergknut: Projektet heter Algae be gone! (ABG). Är ett gränsöverskridande Interreg IVa
projekt som körs i Ringsjön och i Själsjö i Danmark, strax norr om Köpenhamn. I ABG ska
metoderna för biomanipulation utvecklas och förfinas. Åtgärdsplaner för näringsreduktion från
tillrinningsområdet ska tas fram. Information om övergödningsproblematiken ska spridas till
allmänhet och andra berörda. Slutprodukten är tänkt att bli en ”kokbok” över hur man på bästa
och mest kostnadseffektiva sätt kommer till rätta med övergödningen. Dessa metoder ska kunna
tillämpas i hela EU (världen).

8) Lokalt åtgärdsprogram
På senaste mötet fick tjb i uppdrag att stödja Länsstyrelsens arbete med framtagande av lokalt
åtgärdsprogram. Lars. Collvin har översänt ett utkast. Tjänstemannaberedningen fortsätter arbeta
med programmet. Detta kommer även att vara en del i EU-projektet.

9) Vattenrådet - juridisk person
Richard informerar om framskridandet av framtagandet av förslag till ombildning till juridisk
person. Samtal har förts med kanslichefen på Höörs kommun (fd jurist). Vi ska titta närmare på
hur andra vattenråd har hanterat frågan. Diskussion om formen och genomförande uppstår.
Rådet beslutar att tjänstemannaberedningen arbetar vidare med att ta fram förslag. Dessa
diskuteras på ett extra vattenrådsmöte den 23/3.
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10) Utredningen av regleringens påverkan
Offertbegäran skickad till fem konsulter. Två tackade nej, en svarade inte, en ströks pga att de
deltagit i Sydvattens utredning om regleringen. Ett svar kom in och den offerten motsvarade inte
våra önskemål.
Ordföranden frågar rådet hur vi går vidare med frågan. Två förslag, 1: Skjuta utredningen på
framtiden. 2: Genomföra ny offertbegäran. Frågan gick till röstning. Av åtta röstberättigade fanns
fem på plats. Hörby, Eslöv och Sydvatten röstade på förslag 1, LRF och
Naturskyddsföreningarna röstade på förslag 2. Resultat: Förslag 1 vann.

11) Information från Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen
Lars Collvin:
- Ny vattendirektör (Sandra Brantebäck) i Västerhavets vattendistrikt
- Havs och vattenmyndigheten tog 1/7 över Fiskeriverkets och delar av Naturvårdsverkets
verksamhet.
- Europeiska kommissionen har riktat skarp kritik mot Sveriges sätt att beräkna
kostnaderna för vattentjänster.
- Forskningsprojektet WATERS är igång. Projektet ska utveckla och förbättra de
bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och
inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.
- Skogsstyrelsen har beslutat om ändringar av vissa delar i föreskrifter och allmänna råd till
30 § skogsvårdslagen. Den största förändringen är förtydliganden om vilken hänsyn som
ska tas till vatten vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder.
- Naturvårdsverket har utkommit med en vägledning om tillämpning av
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet
- Flera nya vattenråd har bildats, Österlens, Sydvästra Skånes åars, Saxån-Braån.
- Råån inleder arbete med att bilda vattenråd
- Länsstyrelsen arbetar med att ta fram bättre underlag för åtgärdsprogram i
avrinningsområden.

12) Bok om Ringsjön
Marie Brandt berättar om sitt bokprojekt. Erbjuder Ringsjöns vattenråd att vara med och sponsra
samt ta del av eventuell vinst vid försäljning. Rådet tycker att detta verkar vara en bra idé. Beslut:
Tjänstemannaberedningen reder ut detaljerna, slutgiltigt beslut fattas av rådets
arbetsutskott.

13) Övrigt
-

Remiss ”Naturreservatet Östra Bosjöklosterhalvön”. Förslag till yttrande är utskickat.
Kompletterande synpunkt har kommit in från vattenskidklubben. Beslut: Rådet
godkänner av tjänstemannaberedningens förslag till yttrande.
Remiss ”Stöddokument miljöövervakning enligt vattendirektivet”. Förslag till yttrande är
utskickat. Beslut: Rådet godkänner av tjänstemannaberedningens förslag till
yttrande.
Sydvattens brev. Sydvatten har skickat ett brev där de ställer sig frågande till rådets
agerande i yttrandet om ökat uttag av vatten från Ringsjön. Beslut: Ordförande får i
uppdrag att svara på brevet samt att ordna ett möte med Sydvatten.
Sydvattens ansökan. Torsten Werner framhåller att det är viktigt att se till att det finns
vatten för framtida förbilöp. Ökad minimitappning för att säkra tillgången på vatten.
Våtmarker bör anläggas vid omlöp vid Sjöholmen och Bålamöllan. Ordförande menar att
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yttrandet är redan inskickat till Miljödomstolen, men att rådet framledes tar med sig
åsikterna. Beslut: TW åsikter tas med i protokollet.

14) Datum för nästa möte
-

Extra möte för diskussion om ombildande till juridisk person bestäms till 23/3 kl.
09.00.
Nästa ordinarie mötesdatum beslutas till fredagen 25/5 2012. Dock kan detta datum
komma att ändras på grund av eventuellt förhinder för kommunalrådens
deltagande.

15) Mötet avslutas
Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Ordförande

Lars Ahlkvist

Sekreterare

Richard Nilsson

Justerande

Kurt Hagenrud

