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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2011-05-20 
 
KF-salen, Slagtoftavägen Hörby 
 

Närvarande:  
Anna Palm, ordförande 
Barne Johansson, Sydvatten 
Richard Nilsson, Ringsjöns VR 
Birgitta Karlsson tjb Eslöv 
Torsten Werner 
Jan-Axel Roslund, Ringsjöns FVOF 
Kurt Hagenrud, LRF Hörby 
Lars Sparrhult, VA Höörs Kommun  
Erika Fjelkner, MiljöC Eslövs kmn 

George Bergengren, Skåne-Blekinge jordägare 
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen 
Lars Collvin, Länsstyrelsen 
Håkan Bergknut, Tjb Hörby 
Mattias Andolfsson, Södra 
Susanne Velander-Wretare, Kvesarumsåns vdg 
Sven Svensson, Gamla Boo vattenskid club 
 

 
 

1) Mötets öppnande 
Ordförande Lars Ahlkvist fick förhinder, vice ordförande Anna Palm ledde mötet och hälsade 
alla välkomna. Presentationsrunda. 
Val av justerare – Torsten Werner utsågs till justerare. 
Mötet godkände dagordningen. 
I föregående protokoll ändras skrivningen "Torsten Werner önskar att 
tjänstemannaberedningen tar fram underlagsmaterial för hur Ringsjön såg ut innan 
regleringen." under punkt 8 till ”Torsten Werner föreslår att tjänstemannaberedningen 
ska utreda effekterna på Ringsjön av en mer naturlig reglering, att användas vid 
kommande miljödomstolsförhandlingar. Vattenrådet bifaller förslaget”. 
 

2) Årsredovisning 
Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen redogjorde för provtagningarna i 
recipientkontrollprogrammet för 2010. Bland annat nämndes att det inte förekommit några 
syrefria bottnar vid provtagningarna samt att förbättringen av siktdjupet fortsätter. BB hade 
jämfört vintervärden (februari) på siktdjupen. Samma uppåtgående trend finns även där. Svaga 
minskningar av forsforvärdena går att se över senaste tioårsperioden i tillrinningarna. Sjön har 
fungerat som både fosfor- och kvävefälla under 2010. 
 
Rapporten finns att ladda ner i sin helhet på www.ringsjon.se/rapporter/RINGrap10.pdf 
 

3) Projekten 
Richard Nilsson informerade om vattenrådets projekt och ekonomiska situation: 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.  
 
Torsten Werner påpekade att en sammanställning av vattenrådets ekonomiska resultat framöver 
bör skickas ut till medlemmarna före mötena. Rådet biföll. 
 

http://www.ringsjon.se/rapporter/RINGrap10.pdf
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4) Gemensam recipientkontrollprogram 
Richard informerade om arbetet med det gemensamma recipientkontrollprogrammet tillsammans 
med Rönne å fortskrider. Ett förslag på hur recipientkontrollen kan effektiviseras och anpassas 
till kommande krav håller på att tas fram av Ekologgruppen.  
Rådet beslutar att tjänstemannaberedningen får i uppdrag att ta fram underlag till och 
påbörja upphandlingen tillsammans med Rönneåns vattenråd. Vinnande bud presenteras 
på nästa möte, för beslut om antagande. 
 

5) Egna båtar 
Äskande från vattenrådet om att Höörs kommun köper in nya båtar och att vattenrådet hyr 
båtarna av Höör istället för Hässleholm har lämnats till Höör. Det ser ljust ut. Samtidigt 
förhandlar vi med Hässleholm om samarbetsavtal för de gamla båtarna.  
Rådet beslutar: I det fall Höörs kommun beslutar att köpa in nya båtar får sekreteraren i 
uppdrag att bistå Höörs kommun i upphandlingen 
 

6) Information om EU-projekt 
Ansökan om ca 7,5 miljoner kronor är efter många om och men skickad, beslut väntas i slutet av 
maj – början av juni. 
 

7) Lokalt åtgärdsprogram 
Tjänstemannaberedningen föreslår att vattenrådet ska sammanställa de data som finns om 
avrinningsområdet samt vilka data som saknas och därefter ta fram ett lokalt åtgärdsprogram. 
Programmet kan presenteras för Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten samt ligga till grund för 
åtgärdsprioriteringar. Sammanställningen görs i samråd med Länsstyrelsen. Då de har fått detta i 
uppdrag redan.  
Rådet beslutar: Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att bistå Länsstyrelsen med att 
ta fram ett lokalt åtgärdsprogram. 
 

8) Vattenrådet – juridisk person 
Vattenrådet har ingen officiell status, är inte ens ideell förening. På förra mötet bestämdes att 
vattenrådet skulle kunna ställa upp som projektägare för exv. våtmarksprojekt. Detta har visat sig 
inte vara möjligt på grund av ansvarsfrågan vid projekt. Vår tanke var att avtala bort ansvaret till 
markägarna. Något som inte går fullt ut i dagsläget. Andra anledningar till att vattenrådet ska vara 
en juridisk person är exempelvis: möjligheten att ta uppdrag åt andra, äga båtar, egen ekonomi, 
snabbare beslutsvägar än genom kommunerna. Öppenheten och kontakten mot allmänheten ska 
fortfarande finnas, vilket är ett vattenråds uppgift. 
Rådet beslutar att tjänstemannaberedningen får i uppdrag att reda ut förutsättningarna 
för ombildande av vattenrådet till juridisk person samt att ta fram ett förslag till 
ombildning. 
 

9) Information från Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen 
Lars Collvin redogjorde för det senaste från Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen.  

- Naturvårdsverket ska se över de indikatorer och metoder som används för att bestämma 
miljökvalité hos Sveriges sjöar, vattendrag, och kustvatten. Projektet kallas för WATERS. 

- Det har bildats ett kustvattenråd i Blekinge.  
- Nya underlagsdokument för huvudavrinningsområden (HARO) ska tas fram. Klart senast 

hösten 2012. 
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10)  Övrigt 
Utredning om Ringsjön innan reglering: Har diskuterats i tjb och slutsatsen blev att det är en 
väldigt omfattande studie som måste göras. Ingen i tjb har den tiden att lägga. Försök att få 
studenter på Lunds universitet att göra det har gjorts. Utan resultat. Konsult har tillfrågats om 
kostnad för utredning. Mellan 80-90 000 kronor.  
Vattenrådet beslutar att ta kostnaden för att utredningen skall göras av extern konsult. 
Tjänstemannaberedningen ska ta in offerter från flera konsulter.  
 
Återkoppling till vattenrådet: Rådet beslutar att minnesanteckningar från 
tjänstemannaberedningens möten skall skickas till medlemmarna efter tjb-möten. 
 

11)  Datum för nästa möte 
Nästa mötesdatum beslutas till fredagen 25/11 2011 
 

12)  Mötet avslutas 
Ordförande tackar för mötet och hälsar en trevlig sommar. 
 
 

 
 
 
 
 
  

Ordförande  Anna Palm 
  
  
  

Sekreterare Richard Nilsson  
  
  
  

Justerande Torsten Werner 
 


