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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2010-11-26 
 
Höörsalen, Höörs kommunhus 
 

Närvarande:  
Pehr-Ove Pehrson, ordförande 
Kjell-Åke Persson, TF 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 
John Bergström, Ringsjöfisk 
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen 
Lars Collvin, Länsstyrelsen 
 

 
 

1) Mötets öppnande 
Ordförande Pehr-Ove Pehrson hälsade alla välkomna. 
Val av justerare – Kjell-Åke Persson utsågs till justerare. 
Mötet godkände dagordningen och föregående protokoll. 
 

2) Provtagningar 
 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. 

 
Sven Andersson informerade om att vindstudier kan fås från SMHI. Lars Collvin nämnde att 
den blåsiga sommaren kan ha haft en bidragande effekt till att syret har varit bra.  

 

3) Projekten 
Richard Nilsson informerade om vattenrådets projekt: Projekt Ringsjön, våtmarksprojekten i 
Pugerup, Kvesarumsån och Sätofta hed samt om Kvesarumsåns vattendragsgrupp.  

 

4) Projektägarskap 
Jens Morin från Naturcentrum (fd Länsstyrelsen) berättade om vad det innebär att vara 
projektägare för större våtmarksprojekt. Vattenrådet beslutade att kunna ställa upp som 
projektägare i projekt som har 100% finansiering. 
 

5) Egna båtar 
Richard informerade om utvecklingen kring inköp av egna trålbåtar till Projekt Ringsjön. 
Vattenrådet beslutade att ordföranden tillsammans med sekreteraren ska kontakta kommunerna 
samt Sydvatten för att undersöka möjligheterna att säkra en kontinuerlig tillgång till trålbåtar samt 
att undersöka möjligheten till extern finansiering. 
 

6) Information om EU-projekt 
Richard berättade om hur det går med försöket att starta ett Interregprojekt i Ringsjön. 
Samarbetspartners finns nu i Alleröds och Rudersdals kommuner i Danmark. Arbetet fortsätter. 
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7) Information från VM/Lst 
Lars Collvin talade om nyheter från Vattenmyndigehterna.  

- Vattenmyndigheternas nyhetsbrev 
- Ny myndighet: Havs- och vattenmyndigheten 
- Miljöfarliga ämnen i vatten 
- Uppdatering av VISS 
- Biologiska kvalitetsfaktorer i vatten 

 

8) Övrigt 
Mötet beslutar att tjänstemannaberedningen får uppdraget att samordna med Rönne ås 
kontrollprogram. I uppdraget ingår att m.h.a konsult titta över bägge kontrollprogrammen för att 
effektivisera och slå samman till ett. 
Torsten Werner önskar att tjänstemannaberedningen tar fram underlagsmaterial för hur Ringsjön 
såg ut innan regleringen. 
 

9) Datum för nästa möte 
Nästa möte bestäms till 20/5 kl. 09.00. Platsen blir i KF-salen i Hörbys gamla kommunhus. Sekreterarens 
anmärkning i efterhand. 

 
10)  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet, lämnar över ordförandeskapet till Hörby och tackar för de två 
gångna åren. 

 
 
 
 
 
  

Sekreterare  Richard Nilsson 
  
  
  

Ordförande Pehr-Ove Pehrson 
  
  
  

Justerande Kjell-Åke Persson 
 


