Motion
1979/80:214
av Bengt Silfverstrand och Maja Bäckström
om åtgärder mot vattenföroreningar i Rönneå

Rönnea. �om �triicker sig alla mil genom det tiitbefolkadc nordvästra
Skånc och rinner genom kommuner belägna i saviii

Malmöhus som

Kristian�tad� Iii n. är ett vattendrag av o�kallbart värde �aväl för viixt- och
djurlivet som för miinniskorna� behov av naturupplevelser och rekreation. l
an�lutning till an rinnsvåtmarksområden-biologiskt högproduktiva delar av
landskapet - �om haft �tor hetydel�e för vattenföringen i an.
Under Oera ar har vallenkntliteten i Rönnca :.uccc!>sivt för�ämrats.
Särskilt märkbar har denna för,ämring blivit lic tva �ena:,tc aren. Vattentill
�trömningen ii r numera mycket ojiimn.

är vallnet �inat betraktas an ibland

�om rena avloppsdikct.
En�kilda miljöförkiimpar. kommuner och organi�ationcr har hos länssty
relserna i dc bada Skancläncn �amt hos jordbruk!.dcpartementct och statens
naturvard�ve rk krävt åtgärder för all komma till riilla med vallenförorening
arna i Rönnea. Anmälningar till länsstyrelse n i Kri�tian�tads län har främst
gällt skumhilclning. vallncts fiirg och grumlighet �amt att �!ränderna växer
igen.
Flera undersökningar av or�akcrna till föroreningarna har genomförts på
kommun- och län�niva. Olika föroreningskällor har angivits som mer eller
mindre �annolika orsaker till problemen. men några definitiva �lutsatser har
hittilb inte redovisat�.
Den J juni 1977 bildade� för Rönnetts del en �i•r�kild kommille för
�amordnad vallendragskontrolL l kommillen ingar reprc�entanter för atta
kommuner. fyra företag !.amt dc bada berörda läns�tyrclserna. Det har talats
om att uppr:itta atgärd�program för all eliminera vattenföroreningarna. men
hillill:, har nagra mera gcnomgripande atgärder inte kommit till utförande.
Den 18 oktober 1977 föreslog länsstyrelserna i Kri:,tian:,tad� och Malmöhus
län i en gcmcrNlm skrhebc till Nordvästra Skanes kommunalförbund (

SK)

all J SK �kulle ställa �ig som huvudman för en regional avloppsutredning för
Rönnca. NSK �tiilldc �ig positivt till en sadan utredning. men samordnings
kommitten har tills vidare avvisat förslaget.
llittill� redovi�adc analyser av vattenkvalit c ten i Rönnca tyder på en
kraftig belastning av snviil organiska ämnen som kväve och fosfor. Niir det
giiller kviivet vi�ar sig dc höga utgangshalterna fr{tn Ringsjön öka successivt
ncd�tröms genom t ilbkott fran friimst jordbruk. kommunala reningwcrk och
industrier.
l Oera �ammanhang har den slamdeponering fran E�löv� kommun som
förckommcr pa vatmark�omradct. Ränneholms mo<.�c. an<.etts vara den
Rli,\tilll:t'IJ /<.llf.J 80.
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Mot. 1979/80:214

allvarliga�te förorening�källan. Men trot� allvarlig kritik mot denna depo
nering från olika myndigheter och naturvårdsintre�\cntcr \a fick kommunen i
juni 1979 tillstånd att fortsätta att förvara avfallet pa i �tort �ett !>amma villkor
som gällt sedan 1973. Länsstyrelsen i Kristian!>tad� län har

1

yttrande till

koncessionsnämnden i detta ärende hävdat att det faktamaterial som
redovisat i vad gäller undersökningen om eventuell vattenförorening iir
mycket begränsat och otillräckligt för en preciserad bedömning av avfalls
tippens inverkan på Rönneå. Att den redan i dag paverkar ftns vattenkvalitet
anser man dock vara entydigt klart. Men i en tidningsintervju i Sydsvenska
Dagbladet den 13 december 1979 redovisar en representant fran länsstyrel

sens naturvårdsenhet en något motsägande uppfattning. lian �äger "'att just
Eslövs kommun skulle allvarligt försämra vattnet med sin deponering�plats.
det kan man faktiskt inte utläsa av vattenproverna. Däremot visar proverna
att vattnet i Rönneå är hårt belastat redan när det rinner till från
Ringsjön."
Till Ringsjöarna finn� inga direkta avloppsutsläpp annat än det vatten som
kommerfrån avloppsreningsverken i Hörby och llöör. Ett fjärde reningssteg
vid de a reningsverk skulle möjligen kunna bidra till att förbättra
situationen. men erforderliga investeringar kan för�vara� av att regeringen i
den nyligen framlagda �tatsbudgeten kraftigt skurit ner dc statliga anslagen
för kommunala reningsverk.
Av vad som hittills framkommit när det gäller ansträngningarna för att lösa
de allvarliga föroreningsproblemen i Rönnea kan man konstatera att
insatserna varit otillräckliga. splittrade och dragit langt ut pa tiden. Försöken
att samordna åtgärderna regionalt kan knappast sägas ha varit särskilt
lyckosamma. Den nabba räddningsaktion som vi nu ser som helt nödvändig
för att hindra en totalförstöring av vattnet i Rönnea kan enligt vår mening
därför inte komma till stånd utan ett kraftfullt stöd fran naturvardsver
ket.
De förhållanden som närmare borde studeras är bl. a. Ringsjöns tnverkan
på vattensituationen i Rönneå och i vilken man jordbrukets odling�atgarder
kan påverka vattenkvaliteten. det senare inte minst viktigt mot bakgrunden
av att utsläppen av oorganiskt kväve i vattendragen ökat orO\ äckande under
1970-talet till följd av den ökade kvävegöd )ingen.
Vi föreslår därför att naturvardsverket snarast möjligt i �arnarbete med
berörda länsstyrelser företar en genomgripande under�ökning av förore
ningsorsakerna samt upprättar ett åtgärdsprogram för att förbättra vatten
kvaliteten i Rönneå och restaurera de delar av an där igenväxningen 'arit
särskilt påtaglig.
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Med hänvisning till vad som anförts i motionen hemställs
att

riksdagen hos regeringen

begär att åtgärder vidta

mot

vattenföroreningarna i Rönneå i enlighet med vad som i
motionen anförts.

Stockholm den 15 januari
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BENGT SILFVERSTRAND (s)

MAJA BÄCKSTRÖM (s)

