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Först lite historik 



Den äldsta kända boplatsen i Sverige ligger i Mölleröd vid Finjasjöns norra strand och är 

från jägarstenåldern ca 14 000år gammal men jag startar vår tidsresa för ca 160 år 

sedan. 

1847-54 gjordes den första sjösänkningen av Finjasjön med ca 1 meter. 

1861 drogs södra stambanan förbi östra stranden och stationer byggdes. 

1875 antogs den första Helsovårdsstadgan. 

1889 byggdes Hässleholms första avloppsledning till diket Suregrop. 

1891-99 gjordes en andra sjösänkning av Finjasjön  på 2,1 meter. 

1892 drabbades Hässleholms tätort av en koleraepidemi och Hälsovårdsnämnden förbjöd 

all tömning av latrinkärl på gatan. I Hälsovårdsnämnden skulle provinsialläkaren vara 

medlem och den samlade läkarkåren pläderade för wc för att lösa de hygieniska 

problemen. De första vattentoaletterna installerades i Stockholm redan 1852 men nio 

städer hade förbud mot wc kvar ända till 1915. Hässleholm var en av dem. 

1898 konstaterade Hälsovårdsnämnden att endast ett fåtal brunnar i municipalsamhället 

lämnade gott dricksvatten. 

 



www.hassleholm.se 

Ett hälsoproblem åtgärdades och gav miljöproblem 

Provinsialläkare uttalade 1891: 

  

”En lång rad av hus ligger utefter den 

stensatta gatan. Dessa gårdar har  

sitt avlopp parallellt med det stora 

avloppsdiket ofullständigt försedda 

med dit ledande rännstenar. Dessa  

tomter lider i hög grad av stanken 

från nämnda dike.” 



  Norra Skåne 1956-07-20 

1956 avrådde statsläkaren  

 Hässleholm från bad i Finjasjön 



1912 togs den första vattenledningen från den gemensamma vattentäkten på Galgbacken i 

bruk. 

1936 grundades Finjasjöns fiskevårdsförening och skrev samma år till länsstyrelsen och 

anmälde föroreningen av sjön. 

1938 förelades kommunen vid vite att sluta släppa ut orenat avloppsvatten. 

1949 stod reningsverket klart med mekanisk rening och klorering. 

1949 och 1958 var det omfattande gäddpest i Finjasjön 

1953 lanserades SURF som det första fosfatbaserade tvättmedlet 

1959 togs beslut om biologisk rening och det togs i bruk 1964 

1972 togs beslut om kemiskt steg med aluminiumsulfatfällning  och det var klart 1977 

1973 skedde en kommunsammanslagning vilken innebar att hela Finjasjöns yta hamnade i 

en kommun i stället för som tidigare tre. 

 



Första sjöutredningarna i den nya storkommunen 
Hässleholm 



1974 begärde åtta föreningar med anknytning till Finjasjön ”restaurering” av sjön 

1978-79 genomfördes en RR-undersökning (reningsverk-recipient) på SNV´s uppdrag av Uppsala 

universitet. Någon förbättrad vattenkvalité kunde tyvärr ej konstateras trots att kommunen byggt ut 

reningsverket med statsbidrag. 

1980 gav kommunen Uppsalalimnologerna i uppdrag att föreslå lämplig restaureringsstrategi. Efter flera 

års undersökningar presenterades följande fyra möjliga metoder:   

1.Kyla vattnet för att förhindra algblomning – dyrt och verklighetsfrämmande 

2.Täcka bottensedimenten med kalksalpeter för att förhindra fosforläckaget – dyrt och osäkert 

3.Dämma upp sjön 2-3 gånger per år och sedan skölja ut det näringsrika vattnet – liten effekt 

4.Avlägsna de översta fosforrika sedimenten genom muddring.                                                                                       

1984 beslutade kommunstyrelsen att restaurera Finjasjön med muddring under mottot ”Finjasjön skall bli 

badbar i vår tid för våra barn” 

 



Flera olika experter föreslog 

olika restaureringsstrategier 

      



1984 till 1991 muddrades Finjasjön till en kostnad av 40 

miljoner kronor . Då hade man hunnit muddra ca 25% 

av ytan och även de muddrade ytorna läckte fosfor 

p.g.a. ökad syresättning och nysedimentering av döda 

växt- och djurplankton. 



Samordnade provtagningar startade i Helgeå 1973 och i 
västra Hanöbukten 1987 



Kommunens första Miljöskyddsprogram  antogs 1988  



Tillflödena kartlades, enskilda avlopp åtgärdades, 
skyddszoner anlades och lantbrukarna fick gratis 

markkartering och växtodlingsplaner 



SIDA 2010-05-03 

The sewage treatment plant in Hässleholm 



Årliga 
andfågelräkningar 

sedan 1970 

Göingebygdens 

Biologiska Förening 

myntade begreppet 

Främja Finjasjöns 

Friska Framtid 



Nya miljömål 1993 

Ifrån ”Allas ansträngning 

avvecklar avfallsberget” via 

”Göinges grönskande grusåsar 

gömmer gott grundvatten”, 

”Surstötar skadar såväl skog som 

sjö”, ”Vilda vadarfåglar väljer 

vattenrenande våtmarker” 

till ”Ömsint översyn över ömtåliga 

örters överlevnad”  



Algerna fascinerade oss och vi anlade en 30 hektar stor 
våtmark för efterpolering av det utgående vattnet från 

reningsverket 



x 

Vid ett seminarium i Lahti i 

Finland såg vi ljuset i 

tunneln och 1992 startade 

vi med reduktionsfiske 



  Norra Skåne 1992-10-17 

Två grundgående trålare 

byggdes för att tråla Finjasjön 1992–1994 



Två grundgående trålare 

byggdes för att tråla Finjasjön 1992–1994 

Flygfoto: Johan Forssblad   Trålarna Mörten & Braxen – 2011 i Ringsjön 



Foto: Johan Forssblad   Björkviken 2008-08-17 

2008 var det också 

badförbud i Björkviken 



Spenatsoppa av Aphanizomenon 2010 

Foto: Johan Forssblad   Fiskmås i Finjasjön 2010-08-30 



Vattenståndet i Finjasjön 

Diagram: Johan Forssblad     



Finjasjön är känslig för översvämningar pga sänkningen  

och Hörlingeån samt 25 ggr större avr.  område 

Foto: Johan Forssblad   Översvämningen 2007 



Foto: Johan Forssblad   Dämmets plintar gjuts i Alma ån, 2008-09-17 

Ett dämme byggdes inför säsongen 2009 

för att öka vattenståndet sommartid 

 



Foto: Johan Forssblad   Omlöpet 2009-06-26 

Omlöp byggdes för att ej hindra 

fisk att passera dämmet  



Foto: Johan Forssblad   Heléne Annadotter i -13°C vid Djuphålan  

Provtagningsprogram 

 året runt för att veta vad som händer 

 



Foto: Johan Forssblad   Sortering och räkning av fisk efter notdragning, 2010-02-05 

Fisksamhället studerades 

genom notdragning under isen 

 



Foto: Johan Forssblad   Fiske med bottengarn på våren 

Filosofi:  

Aktiv fisk tas med passiva redskap 

 



Foto: Johan Forssblad   Fiske med ringnot på hösten 

Filosofi:  

Passiv fisk tas med aktiva redskap 

 



Foto: Johan Forssblad   Skånska storkprojektet hämtar fisk, 2010-04-14 

Etisk användning av 

 fisken eftersträvas 

 



Efter att ha fiskat  141 ton i Finjasjön 2010–2011 

– Observera färgen på vattnet ... 

Flygfoto: Johan Forssblad   Ringnoten dras ihop under vårdfiske 2011-10-14 



... samtidigt pågår ett annat fiske i Ringsjön 

  

Flygfoto: Johan Forssblad   Fiske i Ringsjön 2011-10-14 



Fördelningen av fisk 

har studerats vid åtskilliga tillfällen 

 

Diagram: Johan Forssblad     



Ekolodning kan upptäcka stora mängder braxen 

som bökar i bottnen men ej tas i provfiskenäten 

 

Ekolodsbild: Johan Forssblad  Ekolodsbild med stor braxen som äter på bottnen 



Totalfosfor uppvisar en  

kraftigt sjunkande trend 

Diagram: Johan Forssblad     



Rekord i siktdjup: 

3,75 m 
2012-05-21 

sedan mätningarna startade 1980 

Grafik: Johan Forssblad 



Badet är klart godkänt! 

Juli–september 2012 

Foto: Johan Forssblad   Leontine kollar vattnet, 2012-08-19 



Siktdjupet har ökat 

drastiskt under 2012 

Diagram: Johan Forssblad   Utan vattenkikare 



Siktdjupet har ökat 

e 

Diagram: Helene Annadotter   Utan vattenkikare 



Fåglarna ökar efter restaurering 

Foto: Johan Forssblad   Kärrsnäppor vid Björkvikens badstrand 



Sedan Finjasjön restaurerats har området runt sjön 

utvecklats socialt, ekonomiskt och blivit ett turistmål 

Foto: Johan Forssblad   Handikappanpassat fågeltorn 



Nyligen noterat: 

 

Foto: Johan Forssblad   Björkviken 2012-08-19 

Inga synliga cyanobakterier juli–

september. 

Medelsiktdjupet juli–september har 

ökat från 1,15 m (2011) till 1,77 m. 

Rekord i siktdjup våren 2012, 3,75 m, 

sedan mätningarna startade 1988. 

Det var 38 år sedan det förekom fler 

andfåglar vid sjön! 

Gäddcancer verkar ha upphört. 

Bestånden av abborre ökar. 

Turbiditeten i Almaån < 1,5 FNU nu. 

Många nya ansikten har synts vid 

Finjasjön denna sommar! 

 



”Stenåldern upphörde inte på 

grund av brist på sten” 



Project PhosFlock skall ta bort fosforn 

ur vattendragen med hjälp av 

vedaska och återbörda fosforn till 

åkermarken 



Sven-Inge Svensson 

Miljöchef 

 

 

 

 

”Sikta inte på hjärnan 

sikta på hjärtat” 
Så får du folk att känna ansvar och 

delaktighet. 

 

Tack för att ni lyssnade! 


