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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2012-09-25
Räddningstjänsten, Kraftgatan 3, Hörby
Närvarande:

Lars Ahlkvist, ordförande
Kurt Hagenrud, LRF Hörby
Barne Johansson, Sydvatten
Richard Nilsson, Ringsjöns VR
Birgitta Karlsson tjb Eslöv
Torsten Werner, LRF Höör
Kjell Åke Persson, Ringsjöns FVOF
Kurt Hagenrud, LRF Hörby
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
Håkan Bergknut, Tjb Hörby

Cecilia Lind, Eslövs kommun
Bengt Alfredsson, Rönneåns VR
Per Abrahamsson, Höörs naturskyddsförening
Hans Andersson, LRF Esköv
Hans Göran Larsson, Höörs kommun
Anna Palm, Höörs kommun
Jimmy Lindahl, Projekt Ringsjön
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
John Bergström, Ringsjöfisk
Sven Svensson, gamla Boo vattenskid club

1) Mötets öppnande
Ordförande Lars Ahlkvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Val av justerare – Hans Andersson utsågs till justerare.
Ändring i dagordningen, Information från Länsstyrelsen utgår. Punkten Senaste provtagningar
flyttas.
Dagordningen godkändes.

2) Projekten
Richard Nilsson informerade om Projekt Ringsjöns fortskridande, våtmarksprojekt i Pinedalen,
samt om årets provfiske i Ringsjön

3) Ekonomisk redovisning
Richard redovisar vattenrådets ekonomi. Redovisningen påverkas av att EU-projektet Algae Be
Gone! ännu inte gjort klart sin del. Rådet beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till
handlingarna.
Upphandling av nya båtar pågår. Anbud har kommit in, men beloppen är högre än vad Höörs
kommun har budgeterat för. Tjänstemannaberedningen tillsammans med Höörs kommun arbetar
med en lösning.

4) Senaste provtagningarna
Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen redogjorde för provtagningarna som utförts under 2011
och 2012 och delar ut årsredovisningarna för 2011 (finns att ladda ned på www.ringsjon.se). Det
är sista gången rapporten ser ut på detta viset. Recipientkontrollprogrammet är sedan 1/1 2012
sammanslaget med Rönneåkommitténs program. Det blir istället kortare, mer kompakta
redovisningar. Vart tredje år kommer en mer uttömmande redovisning som även sammanställer
föregående års värden.
Att notera: Hög algblomning under sensommaren(2012). Mest troliga förklaringen är
väderförhållanden, mycket regn.
Sjön har också varit mycket mer brunfärgad under stor del av året (2012). Detta kan vara
kiselalger, sannolikt inte det som kallas brunifiering.
Lågt syre i bottenvattnet juni-augusti.
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5) Sekreterartjänsten
Richard informerar om den pågående tillsättningen av hans vikarie.
30 ansökningar har kommit in, sju har kallats till intervju. I eftermiddag ska det beslutas om vem
som får tjänsten. En av huvudsysslorna för tillträdande sekreterare blir att förbereda
sammanslagningen av Ringsjöns och Rönneåns vattenråd.

6) Vattenrådet – juridisk person
Håkan Bergknut går genom tjänstemannaberedningens förslag till stadgar och organisation.
Förslag att tjänstemannaberedningen arbetar vidare med stadgar och ett avtal mellan
huvudmännen. Beslut om ombildning fattas på nästa vattenrådsmöte den 3/12.
Torsten Werner anser att det inte funnits tillräcklig möjlighet att påverka ombildningen.
Ordförande menar att en ombildning av vattenrådet är en utveckling som är nödvändig.
Diskussion: Cecilia Lind: Anser att vi ska gå vidare med ombildningen.
Kjell Åke Persson delar inte Torstens uppfattning om att det inte funnits möjlighet att påverka
samt att det idag ska tas ett inriktningsbeslut att gå vidare med ombildningen.
Ordförande: Förslaget till stadgar finns. Fundera över vad som står där till mötet i december.
Inget som säger att det är tvunget att vi ska ta beslut då. Är vi inte nöjda så fortsätter arbetet med
förslaget.
Torsten Werner utrycker farhåga om att Vattenmyndigheternas avsikt med vattenråd kommer i
skymundan. Styrelsen får beslutanderätt. Vad blir kvar för medlemmarna att diskutera?
Håkan Bergknut: Vattenrådets funktioner gentemot vattenmyndigheten skall tillgodoses.
Processen med ombildning skall vara transparent. Ett färdigt förslag finns att yttra sig över.
Henrik Wöhlecke: De så kallade särskilda verksamheterna beslutas av huvudmännen.
Förankringen av förslaget måste göras ordentligt i kommunerna och övriga intressenter.
Anna Palm: Att ombilda till juridisk person är nödvändigt. Förslaget skall processas i alla enheter.
TW: För kort process fram till december.
Rådet beslutar att ombildning ska ske samt att ett slutligt beslut om formerna tas vid nästa möte.
Tiden fram till dess ägnas åt förankring av förslaget.

7) Information Bilkörning på is och projektägarskap för våtmarksprojekt
Richard: Vattenrådet har skickat en skrivelse till kommunernas tekniska nämnder om önskemål
att kommungemensamma regler för hur motorfordon får framföras på istäckta vatten tas fram.
Höör och Eslöv har beslutat att ta fram regler. Svar har ännu inte kommit från Hörby.
Tjänstemannaberedningen har tagit fram en skrivelse som ska skickas till kommunerna angående
om de kan ställa upp som projektägare vid större våtmarksprojekt. Detta behövs ofta för att få till
stånd större projekt med många inblandade markägare.

8) Information om EU-projektet
Håkan Bergknut berättar om ABG! och hur det fortskrider. Den som vill läsa mer kan titta på
projektets hemsida: www.algaebegone.se

9) Information : Farligt gods på 23:an
Richard: Tjänstemannaberedningen ämnar se efter om det går att göra något åt trafiken med
farligt gods som passerar på 23:an mellan sjöarna.
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10) Övrigt
Richard: Förfrågning om att lämna ut medlemmarnas kontaktuppgifter för en enkät om
vattenrådens arbete har kommit från Havs och miljöinstitutet. Anser medlemmarna att detta är
ok, i detta fall samt vid andra eventuella tillfällen? Rådet beslutar att det är ok.

11) Datum för nästa möte
3/12 kl. 09.00 i Hörby

12) Mötet avslutas
Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Ordförande

Lars Ahlkvist

Sekreterare

Richard Nilsson

Justerande

Hans Andersson

