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Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2013-01-14
Höörsalen, kommunhuset i Höör, kl. 08.00 – 13.00
Närvarande:

Anna Palm, Ordförande
Cecilia Lind, Eslövs kommun
Lars Ahlkvist, Hörby kommun
Jörgen Johansson, Sydvatten AB
Barne Johansson, Sydvatten AB
Marcus Ohlsson, Ringsjöns VR
Richard Nilsson, ABG!
Per Nyström, ABG!
Birgitta Karlsson tjb Eslöv
Britt-Marie Hansson, Eslövsbygdens Naturskyddsf.
Johannes Pålsson, Södra Skogsägarna
Lars-Johan Rosvall, Höörs kommun (punkt 4.)

Torsten Werner, LRF Höör
Kjell Åke Persson, Ringsjöns FVOF
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen
George Bergengren, Skåne-Blekinge jordägare
Håkan Bergknut, Ringsjöns VR
Bengt Alfredsson, Rönneåns VR
Per Abrahamsson, Höörs naturskyddsförening
Maria Guzeleva-Nielsen, VA-verket Höörs kommun
Hans Göran Larsson, Höörs kommun
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
Marie Brandt, Ringsjöboken (punkt 2.)

1) Mötets öppnande
Ordförande Anna Palm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Val av justerare – Cecilia Lind utsågs till justerare.
Godkännande av föregående protokoll – Hans Andersson har ej hunnit godkänna föregående
protokoll. Detta dels p.g.a. att han erhållit protokollet för sent samt att fel mail-adress använts
enligt Torsten Werner.
Beslut tas om att föregående protokoll läggs till handlingarna.
Ändring i dagordningen, punkt nr.5 Ringsjöboken flyttas som punkt nr.2.
Dagordningen godkändes.

2) Ringsjöboken
Marie Brandt informerade om vattenrådets Ringsjöbok och om hur den är uppdelad efter
årstiderna. Boken är i dess slutfas och skall snart tryckas. Målet är att Ringsjöns vattenråd skall
sälja den, men att den även skall finnas hos lokala bokhandlare.

3) Recipientkontrollen
Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen redogjorde för provtagningarna som utförts fram till dags
datum både för Rönne å och Ringsjön (finns att ladda ned på www.ronnea.com).
Att notera:
Makrofytsamhället har ökat och brett ut sig mot lite djupare områden.
Syrehalten i Sätoftasjön har ej nått någon kritisk nivå under 2012.
Sämre siktdjup.
Torsten Werner bad om data gällande toxiner, varvid Per Nyström informerade om att Lunds
Universitet ansvarar för dessa och att 2011 kommer snart. Data från 2012 är under arbete.
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Torsten Werner frågade också efter äldre kemidata och om Ekologgruppen hade dessa
tillgängliga? Birgitta Bengtsson svarade att ekologgruppen inte hade dessa data utan att SLU
borde ha dem då de agerar datavärd och får sådan data inrapporterad. Per Nyström tillägger att
under EU-projektet ABG! kommer man att försöka finna all digital data och sammanställa denna.
Jörgen Johansson kommer också att se om Sydvatten har några data gällande kemiskstatus bak i
tiden.

4) Juridisk person
o Yttrande
Marcus Ohlsson läste upp de inkomna yttrandena tillsammans med tjänstemannaberedningens
bemötande från en organisation i taget.
Marcus poängterade att Vattenmyndigheten för västerhavets vattendistrikt inte kan på något sätt
styra över hur ett vattenråd skriver sina stadgar eller skapar sin organisation. Vattenmyndighetens
yttrande skall därmed ses som kommentarer på förändringar som skulle kunna göras för att
förtydliga vissa delar i stadgarna.
Vattenrådet ställer sig bakom yttrandena, tjänstemannaberedningens svar samt ändringar.
o Stadgar
Marcus informerade även att förutom den versionen av stadgar som skickades ut som
remiss(2012-10-04), så finns det även en ny version av stadgar (2013-01-11) vilka båda delats ut i
början av stämman. Denna nya version består till grunden av stadgarna som skickades ut som
remiss till medlemmarna, på vilken tillägg/borttagningar och omformuleringar gjorts enligt
yttrandena från organisationer och Vattenmyndigheten.
Torsten Werner anser att det är helt omrimligt att versionen 2013-01-11 av stadgarna läggs fram
och sedan skall beslutas vid sittande bord.
Anna Palm svarar att remissen 2012-10-04 skickades ut förra året och att den nya 2013-01-11
bara har ändringar som medlemmarna önskade.
Lars Ahlkvist ger bifall till att förändringarna som förekommit p.g.a. medlemmarnas yttrande
självklart skall vara med i stadgarna vid en ombildning till juridisk person.
Jörgen Johansson anser sig också tillfreds med hur processen har bedrivits.
Ordförande Anna Palm undrade om godtagande enligt stadgar 2013-01-11?.
Stadgar enligt 2013-01-11 bifalles.
Reservation till ombildandet lämnas från Torsten Werner, LRF Höör.
Torsten Werner lyfte frågan om varför Ringsjöns vattenråd behöver bli egen juridisk person?
Jörgen Johansson svarade att det inte bara handlar om momsfrågan utan att detta skapar en
stabilare och effektivare organisation för att förvalta vattenfrågorna på bästa sätt. Detta är också
den vanligaste formen av organisation i Sverige och föreslår därmed att ärendet mot juridisk
person fortskrider.
Kjell Åke Persson tillägger att det även som juridisk person är stämman som är organisationen
och det högst beslutande organet.
Lars Ahlkvist anser att detta med en styrelse är det rimliga arbetssättet och att det skall utökas till
åtta led.
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o Ärendegång
Marcus Ohlsson höll en presentation om hur vattenrådet skulle kunna hantera olika
ärendegångar. Två stycken beskrevs gällande remisser samt anläggning av våtmark.
Ordförande Anna Palm undrade om beslut angående ärendeläggning?
Beskriven ärendegång bifalles.
o Ekonomi
Höörs ekonomichef Lars-Johan Rosvall gav en beskrivning om hur ekonomin såg ut och hur
denna kommer att vara se ut och vara placerad inom Höörs kommun i framtiden dock integrerad
från sin egen.
Ordförande Anna Palm undrade om beslut angående att ekonomin även i framtiden ligger
integrerad inom Höörs kommun?
Att ekonomin även i framtiden ligger integrerad inom Höörs kommun bifalles.

5) ABG!
Per Nyström gav en statusuppdatering om EU-projektet Algae Be Gone!
Att notera:
Hemsidan är klar.
Antalet simänder har ökat under 2012.
Högsta toppen av microcystin var under sensommar/höst.
Antal arter av bottenlevande djur har ökat.
Richard Nilsson gav en statusuppdatering om utfiskningen.
Att notera:
94 ton togs upp 2012.
Under 2013 har ABG testat sändaren för att upptäcka fiskstim vilket gick bättre än vad som
beskrivits. Man kommer att operera in sändare i ett antal braxar för att titta på deras förflyttningar
i sjön. ABG kommer även att leta efter och kartlägga utsläppskällor inom avrinningsområdet.
Detta kan sedan användas som underlag för placeringar av våtmarker mm.
För mer information: www.algaebegone.se

6) Information från VM/Lst
Marcus Ohlsson gav information och nyheter från Vattenmyndigheten i Västerhavsdistriktet.
Det kommer att vara ett möte inför vattenmyndigheternas samråd 2015 – 2021 i Halmstad den
2013-03-20.
Vattenrådens dag kommer att vara den 22 mars i Göteborg, anmälan kan göras på:
http://www.vattenmyndigheterna.se.
Biotopkarteringar i skånska vattendrag samt rapporter om skånska sjöar finns nu att nå på:
www.lansstyreslen.se/skane.
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7) Övrigt
Mark- och miljödomstolens beslut gällande Sydvatten AB´s begäran om ökat vattenuttag ur
Ringsjön släpps den 8 mars 2013.

8) Datum för nästa möte
20/5 2013, kl. 09.00 i Höör

9) Mötet avslutas
Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Ordförande

Anna Palm

Sekreterare

Marcus Ohlsson

Justerande

Cecilia Lind

