
 
 

 

Protokoll för årsstämma med Ringsjöns vattenråd  
 
Datum: 2015-11-30 
Tid: 09.30 – 11:30 

Plats: Hörby kommunhus, rum Victoria Benedictsson  
 

Närvarande:  
Susanne Meijer, Hörby kommun, ordförande  
Sven Bergman, ordförande Rönne å vattenråd 
Jörgen Johansson, Sydvatten AB 
Hans Andersson, LRF 
Sonja Jones, Mittskåne vatten 
Ida Truedsson, Mittskåne vatten 
Håkan Bergknut, Höörs kommun 
(tjänstemannaberedningen) 
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun 
Anna Palm, Höörs kommun 
Daniel Ell, Malmö Sportfiskeklubb 
Lars Collvin, Länsstyrelsen 
Kjell Åke Persson, Ringsjöns FVO 
Marcus Ohlsson, Rönneåns vattenråd 
Mikael Ulvholt, Hörby kommun 
(tjänstemannaberedningen samt sekreterare) 
 

 
Protokoll 
 

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna  
Susanne Meijer valdes. 
 
2) Justering av röstlängd vid stämman  
De som betalt medlemsavgift och därmed var berättiga att rösta var: Höörs 
kommun (Anna Palm), Hörby kommun (Susanne Meijer), Eslövs kommun (Henrik 
Wöhlecke), Sydvatten (Jörgen Johansson), Mittskåne vatten (Sonja Jones), Malmös 
sportfiskeklubb (Daniel Ell), LRF (Hans Andersson) och Ringsjöns FVO (Kjell 
Åke Persson) 
 
3) Fastställande av dagordning 
Stämman godkände dagordningen.  
 
4) Val av sekreterare för stämman 
Mikael Ulvholt valdes 
 
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
Anna Palm valdes 
 
 



 
 

 

6) Stämmans behöriga utlysande 
Stämman ansåg utlysandet av mötet vara tillfredsställande. 
 
7) Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
Susanne Meijer läste upp rubrikerna och de olika punkterna i verksamhetsplanen.  
Kommentar punkt 4.1; Hur länge ska vi fiska?  
Håkan förklarar att det är och har varit svårt att se, hur när målet vi är på grund av 
problem med provfiskningen bl.a. beroende på lågt vattenstånd. Förslag att man 
lägger till att ”verksamheten har kontinuerlig översyn av målet och utfiskningen av vitfisk”.  
 
Fråga på punkt 4.6; Vad är Aquacross?  
Håkan redogjorde för EU-projeket AquaCross (Horizon 2020) som har Rönneåns 
avrinngingsområde som ”Case study”. Stockholms universitet via Stockholm 
Recilience Centre (SRC) är partner i projektet, vare sig Ringsjöns eller Rönneåns 
vattenrådhar något ekonomiskt åtagande i projektet. Enkelt uttryckt förser vi SRC 
med data till deras forsking om socio-ekologiska modeller i utbyte mot hjälp med 
att ta fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag. 
 
Punkt 5.5; Genom EU-projektet AquaCross kan vi eventuellt få en resurs till att ta 
fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag. Detta är inte är inte klart f.n., men 
ligger helt i linje med intentionerna i verksamhetsplanen. 
 
Punkt 7; kompletteras när upphandlingen är klar. Biläggs stämmoprotokollet.  
 
Håkan Bergknut drar budgeten. Susanne Meijer informerar i samband med denna 
att det diskuterats en informationstjänst på 20-40 % för att bl.a. få ut information 
om vad vattenrådet gör, sammarbete med skolor. Detta ligger som förslag inför 
nästa budget. För övrigt inga synpunkter angående budgeten. 
 
Stämman antog verksamhetsplanen med justeringarna på punkt 4.1 och 7, samt 
beslutade budgeten för 2016. 
 
8) Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.  
Förslaget är att sätta medlemsavgiften till 0 kr för att slippa administrationen med 
att få in medlemsavgifterna. Istället upprättas en medlemslista där medlemmarna 
inför varje verksamhetsår får frågan om de vill vara kvar. Det krävs alltså ett svar 
från medlemmarna för att få räknas som medlem. Förslaget antogs. 
 
9) Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman  
Inga inkomna eller hänskjutna ärenden fanns. 
 
10) Receptionskontrollprogrammet   - Marcus Ohlsson 
Marcus Ohlsson, sekreterare i Rönne ås vattenråd samt kommittén drar 
upphandlingsläget. Sista dagen för att komma in med anbud är den 6/12. Därefter 
kommer öppning ske den 7/12 under närvaro av minst två tjänstemän från Höörs 
kommun. Richard Nilsson, Ringsjöns vattenråd och Sven Bergman, ordförande i 



 
 

 

kommittén kommer att vara närvarande. Det har endast tillkommit en ändring från 
förregående upphandling och det är att kontrollpunkt nr. 30 har uppgraderats till 
Kemi K1 och kommer att provtas 6 ggr. per år. Detta då denna punkt numera ingår 
i NÅRAB AB:s kontrollprogram. I anbuden kommer även prisbild att ges på 
antingen stor eller liten årsrapport. 
 
Håkan Bergknut informerar att receptionskontrollprogrammet nu är anpassat efter 
vattendirektivets cykler. 
 
11) Verksamhetsinformation 
Håkan Bergknut drog kort om vad som hänt hittills under året. Bland annat: 
Båtarna och besättning har varit i Vallentunasjön och genomfört 30 dagars 
reduktionsfiske. Det har varit inbrott i bl.a. den s.k. boden. En hel del utrustning 
försvann som delvis får ersättas. Det togs även upp en uppgift om att det fångats 
en mal i Ringsjön. Lars Collvin hade lite information angående detta och det har via 
test av dna visat sig att malen kommer från Emåns vattensystem. Det innebär att 
någon förmodligen hjälpt malen att hamna i Ringsjön då det är högst osannolikt att 
den gjort resan för egen fena.  
 
12) Information från VM/Lst   - Lars Collvin 
Lars Collvin från beredningssekretariatet på Länsstyrelsen presenterade ”Nytt från  
Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen”. Bland annat nämndes planer på att upphäva 
Ringsjöföreskrifterna. De verkar ha spelat ut sin roll. Kommunerna har svarat på 
förfrågan angående detta och nu väntar man på svar från bl.a. Sydvatten.  
Jordbruksverket har begärt omprövning av åtgärdsprogramet i den nya 
vattenförvaltingscykeln.  
Vidare informerades om en undersökning av miljögifter i grundvatten. Det gjordes 
en kontroll 2014 av 24 lokaler och detta ska upprepas 2018 på 18 lokaler, delvis 
samma som 2014. Det som kontrollerats är öppna källor vara tre ligger inom 
Rönneåns avrinningsområde. Fokus har varit på organiska miljögifter s.k. PFOS.  
Rapporten ”Jordbruket och recipientkontroll - underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter” 
har varit ute på en första remissrunda och ska nu ut på en andra omgång. 
Underlaget skickas ut inom kort.  
Som avslutning berättade Lars Collvin att han tänker gå i pension och som ersättare 
har Thomas Lakowitz utsetts.  
 
13) Övrigt 
Anna Palm frågar angående skarvarna i Ringsjön. Då den ordinarie sekreteraren ej 
var närvarande kunde frågan inte besvaras på stämman. Komplettering i efterhand: 
Vid styrelsemötet 2015-11-05 meddelade yrkesfiskaren John Bergström att han avser att söka 
skyddsjakt på skarven och vill ha vattenrådets stöd om Länsstyrelsen kräver det, vilket styrelsen 
också biföll. Någon förfrågan har inte inkommit från vare sig Länsstyrelsen eller John Bergström. 
 
  



 
 

 

Daniel Ell tar upp att det har varit lågt vattenstånd och frågan är hur det påverkar 
växtligheten i sjön? Det har ju varit bra siktdjup vilket gynnat växtligheten av 
sjöbotten. Man brukar räkna med att växtligheten från strandkant motsvarar 2 – 2,5 
gr siktdjup. Nu ligger siktdjupet på ca 1 meter och växtlighet har påträffats längre ut 
i sjön och man har hittat fler arter än tidigare. Angående fluktuationen i 
vattenståndet ses det inte som någon större fara då växtligheten anpassar sig relativt 
snabbt efter rådande förhållande.  
 
Angående målet med fisket togs det bland annat upp under punkten 7 
(verksamhetsplan). Det diskuterades balensen mellan rovfisk – vitfisk och hur 
uttaget av rovfisk påverkar målet. Det är som beskrivits tidigare svårt att se hur 
nära målet vi är då det inte gått att provfiska. Susanne Meijer föreslår att frågan tas 
på nästa stämma.   
 
Efterträdare till Lars Collvin är Thomas Lakowitz, disputerad limnolog. 
  
14) Datum för nästa möte 
Möte för stämma 2016 bestäms till 16/6 kl. 08.30, höst stämma 18/11 kl. 13.00, 
Styrelsemöte i mars ändrades till 1/3 kl. 14:00. 
 

15) Mötet avslutas 
Susanne Meijer och Håkan Bergknut tackar Lars Collvin för den tiden som varit 
med blommor och presenter. Bland annat en stående inbjudan att följa med 
båtarna Östen eller Västen när lusten faller på. 
 
 
 

 Vid protokollet: 

 

Mikael Ulvholt, inhoppande sekreterare 
 

Justeras: 

 

Susanne Meijer, ordförande 
 

Anna Palm, justerare 


