
 
 

 

Protokoll från årsstämma med Ringsjöns vattenråd  
 
Datum: 2016-06-16 
Tid: 08.30 – 12.00 

Plats: Hörbysalen 2, Hörby kommun 
 

Närvarande: Susanne Meijer, Anna Palm, Tom Ström, Lars-Anders Hansson, Kurt Hagenrud, 
Daniel Ell, Jörgen Lindquist, Camilla Källströms, Lars Frostemark, Jörgen Johansson, Johan 
Andresson, Henrik Wöhlecke, Mikael Ulvholt (tjänstemannaberedningen), Maria Persson, Kjell 
Åke Persson, John Bergström, George Bergengren (anlände ca. 08.55), Jimmy Lindahl, 
arbetsledare reduktionsfisket), Håkan Bergknut (tjänstemannaberedningen), Marcus Ohlsson 
(tjänstemannaberedningen), Birgitta Karlsson (tjänstemannaberedningen), Thomas Lakowitz 
(Länsstyrelsen), Birgitta Bengtsson (konsult) 
 

 
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna  
Susanne hälsade alla välkomna, speciellt de nya medlemmarna. Stämman utsåg 
Susanne Meijer till ordförande. 
 

2) Justering av röstlängd vid stämman  
Upprop genomfördes, 15 röstberättigade närvarande (1 anslöt senare) 
 

3) Fastställande av dagordning  
Stämman fastställde utskickad dagordning. Den från förra stämman skjutna 
frågan om rovfisk/vitfisk läggs in på punkt 15. 
 

4) Val av sekreterare för stämman  
Stämman beslutade att välja Richard Nilsson till sekreterare för mötet. 
 

5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll  
Stämman valde Jörgen Johansson, Sydvatten AB, att justera protokollet. 
 

6) Stämmans behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut 16/5. Närvarande medlemmar fann det behörigen 
utlyst. 
 

7) Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse  
Dokumenten har varit utskickade. Ordföranden drog rubrikerna.  
 

8) Föredragning av revisorernas berättelse  
Dokument har varit utskickade. Ordföranden drog rubrikerna. Revisorn förordar 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser  
Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 



 
 

 

 

10) Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition  
Håkan drar kort om årets ekonomi. Underskottet från 2014 är upphämtat; skulden 
till Höörs kommun är reglerad. Resultatet för 2015 blev positivt. 
Stämman fastställde balansräkning och medelsdisposition. 
 

11) Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 
Valberedningen föreslår sittande. Stämman beslutar enligt förslag. 
Styrelsen består av: 

Huvudmän Övriga 

Ordförande Susanne Meijer (Hörby kn) 

Ledamöter 
 
 

Anna Palm (Höörs kn) 
Johan Andersson (Eslövs kn) 
Jörgen Johansson (Sydvatten AB) 
 

Kjell Åke Persson (Ringsjöns fvof) 
Lena Vought (Naturskyddsföreningarna) 
George Bergengren (Jordägarförbundet) 
John Bergström (yrkesfisket) 

Ersättare Henrik Wöhlecke (Eslövs kn) Kurt Hagenrud (LRF) 
 

12) Val av revisorer och ersättare för dessa  
Håkan meddelar att vi är inne i en förändringsprocess angående vattenrådets 
ekonomihantering. Detta innebär att vi, sannolikt, kommer att ingå i Höörs 
kommuns ekonomisystem i höst. Därmed kommer revisionen att skötas av 
kommunens revisorer.  
Stämman beslutar att skjuta valet av revisorer och ersättare till nästa 
stämma. 
 

13) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.  
Inga ärenden fanns. 
 

14) Recipientkontrollprogrammet 
Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen, redogjorde för 2015 års provtagningar i 
recipientkontrollprogrammet. 
Speciellt värt att notera: 

 2015 hade de lägsta värdena för totalfosfor sedan mätningarnas start 1975!  

 Augustivärdena för planktonbiomassa var de lägsta som uppmätts sedan 
1994 i Sätoftasjön och Västra Ringsjön, näst lägst i Östra Ringsjön! 

 Växtdjupet för undervattensväxterna har ökat.  
 

Sekreteraren i efterhand: OBS! Det står fel artantal för funna arter vattenväxter i 
den tryckta rapporten!!! Rätt antal för 2015 ska vara 15 st. Felet finns i både text 
och i diagram. Korrigerad rapport finns och data finns att ladda ner på vår hemsida: 
http://www.ringsjon.se/sammanfattning-av-recipientkontrollen-2015/  

http://www.ringsjon.se/sammanfattning-av-recipientkontrollen-2015/


 
 

 

15) Verksamhetsinformation 

 Richard är tjänstledig på 50 %. Marcus Ohlsson ersätter. Marcus har tidigare 
vikarierat som rådets sekreterare under Algae Be Gone!-projektet. 

 Vi har fått beviljat bidrag (40 000 kr) för vattenrådsverksamheten från 
Vattenmyndigheten. 

 Det blir ingen utställning på Jakt- och fiskemässan på Bosjökloster. Mässan 
är inställd. 

 Fisket för 2015 slutade (17/12) på ca 80 ton. Vi trålade 64 dagar, med ett 
dagssnitt på ca 1200 kg. All trålning utfördes i Östra Ringsjön och i 
Sätoftasjön. Vi kom inte in i Västra på grund av antingen för lågt eller för 
högt vattenstånd. 
Trålningarna 2016 inleddes 22 februari. Vi har till dags dato tagit ca 50 ton. I 
måndags (13/6) lyckades vi komma in i Västra Ringsjön. På två dagars fiske 
togs drygt tio ton! 

 

Diskussion om fisket följde.  
 

 John Bergström önskar en fortsättning på fiskmärkningsprojektet. 
Ordföranden meddelar att diskussionen ska tas upp i styrelsen. 

 Kurt Hagenrud efterfrågar statistik på rovfisk/vitfisk. Richard får i 
uppdrag att skicka ut densamma i samband med protokollet. 

 Anna Palm lyfter frågan om det är möjligt att göra undersökningar på 
mikroplaster i Ringsjön. Frågan hänskjuts till styrelsen.  

 Daniel Ell efterfrågar statistik på hur mycket rovfisk som tas ur sjön varje år. 
Frågan hänskjuts till styrelsen. 

 

16) Information från VM/Lst 
Thomas Lakowitz från Länsstyrelsen, ersättare för Lars Collvin, drar kort om: 

 Ringsjön omfattas av ett vattenskyddsområde som härstammar från mitten 
av 80-talet (Lex Ringsjön). Detta kommer att upphävas och ersättas med 
uppdaterade bestämmelser. 

 Vattenrådet Snoderån (Gotland) har skickat en överklagan angående en 
ändring av villkor i befintligt tillstånd för Hemse avloppsreningsanläggning. 
Mark- och miljööverdomstolen har avslagit vattenrådets överklagan med 
motiveringen att vattenrådet inte ansågs ha ett sådant huvudsakligt ändamål 
att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen som avses i 16 kap. 13 § 
miljöbalken.  
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön reagerade på detta och har skickat 
en skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen där de hävdar att vattenrådets 
synpunkter ska beaktas. 



 
 

 

  

 Kaolinbrytning i Billinge – Länsstyrelsen yrkade på avslag. Domstolen ger 
sökande till 31/10 på sig att inkomma med kompletteringar. Detta på grund 
av att stora brister på grund av att, framförallt, biologiska och limnologiska 
inventeringar inte har genomförts. Därefter ny remiss och ev. ny 
huvudförhandling. 

 

17) Övrigt 

 Daniel Ell påtalar problemen med höga näringsvärden i Snogerödsbäcken 
och undrar om det kan vara möjligt att leda in hela bäckens flöde i 
dammarna vid Ringsjöns strand för att på så sätt minska påverkan på sjön. 
Richard: Det är en markägarfråga och planer finns att göra ytterligare en 
damm på södra sidan av bäcken. Tanken är att hantera vattnet från 
Pinedalsbäcken. Möjligen kan man koppla på även vattnet från 
Snogerödsbäcken. Vi är ytligt involverade i detta projekt och Ells tanke ska 
föras vidare till berörd konsult. Vidare finns Snogerödsbäcken med i 
diskussionerna kring våtmarkslägen i övrigt. 

 John Bergström föreslår ansökan om EU-medel för att ta fram en dedikerad 
biomanipulationstrål. Ordföranden lyfter frågan i styrelsen. 

 

18) Datum för nästa möte 
Datum är beslutat sedan tidigare: 18/11 kl. 13.00. Plats meddelas senare. 
 

19) Extern föreläsare 
Professor Lars-Anders Hansson från Biologiska institutionen/Akvatisk ekologi på 
Lunds universitet gjorde en bejublad föreläsning om sina senaste forskningsresultat, 
där Ringsjön ingått. Lars-Anders visade att vårt arbete med restaureringen av 
Ringsjön har gett, i allra högsta grad, resultat. Minskningen av fosfor- och 
planktonhalter är av sällan skådat slag! Han framhöll också vad detta innebär för 
bygden, i form av ekosystemtjänster, turism, arbetstillfällen och inte minst stolthet. 
 

Lars-Anders blev inbjuden att föreläsa för både Höörs kommuns fullmäktige, 
Sydvatten och för Ringsjöns fiskevårdsområdesförening.  
 

20) Mötet avslutas 
Ordföranden tackade Lars-Anders för ett intressant och inspirerande föredrag och 
hälsade en trevlig sommar till mötesdeltagarna. 
 
Vid tangentbordet: Richard Nilsson 

  

Justeras 
  

   

Susanne Meijer, ordförande  Jörgen Johansson, justerare 
 


