Protokoll från stämman med Ringsjöns vattenråd
Datum: 2016-11-18
Tid: 13.00 – 14.00
Plats: Hörby kommunhus, rum Victoria Benedictsson
Närvarande: Anna Palm, Daniel Ell, Hans Andersson, Henrik Wöhlecke, Johan Andresson,
John Bergström, Kjell Åke Persson, Lars Frostemark, Kurt Hagenrud, Maria Persson,
Mikael Wallberg, Tom Ström, Magnus Böklin, Jesper Björk Rengbrandt, Trine Nykjär Strunck,
Marcus Holm, Birgitta Karlsson (tjänstemannaberedningen), Marcus Ohlsson
(tjänstemannaberedningen), Mikael Ulvholt (tjänstemannaberedningen), Håkan Bergknut
(tjänstemannaberedningen), Jimmy Lindahl, arbetsledare reduktionsfisket), Richard Nilsson
(tjänstemannaberedningen), Birgitta Bengtsson (konsult), Thomas Lakowitz (Länsstyrelsen),

Dagordning

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna
Anna Palm hälsade alla välkomna, speciellt de nya medlemmarna. Stämman utsåg
Anna Palm till ordförande.
2) Justering av röstlängd vid stämman
Medlemslista skickades runt för närvarokontroll vilket därefter även agerade
röstlängd. 16 röstberättigade närvarade.
3) Fastställande av dagordning
Stämman fastställde utskickad dagordning.
4) Val av sekreterare för stämman
Stämman beslutade att välja Marcus Ohlsson till sekreterare för mötet.
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman valde Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun, att justera protokollet.
6) Stämmans behöriga utlysande
Närvarande medlemmar fann det behörigen utlyst.
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7) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Marcus Ohlsson läste upp rubrikerna och de olika punkterna i den föreslagna
verksamhetsplanen för 2017.
Håkan Bergknut föredrog den föreslagna budgeten för 2017.
Stämman antog verksamhetsplanen för 2017 samt beslutade budgeten för
2017 enligt bilaga 1.
8) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Föreslagen medlemsavgift var 0 kr.
Förslagen medlemsavgift antogs.
9) Val av revisorer och ersättare för dessa
Marcus Ohlsson informerade om att då ekonomin placerats inom Höörs kommun
kommer även revisionen att ske löpande av Höörs kommuns interna revision.
Förslag till beslut var därmed att revisionen sker av Höörs kommuns interna
revision.
Förslaget antogs.
10) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
Inga inkomna eller hänskjutna ärenden fanns.
11) Recipientkontrollprogrammet
Bigritta Bengtsson från Ekologgruppen gav information gällande
recipientkontrollen från sommaren till dags datum.
Värt att notera var:
Siktdjupet under november månad var i:
1. Sätoftasjön ca 4,2 m.
2. Östra Ringsjön ca 4,2 m.
3. Västra Ringsjön ca 2,2 m.
Bekämpningsmedel:
Totalt 17 detekterade substanser på de tre provtagningsplatserna, och spår (när
halten har befunnit sig mellan detektionsgränsen och bestämningsgränsen) av
ytterligare 10. Tittar man i stället på Saxån så detekterades totalt 24 substanser, och
spår (när halten har befunnit sig mellan detektionsgränsen och
bestämningsgränsen) av ytterligare 14.
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12) Verksamhetsinformation
Richard Nilsson informerade om provfisket.
Provfiske med nät försiggick i Västra Ringsjön (7 335 individer) mellan den 13 – 16
september och i Östra Ringsjön (2 377 individer) mellan den 18 – 22 september.
Mestadels av de infångade individerna var abborre.
Provfisket påvisade att abborryngel från Östra Ringsjön var ca 1 cm längre än
abborryngel från Västra Ringsjön.
Klassning från provfisket:
Östra Ringsjön fick god status, precis över gränsen till måttlig.
Västra Ringsjön fick otillfredsställande status, strax under måttlig status.
Klassningen är ett index vilket beräknas ut med hjälp av åtta olika parametrar.
Data gällande provfisken går att finna i SLU:s databas NORS
(https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/databas-forsjoprovfiske-nors/).
Richard Nilsson informerade om att vi varit Vallentuna kommun behjälpliga med
reduktionsfiske i Vallentunasjön även i år. Samt att fisket i Ringsjön ännu inte
kommit igång på grund av för lågt vattenstånd. Båtarna är fortfarande uppställda på
land.
Föredragningar gällande Ringsjöns vattenråds arbete har gjorts hos b.la. fullmäktige
i Eslöv samt på samhällstekniska på Höörs kommun.
Ringsjöns vattenråds hemsida har besökts 2927 gånger och 15 % av besökarna har
varit inne på hemsidan mer än en gång.
13) Information från VM/Lst
Thomas Lakowitz informerade om att man kommer att utföra odlingsinventeringar
i Snogerödsbäckens avrinningsområde. Kvävehalterna har minskat i bäcken och
man vill nu titta på vad som kan ha orsakat denna nedgång. Uppdraget kommer att
utföras av SLU och avslutas med en resultatrapport.
Richard Nilsson informerade om den anlagda våtmarken vilket skulle kunna vara
en av orsakerna till den reducerade kvävehalten.
Länsstyrelsen i Skåne Län har för avsikt (om medel finns) att titta närmare på
mikroplaster i de större skånska sjöarna där Ringsjön förmodligen kommer att ingå.
Sida 3 av 6

Thomas Lakowitz informerade även om att åtgärdsprogrammet är under
bearbetning på grund av de frågeställningar som ställdes från regeringen. Det
bearbetade materialet skall sedan upp till vattendelegationen.
14) Övrigt
John Bergström ansåg att i Sätoftasjön och Östra Ringsjön så har både braxen och
stor gös minskat i antal. Han ansåg även att rekryteringen av gösyngel minskat.
John önskade att vidare planer för utfisket (utfiskningsmängd och lokalisering)
under 2017 skall diskuteras. Han anser sig tycka att det fiskas ut bara för att de skall
så göras.
Kjell-Åke Persson informerade om att fritidsfisket också ställt sig frågande till det
minskade antalet stora gösar i sjöarna.
Daniel Ell ansåg att ration mellan vitfisk och rovfisk var av yttersta vikt att få fram.
D.v.s. att finna sjöns balans.
Daniel lyfte även frågan om tillväxten av fisk i sjön. Om man ser ett ökat antal
mindre fiskar borde dessa fiskas ut.
Richard Nilsson gav svaren att målsättningen ses över i detta nu i samarbetet med
Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet.
Richard poängterade åter igen om vikten att få tillgång till fångststatistik gällande
uttaget av rovfisk ur sjön. Både från yrkes-, fritids- och husbehovsfisket. Detta för
att kunna ta fram den rättvisande målsättningen för fisket vilket även inkluderar
fisksamhällenas tillväxt (sjöns balans).
Enligt nätprovfiskestatistiken pekar antalet gösyngel på, ungefärligt, samma antal
som tidigare år.
Jimmy Lindahl betonade att gösen haft ett sämre rekryteringsår under 2015 vilket
påverkar 2016.
Enligt Jimmy så växer gösen under sommarperioden snabbt på längden vilket får
den att se mindre/magrare ut.
15) Datum för nästa möte
Möte för årsstämman 2017 blev beslutat till den 15 juni, kl. 13.00 – 16.00 i Höörs
kommunhus.
16) Mötet avslutas
Anna Palm tackade samtliga närvarande och förklarade höststämman avslutad.
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Justeras:

Anna Palm, Vice ordförande

Henrik Wöhlecke, justerare

Marcus Ohlsson, sekreterare
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