
 

 

 
Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
Datum: 2016-09-26 
Tid: 10.00 – 12.00 

Plats: Hörby kommun, Victoria Benedictsson 2 
 

Närvarande: Susanne Meijer, Jörgen Johansson, Henrik Wöhlecke, George 
Bergengren, Kjell Åke Persson, Kurt Hagenrud, Håkan Bergknut (adj), Marcus 
Ohlsson (sekr.) Richard Nilsson (R-VR) 
 

  
 
1) Mötets öppnande 
 

Ordförande Susanne Meijer välkomnade samtliga och förklarade mötet 
öppnat. 
 

 Henrik Wöhlecke valdes att justera protokollet 

 Dagordningen godkändes.  

 Föregående stämmoprotokoll justerades.  
Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
               

 
2) Ekonomisk uppföljning 
 

Håkan Bergknut drog översiktligt ekonomiredovisningen.    
Diskussion angående överskott och hur balanskontot hanteras kring posten båthyra 
resulterade till styrelsebesluten:  
 

 Att Håkan Bergknut tar med sig frågeställningen till ekonomin. 

 Att vattenrådets representant från ekonomin finns på plats under 
kommande höststämma.                 

 
 
3) Budgetförslag 2017                  

 
Håkan Bergknut drog översiktligt budgetförslaget för 2017. 
 
Håkan informerade om att arbetet pågår med att få budgeten och den 
ekonomiska uppföljningen uppställd på samma sätt. 
 
Då ett fel uppstått i en utav uträkningarna enligt bilaga 3 kommer ett nytt 
förslag till budget 2017 inför höststämman att tas fram. 



 

 

 
 
 

4) Huvudmannaavtalet   
 

Håkan Bergknut informerade om det tillrättade tryckfelet på sidan tre inom avtalet.      
2016 som basmånad har ändrats till det korrekta 2015. 
 
Håkan informerade även att Huvudmannaavtalet har passerat KS hos samtliga 
medlemskommuner och att det är klart hos Sydvatten. 
                  

 
5) Stor- eller liten årsrapport (recipientkontroll)  

 
Marcus Ohlsson informerade om skillnaden mellan de båda rapporterna samt 
att Rönneåkommittén beslutat att använda sig av den mindre rapporten fram 
till nästa recipientkontrollsupphandling 2018. 
 
Styrelsen beslutade att använda sig av den mindre årsrapporten fram till 
2018. 
 
 

6) Verksamhetsinformation 
 

 Provfiske/Måluppfyllelse 
 
Richard Nilsson informerade om provfisket. 
 
Provfiske med nät försiggick i Västra Ringsjön (7 350 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.  
I Sätoftasjön fångades även b.la. sik. 

 
Resultat från provtrålning mellan 2005 – 2015 visar en minskning 
på 91 % av braxen och en minskning av 79 % på mört. 
 
Gösen har ökat i Östra Ringsjön och rovfisken har ökat totalt. 
 
Referensgruppen har ännu ej kunnat få till ett mötesdatum och 
därmed görs ett försök att se över statistik kopplat till 



 

 

måluppfyllelse via mail. Tanken är att ha information gällande detta 
inför höststämman 2016. 
 
 
     
 

 Vallentuna 
 
Richard Nilsson informerade om Vallentuna. 
 
Båtarna kom till Vallentuna den 5:e september. Strax därefter utan 
arbetsgivarens vetskap hade besättningen lämnat Vallentuna och 
kört hem. Resultatet av detta föll ut i att två av fyra inom 
besättningen avskedades. 
Den 22:e september återupptogs fisket i Vallentuna där 
uppdragsgivaren i ett tidigt stadium informerats om ovan nämnda 
situation. 
Fisket i Vallentuna är fastställt till max 30 dagar, dock kan 
uppdragsgivaren avsluta fisket tidigare då de anser sig nöjda. 
 
Håkan Bergknut informerade även om att ärendena är avslutade 
gällande de avskedade besättningsmedlemmarna och att inga 
ekonomiska efterspel kan väntas. 
 
Styrelsen var enig om att detta tas på största allvar och att rättsliga 
åtgärder används om så behövs. 
 
 

 Workshop/AQUACROSS 
 
Marcus Ohlsson gav information om kommande workshop som 
EU-projektet AQUACROSS kommer att hålla den 10:e november. 
 
I EU projektet AQUACROSS undersöks hur vi människor 
interagerar med vår lokala vattenmiljö, påverkar den biologiska 
mångfalden och använder vattenrelaterade ekosystemtjänster.  

 

Det förväntade resultatet är en ökad förståelse av hur 
ekosystemtjänster kan hanteras mer strategiskt och vilken nivå av 
samordning som är nödvändig. 
 
Susanne Meijer poängterade vikten av att samtliga tre kommuner 
samt Sydvatten AB blir inbjudna till denna workshop. 
 



 

 

Marcus gav även information om att han varit delaktig under ett 
AQUACROSS möte i Madrid där han höll presentation om svensk 
vattenförvaltning, Ringsjöns vattenråd samt om forskningsresultatet 
som Lars-Anders Hansson förmedlade under vårsstämman.   
 
 

 

 Vandringshinder (Klippan) 
 
Marcus Ohlsson gav nulägesrapport gällande de tre kraftverken i 
Klippan. 
 
En dialog om inlösen av de tre kraftverken mellan Klippans 
kommun och Skånska Energi Rönneåkraft AB har påbörjats. 
 
Skånska Energi Rönneåkraft AB har ansökt till Mark- och 
Miljödomstolen i Växjö om en förlängning på ett år gällande 
fingallersåtgärderna.  
 
Klippans kommun söker nu medel för att kunna finansiera en 
tjänsteman under ett år på 100 % för att enbart jobba med 
vattenkraftfrågorna och Rönneå. 
 
Klippans kommun har även skickat ut en förfrågan om 
medfinansiering till en utredning av en eventuell utrivning av verken 
till Eslövs-, Höörs- samt Åstorps kommun. 
Ängelholms kommun har redan givit klartecken till en sådan 
medfinansiering.  
 

 Nya medlemmar (punkt tillkom under mötet) 
 
Richard Nilsson meddelade att fyra nya medlemmar har tillkommit 
sedan vårstämman.  
 

 Föredragningar (punkt tillkom under mötet) 
 
Richard Nilsson informerade om tidigare föredragningar: 
 

 Föredrag om Projekt Ringsjön och om vattenrådet för 
Samhällsbyggnadskontoret i Höör. 

 Föredrag om Ringsjöns förändring och nuläge, med 
inriktning på sjöns potential för sportfiske; ÖP-
beredning med Höörs KS och kultur- och 
fritidsnämnd. 



 

 

 
 
 
 
 
 
7) Uppföljning av frågor från stämman                                 

 

 Fortsättning på fiskmärkningsprojektet. 
 
Styrelsen godkände redovisningen enligt bilaga 5 och beslutade att 
tjänstemannaberedningen bjuder in yrkesfisket tillsammans med 
Susanne Meijer och Anna Palm för att diskutera eventuella 
återrapporteringsproblem. 

                 

 Undersökningar på mikroplaster i Ringsjön. 
 
Styrelsen godkände redovisningen enligt bilaga 5 och beslutade att 
tjänstemannaberedningen får i uppdrag att via Ekologgruppen ta 
fram ett pris för denna typ av provtagning samt att ta fram 
information om hur man skulle kunna titta på detta via de 
kommunala avloppsreningsverken.  
 

 Framtagning av statistik på hur mycket rovfisk som tas ur sjön varje år. 
 
Styrelsen godkände redovisningen enligt bilaga 5. Detta ärende tas 
även med under kommande diskussionsmötet mellan yrkesfisket, 
Susanne Meijer och Anna Palm. 
 

 Ansökan om EU-medel för att ta fram en selektiv biomanipulationstrål. 
 
Styrelsen godkände redovisningen enligt bilaga 5 och ställer sig 
bakom förslaget. 
 
 
 

8) Dagordning inför höststämman   
   
 Dagordningen inför höststämman enligt bilaga 6 godkändes.     
               
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
9) Ansökan om medlemskap i Rönneåkommittén 

 
Marcus Ohlsson drog vikten av ett eventuellt medlemskap i Rönneåkommittén 
enligt bilaga 7.  
Medlemsavgiften i nuläget är 500 kr. 
 
Styrelsen beslutade att ansöka om medlemskap i Rönneåkommittén. 

                          
  
10) Övrigt 
 

Jörgen Johansson informerade om att västra Ringsjön via HaV som vattenförekomst 
har tagits med som Riksintresse.  
Intressant är att Bolmen hamnat mellan stolarna och därmed ej finns omnämnd.  

 
 
11) Datum för nästa möte 
 

Förslag till kommande styrelsemöte blev: 
 
Tisdagen den 7 resp. 21 mars 2017 kl. 13.00, i Hörby. 
 
Förslag till kommande stämma blev: 
 
Torsdagen den 15 juni kl. 13.00, i Hörby. 
 
 

12) Mötet avslutas 
 
Susanne Meijer tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
 
Justeras:  

 

Marcus Ohlsson, sekreterare 

 

 

 

Susanne Meijer, ordförande 



 

 

  

Henrik Wöhlecke, justerare 


