Protokoll från styrelsemöte med Ringsjöns vattenråds
Datum: 2018-11-07
Tid: 15:00
Plats: Höörs kommunhus, Översten
Närvarande: Anna Palm, Susanne Meijer, Johan Andersson, Lena Vought, Henrik Wöhlecke, John
Bergström, Kjell Åke Persson, Mikael Ulvholt (adj), Richard Nilsson (sekr)

1)

Mötets öppnande
 John Bergström valdes att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
 En punkt om vattenstånd och växtlighet i sjön lades till. Dagordningen
godkändes.
 Protokollet från föregående möte godkändes.

2) Ekonomisk uppföljning
Richard föredrog den ekonomiska uppföljningen fram till och med oktober. Föregående
prognos med underskott ser nu ut att hamna på ett överskott på ca 13 tkr. Detta beror på
lägre kostnader för uteblivet fiske samt att det bara varit 50 % tjänst på sekreterare sedan i
maj. Styrelsen godkände den ekonomiska redovisningen.
3) P för P! (Kartläggning av fosfor i tillrinningsområdet)
Mikael drog nuvarande förutsättningar för projektet. Vi har idag fått avslag på vår ansökan
från Havs- och vattenmyndigheten. Med hänvisning till att projektet snarare är av LOVAkaraktär. Diskussion om fortsättning.
Beslut: Föreslå Hörby kommun att söka LOVA-stöd för P för P.
Lena informerade närmare om fosforproblematiken och visade på några exempel.
Diskussion om ämnet följde.
4) Inköp av båt (utombordare)
Arbetsledaren har fått en arbetsskada. I dagsläget har läkaren meddelat att han inte får köra
båt mer än ca 30 minuter/dag, med nuvarande utrustning. Detta innebär att en ny båt
måste anskaffas. Tidigare har det nämnts en kostnad av 100 tkr för detta.
Tjänstemannaberedningen har haft frågan uppe och kommit fram till att det är bättre att
lägga mer pengar och få en båt som kan användas för mer än bara transportera
arbetsledaren. Tjänstemannaberedningen föreslår att 200 tkr avsätts för att köpa en båt som
utöver transport också kan användas i arbetet på sjön.
Beslut: Styrelsen efterfrågar en konsekvensanalys samt att begagnatmarknaden skall
sonderas. Beslut om ny båt tas därefter per capsulam, via mail.

5) Återbetalning till huvudmännen
Återbetalningen är avhängig om P för P genomförs eller inte.
Beslut: Respektive kommuns miljöavdelning skall konsulteras om lämpligheten att P för P
utförs av vattenrådet eller av respektive kommun. Ordföranden kallar huvudmännen,
ekonomicheferna och miljöcheferna till ett möte för att diskutera
återbetalningsalternativen.
6) Verksamhetsplan 2019
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes med ändringar och förtydligande i punkt 6.7
samt en ny punkt som framhåller att vi strävar efter ett samgående med Rönneåns
vattenråd.
7) Budget 2019
Budgeten för 2019 rymmer 25 veckors fiske, en ökning från 23 veckor 2018. Detta
skall ändras i texten. Ett eventuellt inköp av ny båt till arbetsledaren medför
kostnader, försäkring, avskrivning, service mm. Detta ska tas med i budgeten.
Summan för recipientkontrollen (370 tkr) är preliminär då den inte slutgiltigt sätts
förrän indexuppräkning i januari 2019. Dock bör den budgeterade summan stämma
ganska bra.
Beslut: Styrelsen godkände budgeten för 2019.
8) Mittskåne Vattens medlemsansökan
Mittskåne vatten har inkommit med en medlemsansökan till vattenrådet och till
recipientkontrollen.
Beslut: Mittskåne vatten är hjärtligt välkomna som medlemmar.
9)

Verksamhetsinformation
 Mässan
Bosjöklosters jakt- och fiskemässan genomfördes sista helgen i
augusti. Vi medverkade med tre personer samt en av trålbåtarna.
Antalet besökare på området var lägre än vanligt. Dock hade vi
fullt upp i både utställningstält och vid varje båttur. Anna, som var
mässans konferencier, meddelade att mässbesökare i enkäter
angivit att våra aktiviteter var uppskattade. I dagsläget vet vi inte
om det blir någon ny mässa 2019.
 Provfisket/Fisket
Provfisket genomfördes i hela sjön under två veckor i början av
september. Richard och Jimmy tog hjälp av en av skepparna samt
av de bägge däckshänderna. Över 10000 fiskar registrerades! Det
som stack ut var framförallt den stora mängden gösyngel i Västra
Ringsjön. Mer än tre gånger så många som vid högsta tidigare

notering, 994 st. Andra året i rad fick vi ingen vuxen gös i Västra
Ringsjön. Teorin är att näten blir mättade och sjunker till botten
innan större fisk hinner in.
Fyra stycken karpar fångades under provfisket i Västra Ringsjön.
Senare har det fångats över 1000 stycken i bottengarn. Några har
även tagits i Östra Ringsjön. Gissningsvis är det någon som har
tömt en damm under sensommaren. Karparna hör inte hemma i
sjön och kan innebära problem om de lyckas leka.
Trålfisket har inte kunnat tas upp på grund av det låga
vattenståndet. Som det ser ut nu kan vi inte lägga i båtarna. Det
går heller inte att ta sig genom sundet in i Västra Ringsjön, inte
ens med utombordare. Vi försöker nu istället att koncentrera oss
på att dra not.
 Ombyggnad av trålbåtarna
Trålbåtarna byggdes om i början av september. Hytterna sänktes
med 43 cm.
 Ny mottagare av fångst
Vår mottagare av fångst har meddelat att de inte längre kan ta
emot fisken. Vi för diskussioner med biogasanläggningen i Eslöv
om de kan ta emot fisken. Kontakt ska även tas med
biogasanläggningen i Maglasäte.
 Makrofyter
Årets makrofytinventeringar, recipientkontroll och egen, fick
flyttas till nästa år. Detta på grund av det extremt låga
vattenståndet.
 Rensning i sundet
Tillstånden är klara för Sydvattens rensning i sundet mellan Östra
och Västra Ringsjön. Nu väntar man på besked från
entreprenören.
 Rönne å
Det verkar som att inlösen av kraftverken i Rönne å kommer att
ske.
 Recipientkontrollen
Möte om fortsättningen på det samordnade
recipientkontrollprogrammet har hållits med Rönneåkommittén.

Ytterligare möte är inplanerat. Nästa gång skall vi träffas i
Perstorp 29/11 kl. 13.00. Då ska recipientkontrollprogrammet gås
genom tillsammans med Länsstyrelsen. Styrelsen är välkommen
att närvara.
 Personal
För närvarande är det bara en 50 % tjänst som drar i
administrationen av vattenrådet. Detta har lett till att vi är skyldiga
arbetstid till GIS-avdelningen. Situationen är inte bra och får en
lösning tidigast efter nyår.
En ny skeppare och en däckshand är vidtalade för arbete så fort vi
kommer igång. Vi har nu full bemanning på fisket.
 Möte med Ringsjöns fiskevårdsområdesförening
Richard deltog på fiskevårdsområdets höstmöte och drog där
senaste nytt om vår verksamhet. Ca 70 deltagare. De fick också
höra Per Nyströms presentation av vår fiskerapport från i våras
samt en redovisning av Patrik Larssons förslag till
förvaltningsplan över fiskbestånden i Ringsjön.
 Medlemmar
Sedan årsstämman har vi fått ca 7 nya medlemmar, varav
Naturskyddsföreningen i Höörs är en. De har gjort en nystart av
föreningen och har utsett en representant som deltar i vattenrådet.
10) Höststämman
Dagordningen för höststämman godkändes.
11) Övrigt
 Vattenstånd och växter
Ordföranden lyfter fram att många har hört av sig under sommaren om
lågt vattenstånd och om växter i sjön.
Vattenståndet beror på uteblivet regn. Henrik meddelar att Sydvatten
följer sin vattendom. Eventuellt släpper de, just nu, ut mindre än de
egentligen ska. Detta på grund av de måste hålla sjön på en nivå som gör
att järnvägsbron inte riskerar att skadas.
Växterna som det har ringts in om är antagligen vattenpest. En invasiv
art som har funnits i Ringsjön under en längre period. Det finns inget att
göra åt den som det ser ut nu. I mindre dammar finns det exempel på att
den har brett ut sig i hela vattenmassan under ett par år, för att sedan dö
ut. Övriga växter har också vuxit och frodats under sommaren. Detta är,

ur limnologiskt perspektiv, riktigt bra. Sjön behöver växter för att kunna
hålla sig klar.
Beslut: Under höststämman skall stämman få information om
vattenpest.
 Externa events
Johan efterfrågar information om kommande event som kan beröra
styrelsen.
Beslut: När information/inbjudningar dyker upp skickas dessa till
styrelsen via sekreteraren.
12) Datum för nästa möte
Nästa möte beslutas till 15 februari 2019, kl. 15.00.
13) Mötet avslutas
Ordföranden tackar och avslutar mötet
Vid tangentbordet
Richard Nilsson

Justeras:

Anna Palm, ordförande

John Bergström, justerare

