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Protokoll för årsstämma med Ringsjöns vattenråd  
 
Datum: 2019-06-11 
Tid: 18.00 

Plats: Mejerigatan 4, Höörs kommun 
 
Deltagande: Anna Palm (ordförande), Johan Andersson, Lisa Petersson, Johan Nilsson, Daniel 
Ell, Magnus Böklin, Bo Edlund, Jesper Björk Rengbrant, George Bergengren, Kjell Åke Persson, 
John Bergström, Johan Andersson, Susanne Meijer, Lars-Olof Strand, Olof Göransson, Tom 
Ström, Cecilia Bladh in Zito, Jonas Johansson, Catharina Malmborg, Jimmy Lindahl, Richard 
Nilsson, Emilia Scherlund (sekreterare), Tord Andersson (föredragande),  Birgitta Bengtsson 
(föredragande). Sydvatten har inkommit med fullmakt att genomföra stämman trots huvudmans 
frånvaro.  
 
 

Anna Palm önskar alla välkomna och öppnar årsstämman. 
 

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna  
Stämman utsåg Anna Palm att leda förhandlingarna. 
 
2) Justering av röstlängd vid stämman 
Medlemslista gick runt för närvarokontroll och fungerade därefter som röstlängd. 
Röstlängden fastställs vid behov.  
 
3) Fastställande av dagordning  
Stämman fastställde utskickad dagordning.  

 
4) Val av sekreterare för stämman  
Stämman valde Emilia Scherlund till sekreterare för mötet.  
 
5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll  
Stämman valde John Bergström att justera protokollet.   

 
6) Stämmans behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut per e-post av Emilia Scherlund den 10 maj 2019. Närvarande 
medlemmar fann stämman behörigt utlyst.  
 
7) Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse - Bilaga 1a,1b 
Richard Nilsson redogjorde för årsredovisningen och styrelsens verksamhetsberättelse 
i övergripande drag. Positivt resultat 2018 till stor del på grund av den långa 
torrperioden då fiske inte kunde genomföras. Halverad tjänstemannakostnad under 
året. Rapporter från simfågelinventering och fiskeinventering beställdes för 2017 men 
på grund av teknikaliteter drogs kostnaden 2018, enligt styrelsebeslut men utanför 
budget för året. Grundstötning med en av båtarna orsakade merkostnad för 
reparation.  
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En post markhyra har konterats på fel år och kommer enligt ekonomikontoret inte att 
ändras. Balanskontot, som vi för över mellan åren, på 240063 kr nyttjades till sänkning 
av båtarnas hytter för att möjliggöra utökat fiska i Västra Ringsjön. I dagsläget har 
vattenrådet 1 598 202 kr på balanskontot varav merparten kommer återbetalas till 
huvudmännen. Undantaget summan för inköp av ny arbetsledarbåt, i enlighet med 
tidigare beslut.   
Återrapporteringen till Vattenmyndigheten fungerar som styrelsens 
verksamhetsberättelse. Deltagandet i Bosjöklosters jakt och fiskemässa var populärt.  
Frågor om mängd upptagen fisk – 70 ton 2018. Mer om fisket vid senare punkt.  
 
Stämman godkänner årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.  

 
8) Föredragning av revisorernas berättelse -  Bilaga 2 
Enligt huvudmannaavtalet sker revisionen inom Höörs kommun, inte en särskild för 
just vattenrådet. Därför finns ingen specifik revisionsberättelse för rådet. Inga 
anvisningar eller anmärkningar har lämnats angående vår verksamhet.  
    
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser  
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid berättelsen avser.  
 
10) Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposition 
Stämman fastställer balansräkning och medelsdisposition.  

 
11) Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 

Ledamöter väljs för ett år i taget. Stämman lämnar bifall till föreslagna ledamöter. 
Stämman beslutar välja föreslagna ledamöter.  

Cecilia Bladh in Zito Hörby kommun, Ordförande nyval Huvudm
än 

Johan Svahnberg Höörs kommun nyval 
Johan Andersson Eslövs kommun omval 
Jörgen Johansson Sydvatten AB omval 
Catharina Malmborg Eslövs kommun, suppleant nyval 
John Bergström Yrkesfisket omval 

Ö
vriga 

Kjell-Åke Persson  Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening omval 
Lena Vougth Naturskyddsföreningarna omval 
Johan Nilsson Areella näringarna, suppleant nyval 
George Bergengren Areella näringarna omval (ordinarie) 
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12) Val av revisorer och ersättare för dessa 
Höörs kommuns revisorer, enligt huvudmannaavtalet. Stämman väljer föreslagna 
revisorer.  
 
13) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 
Inga ärenden har hänskjutits till stämman. 
 
14) Recipientkontrollprogrammet  
Birgitta Bengtsson, Ekologigruppen (nytt namn/bolag), höll en uppskattad 
föredragning av recipientkontrollprogrammet för år 2018 med fokus på resultaten för 
Ringsjön med delsjöarna Sätoftasjön, Östra Ringsjön och Västra Ringsjön och dess 
tillrinningsområde. Recipientkontrollprogrammet för Rönne å består av två olika 
sträckningar, över Ringsjöarna ända ut i Skälderviken. Avrinningsområden avgränsas 
av höjder i landskapet. Vädret påverkar resultaten och år 2018 var torrt och hade 
onormalt höga temperaturer överlag, efter en kall inledning. Årsnederbörd var mindre 
än normalt överlag.  
 
Syrgashalten brukar vara lägst i Sätoftasjön på grund av djuphålan där. Syrgasbrist 
uppstod från 8 meters djup vid flera tillfällen under juni och juli. Detsamma gällde i 
Östra Ringsjön. När syrgashalten sjunker kan kväve lossa ur bottenmaterialet och 
resultera i förhöjda ammoniaknivåer i vattnet. I Sätoftasjön var halten 2018 syrefattigt 
men inte alarmerande i jämförelse med tidigare år.  
 
Siktdjupet varierade över året. I mars var det hela 3 meter, denna gång i Sätoftasjön, 
vanligen annars bäst i Västra. I augusti-september var siktdjupet dåligt i alla sjöarna. 
Klorofyll a kopplas vanligtvis till planktonförekomst och toppen i augusti-september 
samt april sammanfaller med lägre siktdjup. Plankton uppvisar vanligen blomning vid 
två tillfällen under året med olika dominerande artgrupper vid olika tidpunkter. 
Ljusförhållanden var överlag sämre 2018 än 2017 vilket sannolikt beror på den varma 
sommaren.  
 
Näringstillståndet i sommarmedelvärden har sjunkit, en tydlig trend under 
mätperioden 1975-2017. 2018 var högre än 2017 men inte alarmerande stor skillnad, 
särskilt relaterat till temperaturskillnaderna mellan åren. Detsamma gäller totalkväve. 
Både fosfor och kväve har varit relativt stabila de senaste åren.  
 
För att få fram mängden transporterade ämnen multipliceras uppmätta halter med. 
Fosfortransporten in till Ringsjöarna har sjunkit och sjönk även 2018 på grund av låga 
flöden. Fosfortransport ut har sjunkit men varierar mer över tid. Fosforbudget för 
Ringsjöarna visar att fosfor åtminstone inte läckt ut mer än tillförts. Kvävets 
bortförsel via utlopp i relation till tillförsel var 44%, vilket visar att kväve reduceras i 
Ringsjöarna. Kvävetransport till sjöarna sjunker om än mindre tydligt. Kvävetransport 
ut sjunker även den. Ämnestransporterna ökar hela vägen genom systemet. 
Transporter av ämnen i utloppet sjunker, även i relation till vattenmängder. 
Transporter av kväve till havet har sjunkit. TOC uppvisar ingen synlig trend trots 
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mätningar sedan 1996, vilket överensstämmer med många vattendrag. Om där finns 
en trend är den ofta höjande istället.   
 
Bekämpningsmedel har detekterats i inloppen till sjöarna. Bekämpningsmedel har 
även uppmätts i Rönne å och Finnhultsbäcken längre ner i systemet. Där fanns rester 
av ett stort antal bekämpningsmedel men inga alarmerande halter. Två prio-ämnen 
uppmättes i Finnstorpsbäcken utlopp till Ringsjön. Riktvärden som överstigs kan 
innebära risk för vattenlevande organismer. Sammanslaget ger ämnena ett 
toxicitetsindex. Mätningarna påvisar inga alarmerande nivåer.  
 
Ekologisk status ska rapporteras till EU. År 2027 ska alla vatten ha god status. Ett 
ytvattens ekologiska status är en sammanvägning av biologisk-,  kemisk-fysikaliska- 
och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Snogerödsbäcken får dålig status avseende 
fosfor och Hörbyåns södra arm har otillfredsställande status. Inget av tillflödena får 
god status. Sätoftasjön har dålig status avseende fosfor.  
 
Plankton mäts en gång i månaden i alla tre delsjöarna. Biomassan var som mest juli-
september och grönalger och cyanobakterier uppvisade flest arter. I Östra Ringsjön 
var halterna cyanobakterier (blågröna alger) höga, vilket föranledde lägre status där. I 
Sätoftasjön fanns fler kiselalger. De blommar lite brunaktig, ofta tidigare på säsongen, 
innan cyanobakterierna. Andelen i % av cyanobakterier uppvisar ingen tydlig trend för 
de tre sjöarna. Flest djurplankton noterades i augusti i Sätoftasjön. Hjuldjuren var 
vanligast. 
 
Bottenfaunan består enligt recipientkontrollen av många olika organismgrupper med 
artrika flöden. Bottenfaunans sammansättning ger ett bra mått på hur vattnet mår. 
Analys av artsammansättning ger olika index. Danskt faunaindex är tillämpligt i Skåne. 
Artsammansättningen kan visa på rena eller förorenade vatten. Övervägande 
renvattenkrävande arter återfinns i Ringsjöarna. Hörbyån mäts var tredje år, där syns 
ingen trend.  
 
För sammanfattning av trender inom recipientkontrollens område hänvisar Birgitta till 
årsrapportens sammanfattning på Rönne ås vattenråds hemsida (länk från 
www.ringsjön.se).  
 
Diskussion följde om de upplevda stora mängderna kiselalger i sjön som påverkar 
grumligheten/siktdjupet. Brunifiering förekommer i framförallt Sätoftasjön, där det 
rinner ut i sjön, på grund av att humuspartiklar bryts ner långsamt och tar lång tid att 
lägga sig på botten. Det är fortfarande en sjö med ganska låga färgvärden.  

  

http://www.ringsj%C3%B6n.se/
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15) Verksamhetsinformation 
Fisket 
Richard Nilsson redogjorde för resultatet av fisket år 2018.  
Totalfångst i Ringsjön år 2018 var 86 610 ton varav 70 110 trålning, 11 500 med 
ryssja/nät och 5 ton med not. Sammantaget 38 tråldagar under 2018. Totalt över 
fiskeåren 2005-2018 har 451 229 ton tagits upp ur Västra Ringsjön och 743 497 ton ur 
Östra Ringsjön.  
 
Jimmy Lindahl berättar om fisket innevarande år (2019) som gått fantastiskt bra. 
Trålbåtarna har kunnat ta sig in i Västra Ringsjön och fiska under hela perioden 
förutom en dag. Närmare 60 ton (8 ton bottengarn) fisk hittills. Det har inte varit läge 
för notning än i år. Braxen har lekt sporadiskt, utdragen slö lek över längre tid, medan 
mörten lekte kraftigt i slutet av april. I höstas fick vi upp småkarpar i stor mängd vid 
enstaka tillfällen med bottengarn i alla sjöarna. Oklart varifrån dessa karpar kom. I år 
har vi hittills inte tagit upp någon karp. Historiskt sett har braxen på över 7 kg  tagits 
upp ur Ringsjön.  
 
I dagsläget går den upptagna fisken till biogas. Förr i tiden var rökt Ringsjöbrax en 
delikatess som även levererades till hovet. Diskussion följde om begränsande faktorer 
för fisket. Fisket avslutas för säsongen framåt midsommar då det är det för varmt och 
syrefattigt i vattnet för att oönskad fisk ska överleva återutsättning. En viss återfångst 
sker av märkta fiskar i näten, hittills i år har det rört sig om en handfull braxen. Även 
enstaka märkta gösar tas upp och återutsätts. De märkta fiskarna härrör från det 
märkningsprojekt som redovisades i ex-jobb via Lunds universitet 2013.  
 
Personal  
Emilia Scherlund kom in som ny sekreterare under våren 2019.  
Håkan Bergknut har gått vidare till ny tjänst i Osby kommun.  
 
Övrigt 
Vattenmyndigheten beviljade Ringsjöns vattenråd 40000 kr i samverkansbidrag för 
2019.  
 
16) Rönneå-projektet från start till dags dato  
Tord Andersson, projektledare för Rönneå projektet och miljöstrateg i Klippans 
kommun,  höll en uppskattad dragning.  
 
Rönne å är Sveriges tredje viktigaste ålvatten och Skånes bästa laxvatten, men laxen 
kommer bara halvvägs genom vattensystemet. Nu vill man öppna upp 10 mil till. 
Tankar på en fritt strömmande å har funnits länge. En prövning av befintliga 
kraftverks villkor fastslog att kraftverksägaren skulle installera fingaller alternativt på 
annat sätt tillse att ålen kan ta sig förbi utan att skadas. Klippans kommun genom 
Tord och Länsstyrelsen Skåne med flera började verka för projektet och informerade 
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politiker och allmänhet. Här finns fördelar för landsbygdsutveckling liksom naturvård 
och fiske. Avsiktsförklaringar att ta över/låta ta över kraftverken och låta riva 
vandringshindren togs fram. Konsultutredningar upphandlades för att belysa diverse 
risker med önskade åtgärder. Dessa utredningar lugnade politikerna. Projektet ansågs 
väl stort för Klippans kommun varför omkringliggande kommuner tog del i projektet 
i form av både medel och arbete. Ett kommunalt naturreservat bildades av fasigheten 
vilket öppnade möjligheten för markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket. 
Naturvårdsverket värderade kraftverken till 28 miljoner kr och gav bidrag på hälften. 
Ytterligare 3 miljoner tillfördes från Naturskyddsföreningen. Fullmäktige fattade 
beslut i december 2018 att köpa verken. Nu är Klippans kommun kraftverksägare. 
Tord har enträget jobbat vidare med att förankra projektet med enskilda, politiker och 
andra aktörer. För att finansiera själva utrivningen har en stor Life-ansökan gjorts i 
samarbete med flera aktörer. Besked väntas i juni månad 2019. Tillståndsprövning 
krävs i MMÖD innan rivning kan påbörjas. Via MKB och teknisk beskrivning ska 
Klippans kommun påvisa att utrivningen kan ske på ett godtagbart säkert sätt. Passage 
nedströms för ål har redan skapats och all elproduktion är nu nedlagd i verken. 
Länsstyrelsen har parallellt påbörjat flertalet biotopvårdande projekt uppströms, både i 
huvudfåra och biflöden. Publika aktiviteter har hållits och fler kommer.  
 
Svårigheter i projekt har varit finansiering, sedimenthantering, nya styrelser i bolag 
och kommun, tillståndsprocessen, många sakägare, opinion. Framgångsfaktorer har 
varit att det är ett ”lönsamt naturvårdsprojekt” som är pedagogiskt begripligt – en kan 
se hur laxen står och stångar vid hindren. Även gott om tid för politisk förankring och 
bra samarbete med myndigheter, kommunerna i avrinningsområdet och inte minst 
Länsstyrelsen i Skåne. Därtill är goda exempel, tex externa föreläsare från lyckade 
projekt en faktor för framgång, sammanfattar Tord.  

 
17) Övrigt  
Susanne Meijer lämnar styrelsen, liksom Anna Palm. Likaså Henrik Wöhlecke och 
Kurt Hagenrud lämnar vattenrådets styrelse. Susanne berättar om den gröna sörjan 
som sjön bestod av i slutet av 1970-talet och lyfter fördelarna med samarbeten mellan 
kommuner, näringslivet och allmänhet. Avgående styrelsemedlemmar och tillträdande 
ordförande enas om vikten av att detta arbete fortsätter!  
Anna Palm tackar för allas insatser. Ett särskilt tack riktas till personalen.  
 
– inga övriga punkter har tillkommit 
 
18) Datum för nästa stämma  
Tisdag den 19/11 kl18.00. 
 
19) Mötet avslutas  
Anna Palm avslutar årsstämman med att överlämna ordförandeklubban till Cecilia 
Bladh in Zito.  
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Vid protokollet:  
Emilia Scherlund, sekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Anna Palm, ordförande 
 

John Bergström, justerare 




