
 
 

 
Protokoll Ringsjöns vattenråd ordinarie möte 2013-05-20 
 
  Höörsalen, kommunhuset i Höör, kl. 09.00 – 12.00 
 

Närvarande: 

Lars Ahlkvist, Hörby kommun 

Cecilia Lind, Eslöv kommun 

Birgitta Karlsson, Eslöv kommun 

(Tjänstemannaberedningen) 

Kjell-Åke Persson, Ringsjöns 

fiskevårdsområdesförening 

Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB 

Magnus Brom, Höörs kommun 

Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen 

Johannes Pålsson, Södra 

Bengt Alfredsson, Ordförande Rönneåns vattenråd 

Kurt Hagenrud, LRF Hörby 

Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne Län 

Lena Vought, Hörby Naturvårdsförening 

Bo Wendt, NV Skånes Kustvattenkommitté 

Hans Andersson, LRF Eslöv 

Richard Nilsson, ABG! 

Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun 

Anna Palm, Höörs kommun 

Marcus Ohlsson, Ringsjöns- Rönneåns vattenråd 

Barne Johansson, Sydvatten AB 

 

 

 

1, Mötets öppnande 

 

Anna Palm öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

 

2, Årsmötesförhandlingar 

 

 Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Stämman beslutade att sittande Anna Palm skulle leda förhandlingarna. 

 

 Justering av röstlängd vid stämman 

Marcus Ohlsson räknade samtliga röstberättigade under stämman vilket resulterade till 19st. 

 

 Fastställande av dagordning 

Stämman beslutade bifall gällande dagordningen. 

 

 Val av sekreterare för stämman 

Stämman beslutade Marcus Ohlsson som sekreterare. 

 

 Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

Stämman beslutade att Kjell-Åke Persson jämte ordföranden skal justera stämmans protokoll. 

 

 Information om interimsstyrelsens/valberedningens förarbete  
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Marcus Ohlsson gav information att tjänstemannaberedningen enligt antagna stadgar under 

stämman den 14 januari 2013 även fungerat som valberedning. Detta innebär att varje 

tjänstemannaberedningsmöte öppnats med en agenda för valberedning. Valberedningen har 

bl.a. tagit fram och kontaktat lämpliga ledamöten för att representera areella näringen, ideella 

naturvårdsföreningarna, yrkesfiskarna samt Ringsjöns fiskevårdsområdesförening. 

 

 Stämmans behöriga utlysande 

Marcus Ohlsson berättade att kallelsen enligt stadgarna skickats ut 30 dagar via mail före 

stämman med bifogad föredragslista, årsredovisning, styrelsens verksamhetsberättelse samt 

revisionsberättelse.  

 

Stämman gav bifall till dess behöriga utlysande. 

 

 Föredragning av årsredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse 

Marcus Ohlsson gick igenom vattenrådets årsredovisning kallad som bilaga inför stämman, 

Ringsjöns vattenråd – driftredogörelse 2012. Att notera är vattenrådets medfinansiering till 

interregprojektet ABG!. 

Därefter redovisade Marcus Ohlsson om vattenrådets samverkansaktiviteter, aktiviteter 

vattenrådet deltagit i samt övrigt arbete med vattenförvaltningen under 2012. 

 

Stämman godkände årsredovisningen samt styrelsens verksamhetsberättelse. 

 

 Föredragning av revisorernas berättelse 

Anna Palm informerade om att vattenrådets ekonomi ligger separat inom Höörs kommuns 

ekonomisystem och därmed går under kommunens revision.  

 

Anna Palm ställde frågan om stämman godtar detta eller om stämman kräver ett utdrag ur 

kommunens revisonsberättelse? 

 

Stämman krävde inget utdrag och gav vidare bifall för detta upplägg. 

 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser 

Stämman gav bifall om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid berättelsen avser. 

 

 Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposion 

Marcus Ohlsson redovisade bilagan: Totalt för Vattenråd och Ringsjörestaurering åren 2004-

2012. Denna redovisning gav en bild av vad huvudmännen avlagt i för hållande till avtal. 

Håkan Bergknut gav därefter en redogörelse att man kommit överens med Höörs kommun att 

de står för första avbetalningen gällande trålarna. Därefter har man i vidare diskussion med 

Höörs kommun kommit fram till ett belopp som vattenrådet är skyldiga dem för 

administrativt stöd gällande samma period 2004-2012. Därefter har man i styrelsen kommit 

fram till att man stryker eventuella skulder från huvudmännen och börjar på noll i den nya 

ideella föreningen. 
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Stämman gav bifall till Fastställande av rådets balansräkning och medelsdisposion 

 

 Val av föreningens ordförande antecknas 

Stämman beslutade att Anna Palm sitter som föreningens ordförande. 

 

 Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa antecknas 

Valberedningen i person av Håkan Bergknut redogjorde för stämman att huvudmännen inte 

kommer att väljas då dessa sitter mandatperioden ut och är tillsatta av resp. kommuns 

fullmäktige. Huvudmännens ledamöter ser ut enligt följande: 

 

 Anna Palm, Höörs kommun 

 Cecilia Lind, Eslöv kommun 

 Jörgen Johansson, Sydvatten AB 

 Lars-Ahlkvist, Hörby kommun 

 

Därefter läste Håkan upp föreslagna ledamöter samt deras tilltänkta ersättare enligt följande: 

 

Areella näringen 

 Kurt Hagenrud, LRF Hörby 

Yrkesfiskarna 

 John Bergström, Ringsjöfisk 

Ideella naturvårdsföreningarna 

 Lena Vought, Hörby Naturskyddsförening 

Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening 

 Kjell-Åke Persson, Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening 

Suppleanter 

 

 Huvudmän 

o Henrik Wöhlecke, Eslöv kommun 

 

 Areella näringen, Yrkesfiskarna, Ideella naturvårdsföreningarna och Ringsjöns 

Fiskevårdsområdesförening, 

o George Bergengren, Skåne-Blekinge jordägare 

Ordförande Anna Palm ställde frågan om detta var nog med förslag och om stämman kunde 

godta valberedningens förslag på ledamöter samt suppleanter? 

 

Stämman gav bifall till samtliga ledamöter och suppleanter. 
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 Val av revisorer och ersättare för dessa antecknas 

Ordförande Anna Palm ställde frågan om Höör kommuns revisorer vidare får förtroendet 

gällande Ringsjöns vattenråds revision? 

 

Stämman gav bifall till val av revisorer och ersättare för dessa   

 

 Upplösning av interimsstyrelsen 

Ordförande Anna Palm ställde frågan om beslut kunde tas angående interimsstyrelsens 

upplösning? 

 

Stämman gav bifall till upplösning av interimsstyrelsen. 

 

 Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

Marcus Ohlsson redovisade för vattenrådets preliminära budget 2013. 

Ordförande Anna Palm ställde frågan om stämman kunde godkänna verksamhetsplan samt 

budget för 2013? 

 

Stämman gav bifall åt verksamhetsplanen samt budgeten 2013. 

 

 Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 

Ordförande Anna Palm lyfte förslaget på SEK 100 i medlemsavgift för kommande 

verksamhetsår. 

 

Stämman gav bifall till förslaget på SEK 100 i medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

 

 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

Marcus Ohlsson informerade att inga ärenden hänskjutits till stämman. 

 

 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

 

 Mötets avslutande 

Ordförande Anna Palm förklarade därmed årsmötesförhandlingarna avslutade. 

 

3, Årsrapporten (Recipientkontrollprogrammet) 

 

Birgitta Bengtsson redogjorde för den samordnade recipientkontrollen 2012 för Rönneå samt 

Ringsjön. 

Att notera: 

Varmare än normalt. Isen kom tidigt och kallast var det i december och februari. Nederbörden 

var normal och rikast under januari samt juli. Flödena var höga i januari dock hade Rönne å 

normalt flöde. De hydrologiska förhållandena var höga under januari samt februari och låga 
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mellan augusti – oktober. Syrehalterna var bra men grumligheten dålig. Detta kan bero på 

algblomningen. Halterna av fosfor samt kväve var måttliga. 

När det gäller arealförluster så toppar Snogerödsbäcken bland tillrinnande vattendrag både när 

det gäller kväve och fosfor. 

Vid jämförelse med tidigare år visar syrehalten ingen tydlig trend på ändring vare sig till det 

bättre eller sämre. 

Vid jämförelse med tidigare år (1975 – 2012)visar totalfosforn en trend på minskning. Samma 

gäller för totalkväve. 

Siktdjupet för 2012 var sämst under augusti – september. 

1992 hittades 34 olika arter av makrofyter, 2012 hittades 25 b.la. Ålnate, Vattenpest, 

Axslinga, Höstlånke och Borstnate.   Djuputbredningen av makrofyterna påvisar en svag 

ökning. 

Kvesarumsån toppar artrikedomen bland bottenfaunan i hela Rönneåns avrinningsområde. 

Vid jämförelse av plankton mellan åren 1994 – 2012 syns ingen markant skillnad.  

Västra Ringsjön hade den högsta medelbiomassan och Sätoftasjön hade stora mängder 

Cyanobakterier. Östra Ringsjön hade inga höga värden. 

 Djurplankton var det flest av i västra Ringsjön under september månad. 

 

Kjell-Åke Persson poängterade att enligt rapporten så pekas Snogerödsbäcken tydligt ut som 

en transportör av höga halter av både fosfor och kväve till Ringsjön. Han ställde därmed 

frågan om hur vi kan lösa detta till vattenrådet. 

 

Richard Nilsson svarade att man har ökat provtagningen där och Håkan Bergknut informerade 

om att man har extra övervakning på t.ex. lantbruket och hushållen både från Höör- och 

Hörbys kommun. 

 

4, Trålbåtarna 

 

Richard Nilsson informerade om trålbåtarna. Fyra anbud kom in under upphandlingstiden och 

de som upphandlades till en summa av SEK 5,9 miljoner var ett finskt företag.    

Richard Nilsson samt Jimmy Lindahl har gjort ett besök vid fabriken i Finland för att gå 

igenom tekniska detaljer och lösningar. Detta för att få så optimala trålare som möjligt för 

Ringsjön. Leveransen av båtarna förväntas under september månad. Därefter går nuvarande 

trålare tillbaka till Hässleholms kommun. 

 

5, Utfiskningen 

 

Under 2012 trålade man sammalagt 83 dagar och tog upp 95 ton Mört och Braxen. Sista 

tråldagen 2012 var den 4 december. Under november 2012 fyllde man trålen så pass att denna 

sprack.  

Resultatet som de arbetande på trålarna kan se är att Gösen har ökat till antal och når upp mot 

åtta till tio kilo. Siken har också ökat i storlek och har börjat nå nivåer runt kilot. Braxen har 

man fått upp som når tre till fyra kilo. 

Under 2012 har upptagen fisk gått till Blekinge som minkfoder. 
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6, ABG! 

 

Håkan Bergknut informerade om vad som händer under projektet ABG! 

Att notera: 

Det pågår just nu fiskmärkning av Braxen, gädda samt Gös i olika storlekar. Märkena är 

försedda med serienummer och kontaktinformation. Allmänheten kan även på detta sätt hjälpa 

till genom att återrapportera nummer och var de fångats via hemsidan. Detta skall resultera till 

att få en blick över hur fisken rör sig i Ringsjön. 

  

7, Sammanslagning med Rönneåns vattenråd 

 

Håkan Bergknut informerade om den eventuella sammanslagningen mellan Ringsjöns 

vattenråd och Rönneåns vattenråd. 

När Ringsjöns vattenråd bildades under 2007 låg detta som ett krav från Vattenmyndigheten. 

Vattenmyndigheten vill att vattenråden skall agera över hela avrinningsområden. 

Inriktningsbesluten finns inom de båda organisationerna och tjänstemannaberedningen från 

Ringsjöns vattenråd har under våren haft ett möte med Rönneåns resursgrupp/arbetsutskott 

angående hur en sammanslagning kan se ut. Fler möten kommer att krävas för att nå en 

fulländad uppbyggnad. 

 

8, Information från VM/Lst 

 

Lars Collvin gav information och nyheter från Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Skåne 

Län. 

 

9, Övrigt 

 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

10, Datum för nästa möte 

 

Nästa stämma blev beslutad till den 27 november klockan 09.00 – 12.00 i Höörsalen på Höörs 

kommunhus. 

 

11, Mötet avslutas 

 

Ordförande Anna Palm tackade samtliga närvarande och förklarade stämman avslutad. 
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Ordförande  Anna Palm 
  
  
  

Sekreterare Marcus Ohlsson  
  
  
  

Justerande Kjell-Åke Persson 
 


