
 

 
Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
Datum: 2017-03-07 
Tid: 09.00 – 12.00 

Plats: Hörby kommun, Victoria Benedictsson 1 & 2 
 
Närvarande: Susanne Meijer, Anna Palm, Jörgen Johansson, Henrik Wöhlecke, Lena Vought, Håkan 
Bergknut (adj), Marcus Ohlsson (sekr.) Richard Nilsson (R-VR), Jimmy Lindahl (R-VR) 
 
  
 
1) Mötets öppnande 
 

Ordförande Susanne Meijer välkomnade samtliga och förklarade mötet öppnat. 
 

• Henrik Wöhlecke valdes att justera protokollet 
• Dagordningen godkändes.  
• Föregående styrelseprotokoll godkändes enligt bilaga 1. och lades till handlingarna.  

 
 
2) Ekonomisk uppföljning     

 
Håkan Bergknut drog översiktligt bokslutet för 2016 enligt bilaga 2. 
Bokslutet har dock ej gått igenom revisionen ännu. 
 
Det preliminära överskottet för vattenrådet är ca 525 tkr.  
 

• Uppdraget i Vallentuna genererade över 200 tkr i intäkter.  
2016 var förmodligen det sista året vi fiskar där då de nu ser sig klara och 
kommer att gå över till bottengarn. 

• När budgeten lades var upphandlingen av SRKP inte klar. Detta innebar att vi 
budgeten låg 80 tkr för högt. 

• Marcus Ohlsson har varit uthyrd till EU-projektet AquaCross, vilket genererade 
30 tkr i intäkter. 

• Budgeten lades för att även täcka en eventuellt trasig trål, vilket inte behövde 
utnyttjas. 

• Vattennivåerna under hösten var så låga att fisket kom igång mycket sent. 
 

I och med årets (preliminära) överskott har vattenrådet skapat en buffert för att klara 
ekonomiska svängningar i verksamheten. Det finns pengar för att klara utökat fiske 
under isfria år och andra oförutsebara kostnader. 
 
Styrelsen godkände redovisningen av bokslutet för 2016. 
 
 

 
 



 
3) Verksamhetsinformation 

 
Richard Nilsson och Jimmy Lindahl redogjorde för fisket. 
 
Båtarna sjösattes i slutet på november 2016. I början på januari lade sig isen och fisket 
uteblev. Dock blev fångsten under denna period ca 10 ton. 
Den 27:e januari 2017 upptogs fisket då isen försvunnit. Fokus lades då på västra 
Ringsjön där de två första dragen gav två och ett halvt ton Braxen. 
Kort därefter steg vattennivån så hastigt att västra delen av Ringsjön blev oåtkomlig.  
Efter fyra tråldrag i Östra Ringsjön fångades 500 kg Braxen. 
 
Jörgen Johansson tillade att Sydvatten AB kommer att rensa rännan/sundet mellan 
Ringsjöarna så att denna/detta blir djupare. 
Detta skulle då medföra att båtarna får det lättare att komma in i västra delen. 
 
Richard Nilsson informerade om att ett möte kommer att ske den 27:e mars med 
Sportfiskarna Skåne. Detta kommer till största delen att handla om hur vi ser på 
utvecklingen av sportfisket i Ringsjön.    

 
Richard informerade även om vattenrådets deltagande inom: 
• Uppdatering av kartjänst via Länsstyrelsen (t.ex. översvämningsområden). 
• Uppstartsmöte för EU-projekt. 
• Dagvattenpolicy för Höörs kommun. 

  
Marcus Ohlsson informerade om att EU-projektet AquaCross kommer att börja titta på 
ekosystemtjänster inom Ringsjöområdet och detta med hjälp av data gällande 
makrofytutbredningen. 
 
 Marcus informerade även om situationen kring kraftverken i Klippan.  
En utredning är upphandlad som skall se över hur ett eventuellt återställande av 
huvudfåran skulle kunna utföras. 
 Ett andra möte mellan kommunstyrelseordförandena kommer att ske den 29 mars på 
Klippans kommunhus. Till detta möte är även berörda tjänstemän inbjudna. 
 
Anna Palm informerade att Klippans kommun har tagit fram en skrivelse i ärendet som 
övriga kommuner ställt sig bakom. 
 
Susanne Meijer poängterade att om frågor finns eller kommer gällande detta så kan de 
återkopplas till henne så hon kan lyfta dem under det kommande mötet den 29:e mars. 

 
Håkan Bergknut föredrog om läget gällande sekreterartjänsten. 
 
Marcus Ohlsson kommer att sluta sin tjänst den 30:e april 2017. 
En rekrytering har pågått vilket resulterade till 14 st. sökande. Tjänsten är tilldelad 
Rebecka Thise. 

 
Håkan ställde frågan om Rebecka kan börja den 1:e april för att då kunna gå sidan om 
nuvarande sekreterare i en månad. 

 
Styrelsen ställde sig bakom Håkans förslag om att Rebecka Thise kan börja den 
1:e april 2017. 



 
 

 
4) Årsredovisning till Vattenmyndigheten                 
 

Marcus Ohlsson föredrog årsredovisningen för 2016 samt anmälan om bidrag för 2017 
enligt bilagorna 3a, 3b.   
 
Susanne Meijer ansåg att det är viktigt att finna lösningar för att jobba med skolor och 
informera om vikten av vatten. 
 
Henrik Wöhlecke instämmer med vikten om ökad allmänbildning kring vatten men 
även vikten av att engagera Mittskåne Vatten samt VA-Syd. 

 
Styrelsen godkände årsredovisningen för 2016 samt anmälan om bidrag för 2017 
enligt bilagorna 3a, 3b.   

 
 
5) Klara Vatten AB                   
 

Marcus Ohlsson föredrog handlingarna och framtaget svar enligt bilaga 4. Richard 
Nilsson informerade om notfiskets innebörd. 

 
Styrelsen beslutade att framtaget svar enligt bilaga 4. Skall tilldelas Klara Vatten 
AB. 

 
 
6) Ansökan om medlemskap i Rönneåkommittén                                               
 

Marcus Ohlsson informerade om handlingarna inom ärendet enligt bilaga 5. och att 
ännu har inget svar tilldelats Ringsjöns vattenråd. 

 
   
7) Jakt- och fiskemässan 
 

Marcus Ohlsson föredrog att enligt antagen verksamhetsplan för 2017 står det följande: 
I det fall Bosjöklosters Jakt- och fiskemässa återupptas tar styrelsen beslut om 
deltagande. 
 
Marcus beskrev vidare att under 2017 kommer jakt- och fiskemässan att återupptas 
mellan den 26 – 27 augusti på Bosjökloster slott.   
Den totala kostnaden för utställningen med en 3 x 3 m monter båda dagarna samt 
uppvisning av båtarna är beräknad till SEK 25 000. 

 
Styrelsen beslutade att Ringsjöns vattenråd skall deltaga under jakt- och 
fiskemässans båda dagar. 

 
 
 
 



 
 
8) Övrigt 
 

Håkan Bergknut föredrog om att en ansökan om deltagande inom den samordnade 
recipientkontrollen har kommit in. 
Detta gäller en B-verksamhet kopplad till Snogerödsbäcken. 
 
Håkan informerade att Länsstyrelsen tidigare arbetat med frågor kring lantbrukets 
deltagande inom kontrollen. 
Detta innebära att fler ansökningar kan komma att komma in. 
För att hantera detta krävs att fördelningsnycklen ses över.   
 
Tjänstemannaberedningens förslag är att: 
 

1. Släppa in den idag ansökande på en noll procentig kostnadsfördelning. 
2. Framöver lyfta ut den samordnade recipientkontrollen från 

huvudmannaavtalet och jobba fram en ny fördelningsnyckel när vi övergår 
till underhållsfiske. 

 
Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att bereda ärendet då ansökan kommer in för 
att sedan föredra detta för styrelsen.  
Behövs beslut tidigare kan detta utföras via mail. 
 
Richard Nilsson ställde frågan om att koppla medlemslistan direkt emot utskick av 
nyhetsbrev? 
Anna Palm ansåg att en förfrågan skall ställas till samtliga medlemmar om de önskar bli 
placerade på en sådan lista knuten till nyhetsbrevet. 
 
Styrelsen beslutade att en förfrågan till samtliga medlemmar skall skickas ut. 
 
Susanne Meijer informerade om att ett möte med John Bergström har hållits för att 
diskutera hamnavtal och samordnat arbetsmiljöansvar. Flera möten gällande detta 
kommer att hållas och processen är därmed igång. 
 
Lena Vought informerade om att Naturskyddsföreningen i Hörby kommer att ha 
håvning för allmänheten i Hörbyån den 19 april. 
 
Henrik Wöhlecke informerade om Trafikverkets planer gällande höghastighetståg.  
Henriks syfte med att lyfta åtgärdsvalstudierna gällande Höghastighetsjärnväg var att 
Vattenrådet ska lämna synpunkter på den vilket är möjligt fram till 20 juni. Detta för att 
betona sjöns värden vilket inte nämns i Trafikverkets åtgärdsvalstudier. 
 
Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att se över hur detta kan komma att 
påverka Ringsjöns avrinningsområde samt att ta fram ett förslag till synpunkter. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
9) Datum för nästa möte 

 
 

Nästa styrelsemöte blev beslutat till den 20 april, 13.00 – 16.00, i Hörby 
kommun. 

 
Årsstämma 
15 juni, 13.00 – 16.00, Höör (Mejerigatan 4) 
 
Höststämma 
9 november, 13.00 – 16.00, Höör (Mejerigatan 4) 

 
 
10) Mötet avslutas 

 
 

Susanne Meijer tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Justeras:  

 

 

Marcus Ohlsson, sekreterare 

 
 
 
Susanne Meijer, ordförande 
 

Henrik Wöhlecke, justerare 
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