
 

Protokoll från höststämma med Ringsjöns vattenråd 
 
Datum: 2017-11-16 
Tid: 13.15 – 16.00 

Plats: Mejerigatan 4, Höörs kommun 
Deltagare (medlemmar): Anna Palm, Markus Holm, Kjell-Åke Persson, Tom Ström, Henrik Wöhlecke, Marie 
Brandt, Jörgen Lindquist, Daniel Ell, Hans Andersson, Kurt Hagenrud, Magnus Böklin, Jesper Rengbrandt, 
George Bergengren. Övriga intressenter och inbjudna: Karin Olsson, Richard Nilsson, Håkan Bergknut, Birgitta 
Bengtsson, Mikael Ulvholt, Tord Andersson, Rebecka Thise.

 
Dagordning 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna  
Anna Palm hälsade alla välkomna. Stämman utsåg Anna Palm till ordförande. 
 
2. Justering av röstlängd vid stämman  
Medlemslista skickades runt för närvarokontroll som därefter agerade röstlängd. 
Röstlängden fastställs vid behov.  
 
3. Fastställande av dagordning  
En ny punkt lades till dagordningen, Marie Brandt presenterar LONA-projektet Steg 
för steg, varpå stämman fastställde utskickad dagordning. 
 
4. Val av sekreterare för stämman  
Stämman beslutade att välja Rebecka Thise till sekreterare för mötet. 
 
5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
Stämman valde Henrik Wöhlecke att justera protokollet. 
 
6. Stämmans behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut av Rebecka Thise 2017-10-16. Närvarande medlemmar fann 
stämman behörigt utlyst. 
 
7. Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår   
Rebecka Thise gick igenom verksamhetsplanen på rubriknivå och de olika punkterna i  den 
föreslagna verksamhetsplanen för 2018. 
 
Håkan Bergknut föredrog den föreslagna budgeten för 2018. Nytt för i år är att den 
samordnade recipientkontrollen kommer brytas ut ur budgeten och finansieras separat. 
 
Stämman antog verksamhetsplanen för 2018 samt budgeten för 2018 enligt bilaga 1. 
 
 



 
8. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår  
Föreslagen medlemsavgift var 0 kr. 
 
Förslagen medlemsavgift antogs. 
 
9. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 
 Inga inkomna eller hänskjutna ärenden fanns.  
 
10.  Fritt forsande Rönne å 
Tord Andersson presenterade arbetet Klippans kommun gör för att skapa en fritt forsande 
Rönne å och de många parallella projekt det innebär. Genom att riva ut kraftverken kan höga 
naturvärden uppnås och en outnyttjad resurs i form av fritidsfiske kan växa fram.  
 
Efterföljande diskussion handlade om hur kraftverken i nuläget producerar el motsvarande ett 
vindkraftverk, att de kulturhistoriskt viktiga byggnader som finns kommer bevaras samt att det 
går att genomföra projektet utan kollisionskurs mellan kulturmiljö och naturmiljö.  
 
11.  Recipientkontrollprogrammet 
Birgitta Bengtsson presenterade resultat från recipientkontrollprogrammet. Det är rekord för 
antalet bottenfaunaarter. Det har även kommit fler arter på större djup och de förekommer i 
högre individtäthet. Den invasiva arten nyzeeländsk tusensnäcka som observerats sedan 2011 
har gått ner i antal.  
 
Birgitta visade att sommarmedelvärdet för siktdjup stiger under perioder med utfiskning och 
Richard Nilsson poängterade att det i år har varit det högsta sommarmedelvärdet under hela 
mätperioden. 
 
Diskussion följde om siktdjupet och att detta påverkas positivt av en kall sommar. Vädret har 
alltså varit en medhjälpande faktor för det goda resultatet.  
 
12. Verksamhetsinformation 

• Richard Nilsson berättade om årets provfiske. Man fångade ingen vuxen gös i Västra 
Ringsjön och en ny art, en gärs, noterades. Hittills har 35 ton vitfisk fångats plus 3 ton 
med not. Ombyggnad av hytterna på båtarna är på gång för att kunna komma mellan 
delsjöarna.  
 

• Under året kommer en rapport tas fram som kopplar provfiskets resultat till 
utfiskningen. Rapporten ska ge underlag för hur övergången till underhållsfiske kommer 
att se ut. 
 

• Simfåglar har inventerats under hösten, varje år uppnås nya rekord i antalet observerade 
fåglar. Det ska även tas fram en rapport där de långa tidsserierna för simfåglar analyseras 
och kopplas till utfiskningen. 

 



 
• Håkan Bergknut presenterade de nya avtalen, huvudmannaavtalet och avtalet för 

recipientkontroll där verksamhetsutövare kan delta i den gemensamma vattenkontrollen.  
 
Efterföljande diskussion handlade om de mängder fisk som tas upp i reduktionsfisket och om 
dessa är tillräckligt stora. Håkan Bergknut poängterade att meningen med projektet är att 
fångsterna ska minska med tiden.  
 
13. Information från Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen 
Karin Olsson presenterar de kommande samråden från vattenmyndigheten och uppmanar till 
deltagande.  
 
Länsstyrelsen kommer arbeta med sjörestaurering framöver, bland annat kommer de kartlägga 
sänkta sjöar och svämplan för att hitta potentiella projekt. Framöver kommer naturvårdsverket 
fördela 800 miljoner över landet till våtmarksarbete och sjörestaureringar kommer ingå i det.  
 
14. LONA-projektet Västra Ringsjön Steg för Steg 
Marie Brandt presenterade projektet steg för steg som handlar om friluftsliv knutet till 
Västra Ringsjön. Det råder brist på vandringsleder och projektet kommer på sikt även 
inkludera Östra Ringsjön.  

 
15. Övrigt 

• Magnus Böklin gav tips inför kommande rapporter om att använda enheten 
kg/ha för att ange enhet på fångst istället för absoluta tal så att uttag blir 
jämförbart mellan sjöar.  

 
16.  Datum för nästa möte 
Nästa möte bestäms till 2017-05-31 på förmiddagen, på Höörs kommun. 
 
17. Mötet avslutas 
Anna avslutade stämman och tackade för engagemang och ett trevligt deltagande. 
 
 
Justeras: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anna Palm, Ordförande

Henrik Wöhlecke, justerare

Rebecka Thise, sekreterare




