
 

Protokoll från styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
Datum: 2018-03-19 
Tid: 14:30 – 16.30 

Plats: Höörs kommun, Backasalen 
 
Närvarande: Anna Palm, Susanne Meijer, Henrik Wöhlecke, John Bergström, Johan Andersson, Kjell-Åke 
Persson, Lena Vought, Kurt Hagenrud,  
Håkan Bergknut (adj), Richard Nilsson (adj), Jimmy Lindahl (adj) 
  
1) Mötets öppnande 
Johan Andersson valdes att justera protokollet. Dagordningen godkändes. 
Underskrifterna av avtalen sköts till efter mötet. 
 
2) Genomgång av föregående protokoll    
Protokollet är justerat sedan tidigare. Håkan gick genom protokollet från förra 
styrelsemötet, som genomfördes per capsulam (e-post). 
Under punkten ”Rapporter” föredrog Per Nyström från Ekoll AB rapporterna om fisket 
och sjöfåglarna. Ekoll har följande rekommendationer för fortsättningen med projekt 
Ringsjön: 

• Underhållsfiske efter vitfisk bör fortsätta med ca 60-80 ton per år, risken är annars 
att undervattensväxterna inte tillåts expandera i förhållande till rådande siktdjup.  

• Utbredningen av undervattensväxter bör följas mer noggrant (varje år i fem år 
framåt), speciellt i Västra Ringsjön och i Sätoftasjön.  

• Man bör utvärdera om de tekniker som finns idag är möjliga att använda för att 
minska läckaget av fosfor från bottnarna, främst i Östra Ringsjön.  Man bör också 
bedöma riskerna för läckage genom att fortsätta mäta syrgasprofiler och fosfat i 
samband med detta (ser bra ut 2017!!!). 

• Fångststatistik över fritidsfiskets uttag av rovfisk är bristfällig. Denna information 
behövs för att kunna ge fortsatta rekommendationer för hur intensivt 
underhållsfisket på vitfisk behöver vara 

• Uttaget av rovfisk i Sjön är fortfarande betydande (yrkesfisket), detta motiverar 
fortsatt reduktionsfiske, i alla fall tills vegetationen når 25% täckningsgrad 

 
Diskussioner om resultaten fördes. John meddelar att det är felaktiga siffror i 
yrkesfiskestatistiken för 2015. 
Ordförande tackar så mycket för föredrag och rapporter. Rapporterna ska läggas ut på 
hemsidan. 
 

• Budget 2018 
Budgeten godkändes på stämman i höstas.  
 

  



 

3) Ekonomiskt resultat för 2017 
Maidas ersättare, Kent Fröberg, presenteras. Kent kommer att vara vår ekonom fram till 
och med september. Håkan drar bokslutet. Resultatet för 2017 är 419 729 kr, vilket 
överförs till balanskontot. Med 2017 års resultat har Ringsjöns vattenråd 1 132 220 kr på 
balanskontot. 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna bokslutet. 
 
4) Återbetalning till huvudmännen 
Vi har ett ganska betydande överskott på ca 1,6 Mkr. Detta kommer från flera håll, högre 
ersättningar för dieselåterbäring, inställt fiske, bidrag mm. Ca 500 Tkr är ett överskott från 
Algae Be Gone-projektet. Dessa har legat hos Höörs kommun och blev kända för oss i 
fjor. På tidigare styrelsemöte har frågan om återbetalning av överskott varit uppe. 
Diskussion om frågan följde: I nuläget är det inte helt enkelt att veta hur mycket vi kan 
betala tillbaka till huvudmännen. Detta då vi har kommande utgifter som är okända, 
framförallt ombyggnad av båtarna. Dessutom skall bokslutet godkännas av årsstämman.  
Klart är att vi måste ha en buffert så att vi kan klara en eventuellt förlängd fiskeperiod 
framöver. Detta så att vi inte ska riskera att finna oss i en situation där vi måste äska mer 
pengar från huvudmännen.  
 
Beslut: Tjänstemännen får i uppdrag att ta fram en sammanställning efter att årsstämman 
är genomförd. 

 
5) Yttrande och samråd 
Håkan informerade kort om de pågående samråden för Höörs kommuns förslag till ny 
översiktsplan samt Vattenmyndighetens stora samråd.  Vi följer processen för yttranden i 
Ringsjöns vattenråd enligt beslutet som togs på årsstämman 2013.  
   
6) SRKP och Rönneåkommittén 
Det samordnade recipientkontrollprogrammet är gemensamt för hela avrinningsområdet. 
Ringsjöns vattenråd har tidigare tillfrågat Rönneåkommittén om att bli adjungerade 
medlemmar i Rönneåkommittén i syfte att samordna frågor rörande det gemensamma 
programmet, men fick till svar att de endast kunde erbjuda oss möjligheten att bli 
intressemedlemmar med rätt att närvara vid den årliga stämman utan rösträtt. Dock förslog 
Rönneåkommittén att en samverkansgrupp skulle bildas som mötas vid behov. Detta har 
inte skett. 
 
Utan att tillfråga Ringsjöns vattenråd har Rönneåkommittén tagit fram ett förslag på ny 
fördelningsnyckel för punkterna nedströms Ringsjön, och minska det gemensamma 
programmets omfattning genom att stryka det rörliga programmet. 
 
Det gemensamma programmet löper ut i år, men kan förlängas t.o.m. 2019.  
 



 

Det fungerar inte bra med två olika organisationer för att administrera ett gemensamt 
program. Diskussion uppstod om att åter dela på programmet, men det ligger inte i linje 
med Vattenmyndighetens intentioner. 
 
Beslut: Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att jobba vidare med frågan. 
 
7) Diskussion om Klara Vatten 
Den inkomna offerten diskuterades grundligt. Bland annat framkom: Vi gör redan detta, 
både i Projekt Ringsjön och med hjälp av yrkesfisket. John Bergström var starkt emot att 
använda sig av deras redskap på grund av risken för skada på gösyngel. Det kan störa vårt 
eget fiske.  
 
Beslut: En enig styrelse beslutade att vi tackar nej till offerten samt att ordförande 
tillsammans med tjänstemannaberedningen författar och skickar ett svar. 
 
8) Verksamhetsinformation 

 
• Personal och arbetsmiljö 

Vi har anställt två nya däckshänder, Nick och Samuel, samt en ny skeppare. 
Skepparen är en, före detta, däckshand som genomgått utbildning till 
skeppare. 
Vi har tillsammans med kommunens skyddsombud genomfört risk- och 
konsekvensbedömning samt skyddsrond på vår verksamhet. Inga saker av 
vikt kom fram. Vidare ska en skyddsrond genomföras hos Ringsjöfisk, då 
en stor del av vår verksamhet är förlagd där.  
Vi ska, i samarbete med Räddningstjänsten, ta fram angöringspunkter längs 
stränderna. Detta så att dels kan bistå med hjälp på sjön eller om vi 
behöver ha deras hjälp i fall av olycka.  
 

• Fisket 
Sedan några veckor ligger fisket nere på grund av väderförhållandena. I 
januari-början av februari har vi fångat ca 25-30 ton. 
Fiskevårdsområdesföreningens styrelse har på förslag att även i år hindra 
oss från att fiska i Östra Ringsjön under maj månad. Enligt förra årets 
beslut skulle de utvärdera 2017 års fiskestopp. Detta har inte skett.  
 
Beslut: Tjänstemannaberedningen tillsammans med ordföranden skriver 
till fvof styrelse och efterfrågar utvärderingen samt bilägger fiskerapporten. 
 

• Ombyggnad av båtarna 
Vi har fått ett förslag på att, istället för att modifiera däcket och sänka 
hytterna, bugga nya hytter. Detta skulle kunna ge en sänkning med 50-60 
cm. Vilket ska ställas mot ca 20 cm med sänkning av hytterna. Det är svårt 



 

att få priser och ett klart besked från Kewatec på grund av att de har en 
stor arbetsbelastning för tillfället.  

 
Beslut: Styrelsen beslutar att representanter från vattenrådet åker till 
Kewatec för att diskutera möjligheterna på plats. 

 
• Nya medlemmar 
Vi har sedan årsstämman fått in 11 nya medlemmar, bland annat Eslöv-
Ringsjöns sportfiskeklubb. 

 
9) Övrigt 

• Ändring av tid för stämmor 
I och med att vi nu har många privatpersoner som medlemmar föreslår 
tjänstemannaberedningen att stämmorna flyttas till kvällstid så att fler 
har möjlighet att närvara och ta del. 

 
Beslut: Årsstämman 31/5 flyttas till kl. 17.00. 

 
• Deltagande i Jakt- och fiskemässan 

Jakt- och fiskemässan på Bosjökloster går av stapeln även i år. Förra året 
var en framgång. 
 
Beslut: Vattenrådet deltar i mässan även i år. 

 
10) Datum för nästa möte 
Beslut: Nästa möte blir 12/6 kl. 14.00. Plats meddelas senare. 
 
11) Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och för bra beslut. 
 
Vid tangentbordet 
Richard Nilsson 
 
Justeras:  

 
 

 

Richard Nilsson, sekreterare 

 
 
 

Anna Palm, ordförande 
 

Johan Andersson, justerare 
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