
 
 

Protokoll från höststämma med Ringsjöns vattenråd  
 
Datum: 2018-11-19 
Tid: 18.00 

Plats: Mejerigatan 6, Höörs kommun 
 

 
 

1) Val av ordförande att leda förhandlingarna  

Susanne Meijer valdes till ordförande 

 

2) Justering av röstlängd vid stämman  

Röstlängden justerades till 17 röstberättigade medlemmar. Fem övriga deltog också på stämman. 

 

3) Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes med en ändring, punkt 13 flyttades till punkt 10. 

 

4) Val av sekreterare för stämman  

Richard Nilsson valdes att föra protokollet. 

 

5) Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll  

George Bergengren valdes till justeringsman. 

 

6) Stämmans behöriga utlysande  

Kallelse och dagordning skickades ut 19/10. Stämman fann detta godkänt. 

 

7) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår  

Richard gick genom verksamhetsplanen punkt för punkt.  

Beslut: Stämman beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplanering och budget för 2019. 

 

8) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår  

Ordföranden föreslog en fortsatt avgift på noll kronor för medlemskap.  

Beslut: Stämman tog ordförandens förslag. 

 

9) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman  

Inga ärenden fanns att ta upp. 



 
 

10) Vattenstånd och växter i sjön 

Marcus Holm, Sydvatten, redogjorde för sommarens reglering av Ringsjön: 

• Låg vattennivå på grund av värme och torka. 
• Vattendomen säger att ett visst flöde i Forsmöllan skall upprätthållas. Det innebar att 

stora mängder släpptes under sommaren eftersom vatten försvann längs med sträckan till 
Forsmöllan (4 mil).  

• I nuläget släpps mindre vatten än vad vattendomen säger. Detta för att inte gå under 
lägstanivån på sjön (52,89 m). Denna nivå är skyddsnivån för stambanans bro över Rönne 
å. Undantaget från vattendomen har kommunicerats med Länsstyrelsen. 

• 14 augusti ändrades tappningen till 1,7 m3/s. 
• Den 31 oktober minskade tappningen ytterligare till 1 m3/s. 
• Idag tappas ca 1 m3/s. Minimitappningen är 0,5 m3/s. 

 

Richard berättar om vattenväxter: Under sommaren har vi fått in samtal från oroade boende kring 

Ringsjön. Det har gällt vattenväxter som spolats upp på stranden. Detta har förmodligen handlat om 

vattenpest.  

Vattenpesten räknas som en invasiv art i Sverige. I Ringsjön är den dock förmodligen inte ett 

problem, mer än kanske lokalt. Tvärtom så hjälper den till på samma sätt som alla andra vattenväxter 

i sjön. På Artportalen finns endast 11 noteringar om fynd av vattenpest i Ringsjön från 1989-2005. I 

recipientkontrollens makrofytinventeringar har den återfunnits på, som mest, 10 linjer (2013). 

Artportalen nås på www.artportalen.se. 

Växterna spelar en väldigt viktig roll för att sjön ska kunna hålla sig klar. Vi räknar med att 25-30 % 

av bottnarna måste vara täckta med vattenväxter för att vi ska slippa grumligt vatten.  

Korta fakta om vattenpest: 

• Dybladsväxter (fam. Hydrocharitaceae), flera arter. 

• Vattenpest fördes in från Nordamerika till Europa omkring 1840.  

• De första fynden av vattenpest i Sverige 1872, Ringsjön ca 1932 (Asta Lundh). 

• Snabbväxande, bildar täta bestånd med långa slingor. 

• Förekommer i relativt grunda vatten, vanligen 0,15 - 4 meter. 

• Förökar sig vegetativt 

• Kan påverka näringsbalansen. 

• Vattenpest är mycket vanlig i hela södra delen av Sverige. 

• Kan finnas i mängder vissa år för att sedan helt försvinna. 

• Mekanisk borttagning genom att gräva upp plantorna – dyrt. 

Mer information om vattenpest kan fås på www.havochvatten.se/frammandearter 

  



 
 

11) Recipientkontrollprogrammet  

Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen redogjorde för senaste resultaten i recipientkontrollprogrammet: 

• Vädret under året har präglats av torka. 

• Extremt låg vattenföring i tillflödena från maj. 

• Väldigt låga syrenivåer på bottnarna i Sätoftasjön och i Östra Ringsjön i juni-juli. 

• Många värden sämre än förra året. Exv. siktdjup, fosfor och kväve. Detta kan kopplas till 

vädersituationen. 

• Provtagningen av bekämpningsmedel gjordes i Finnhultsbäcken. 13 olika ämnen hittades. Inga 

alarmerande nivåer. 

• Makrofytinventeringen ströks på grund av det låga vattenståndet. Tas istället nästa år.  

 

12) Verksamhetsinformation  

Richard drog senaste från vår verksamhet: 

• Mässan 

Bosjöklosters jakt- och fiskemässan genomfördes sista helgen i augusti. Vi medverkade med tre 

personer samt en av trålbåtarna. Antalet besökare på området var lägre än vanligt. Dock hade vi fullt 

upp i både utställningstält och vid varje båttur. Anna, som var mässans konferencier, meddelade att 

mässbesökare i enkäter angivit att våra aktiviteter var uppskattade. I dagsläget vet vi inte om det blir 

någon ny mässa 2019. 

 

• Provfisket/Fisket 

Provfisket genomfördes i hela sjön under två veckor i början av september. Richard och Jimmy tog 

hjälp av en av skepparna samt av de bägge däckshänderna. Över 10000 fiskar registrerades! Det som 

stack ut var framförallt den stora mängden gösyngel i Västra Ringsjön. Mer än tre gånger så många 

som vid högsta tidigare notering, 994 st. Andra året i rad fick vi ingen vuxen gös i Västra Ringsjön. 

Teorin är att näten blir mättade och sjunker till botten innan större fisk hinner in. 

Konditionsmässigt (längd/viktrelation) ser det väldigt bra ut. Samtliga fiskarter visar på en väldigt 

god kondition. 

Fyra stycken karpar fångades under provfisket i Västra Ringsjön. Senare har det fångats över 1000 

stycken i bottengarn. Några har även tagits i Östra Ringsjön. Gissningsvis är det någon som har 

tömt en damm under sensommaren. Karparna hör inte hemma i sjön och kan innebära problem om 

de lyckas leka. 

 



 
 

Trålfisket har inte kunnat tas upp på grund av det låga vattenståndet. Vi ligger på ca 70 tons fångst 

hittills i år. 

 

• Ombyggnad av trålbåtarna 

Trålbåtarna byggdes om i början av september. Hytterna sänktes med 43 cm. 

 
• Ny mottagare av fångst 

Vår mottagare av fångst har meddelat att de inte längre kan ta emot fisken. Vi för diskussioner med 

biogasanläggningen i Eslöv om de kan ta emot fisken. Kontakt ska även tas med biogasanläggningen 

i Maglasäte. 

  

• Makrofyter (vattenväxter) 

Årets makrofytinventeringar, i recipientkontroll och egen, fick flyttas till nästa år. Detta på grund av 

det extremt låga vattenståndet. 

 

• Rensning i sundet 

Under åren har det byggts upp sandbankar i sundet mellan Östra och Västra Ringsjön. Djupet har 

minskats markant. Sydvatten kommer att genomföra en rensning. Detta påbörjas nästa vecka och 

beräknas ta ca tre veckor. 

  

• Rönne å 

Klippans kommun för framgångsrika samtal med ägarna av kraftverken i Rönne å. Det ser ut som 

att inlösen går att genomföra. 

 

• Recipientkontrollen 

Möte om fortsättningen på det samordnade recipientkontrollprogrammet har hållits med 

Rönneåkommittén. Ytterligare möte är inplanerat. 

 

• Personal 

För närvarande är det bara en 50 % tjänst som drar i administrationen av vattenrådet. Situationen är 

inte bra och får en lösning tidigast efter nyår.  

En ny skeppare och en däckshand är vidtalade för arbete så fort vi kommer igång. Vi har nu full 

bemanning på fisket. 

 

  



 
 

• Möte med Ringsjöns fiskevårdsområdesförening 

Richard deltog på fiskevårdsområdets höstmöte och drog där senaste nytt om vår verksamhet. Ca 70 

deltagare. De fick också höra Per Nyströms presentation av vår fiskerapport från i våras samt en 

redovisning av Patrik Larssons förslag till förvaltningsplan över fiskbestånden i Ringsjön. 

 

• Medlemmar 

Sedan årsstämman har vi fått 7 nya medlemmar, varav Naturskyddsföreningen i Höörs är en. De har 

gjort en nystart av föreningen och har utsett en representant som deltar i vattenrådet. 

 

13) Slutord från Aquacross 

Romina Martin från Stockholms universitet sammanfattade Aquacrossprojektet: 

• Resiliens (förmåga att motstå störningar) som perspektiv stödjer utformning av åtgärder på lång sikt. 

• Gör målkonflikter mellan olika ekosystemtjänster synlig i politiska avvägningar.  

• Vattenråden har förmågan att göra avvägningar mellan olika ekosystemtjänster.   

Romina berättade också om ett kommande projekt som heter LimnoScenES. Detta börjar i januari och varar i 

tre år. Projektet ska hantera ”Framtidsscenarier för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i tempererade 

sjöekosystem”. Ett öppet seminarium kommer att ske 19/2. 

Lunds universitet är med i projektet. Lars-Anders Hansson berättade om ett kommande FORMAS-projekt, där 

Ringsjön kommer att ingå. 

 

Den som vill ta del av den officiella sammanfattningen av Aquacross kan höra av sig till Richard. 

 

14) Sportfiskarnas syn på Ringsjön 

Anders Karlsson från Sportfiskarna region syd berättade om Sportfiskarnas uppdrag och olika verksamheter 

samt om tankarna kring så kallade ”gäddfabriker” i Ringsjöns närhet. Anders redogjorde också för 

Sportfiskarnas syn på en framtida Ringsjön: 

Ringsjön – Europas bästa predatorfiske!? 

• Hög produktivitet 

• Optimal miljö 

• God tillgänglighet och service 

• Strategiskt läge 

• Attraktivt fiske 

• Stor potential för fisketurism och ännu bättre miljö 

 



 
 

Hur når vi dit? 

• Fortsatt och utvecklat restaureringsarbete 

• Fokus på sjöns predatorer 

• Effektivare fiskeförvaltning 

• Fortsatt fiske – selektivt och med begränsat uttag 

  

15) Övrigt 

Inga övriga frågor fanns. 

  

16) Datum för nästa möte 

Nästa möte är årsstämman. Den kommer att hållas 11 juni, kl. 18.00. 

 

17) Mötet avslutas 

Ordföranden avslutar mötet och tackar så mycket. 

 
 
 
 
Vid protokollet:  
Richard Nilsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Susanne Meijer, ordförande 
 

George Bergengren, justerare 
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