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Protokoll från styrelsemöte Ringsjöns vattenråd  
Datum: 2018-06-26 
Tid: 13:15 

Plats: Höörs kommun, Backasalen 
Närvarande: Anna Palm (ordförande), Johan Andersson, Lena Vought, Kurt Hagenrud, George Bergengren, Jörgen 
Johansson, Susanne Meijer, Håkan Bergknut (adj), Jimmy Lindahl (adj), Richard Nilsson (sekreterare) 
 
1) Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna. 

 Val av justerare 
Jörgen Johansson valdes att justera protokollet 

 Godkännande av dagordning 
Två punkter tillkom på övrigt. Dagordningen godkändes. 

 Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet från förra mötet godkändes och lades till handlingarna.

 
2) Ekonomisk uppföljning 
Håkan gick genom ekonomin fram till och med 31/5. Prognos på ett underskott kring 95 
tkr. Anledningen är ej ombokade löner från december 2017 samt att rapporterna om fisket 
och simfåglarna inte kunde bokas på 2017. Vi får ett överskott på löner på administration; 
Håkan är tf. miljö- och byggchef och Rebecka är föräldraledig. 
 
3) Ombyggnad av båtar 
Vi har nu fått ett pris från Kewatech. Ombyggnationen kostar 250 tkr. Förändringen av 
båtarnas hytter innebär en sänkning med ca en halv meter. Detta kommer att göra att vi 
endast i undantagsfall kommer att stoppas av bron mellan Östra och Västra Ringsjön. 
Arbetet kan genomföras under v. 37-38. Det är under provfisket, vilket innebär att vi är på 
plats samt att vi inte behöver dras med något stopp i trålningarna.  
Diskussion om huruvida kostnaden för ombyggnaden ska tas av vattenrådet eller av Höörs 
kommun. Detta ska redas ut med kommunernas ekonomiavdelningar innan beställning. 
 
Beslut: Båtarna ska byggas om. Håkan får i uppdrag att kontakta ekonomichefen och 
revisionen för att hitta lösningen på var kostnaden ska hamna. Ordförande får delegation 
att godkänna lösningen. 

 
4) P för P! (Kartläggning av fosfor i tillrinningsområdet) 
Håkan och Lena redogjorde kort för tanken med projektet. Tanken är att få en bättre bild 
av fosforläckage i Hörbyåns avrinningsområde. Hörbyån är största källan till Ringsjöns 
fosfortillskott. Projektet ska inventera källor med hjälp av fältinventeringar (mynnande 
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rör/kulvertar, erosionszoner mm.), Sorbiceller (provtagning), sammanställa äldre data, samt 
ta fram en rapport innehållandes förslag till åtgärder. Projektledning skulle kunna ligga på 
Hörbys kommunekologs bord. En grovt uppskattad kostnad hamnar på ca 300 tkr. 
Eventuellt kan LOVA-bidrag vara aktuellt. Kostnaden påverkar storleken på återbetalning 
till huvudmännen. 
Diskussion om vattenrådet i och med detta projekt tar över ansvar från kommun/stat 
fördes. Räknas detta som tillsyn? Vad säger våra stadgar? 
 
Beslut: Ärendet återremitteras till tjänstemannaberedningen i syfte att förankra detta hos 
kommunerna, precisera projektet, samt att klargöra gränsen mot myndighetsutövning. 
Ärendet tas åter upp på nästa styrelsemöte. 

 
5) Återbetalning till huvudmännen 
Håkan presenterade olika scenarion för hur återbetalning av vattenrådets överskott kan se 
ut: Med och utan P för P-projektet samt med P för P inklusive bidrag.  
 
Beslut: Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte i avvaktan på underlaget för P för P-
projektet. 
 
6) SRKP och Rönneåkommittén  
Richard informerade om att förlängningen av recipientkontrollen till och med 2019 är 
genomförd.  
Richard har pratat med Göran Lengdén (Rönneåkommittén) angående bättre 
kommunikation om det samordnade recipientkontrollprogrammet. Göran har föreslagit att 
en ”referensgrupp” bestående av medlemmar från respektive styrelse träffas.  
 
Beslut: Deltagare från Ringsjöns vattenråd i referensgruppen blir Richard och en 
representant från Sydvatten. 

 
7) SRKP och Mittskåne Vatten 
Mittskåne vattens ansökan om medlemskap i recipientkontrollprogrammet har ännu 
inte kommit in. 

 
8) Jakt- och fiskemässan 2018 
Vi är anmälda till och kommer att ställa ut på årets Jakt- och fiskemässa på 
Bosjökloster 25-26/8. Samma koncept som förra året. Utställning samt informativa 
utfärder på Ringsjön med en av trålarna. En del nytt informationsmaterial ska tas 
fram. En uppskattad kostnad hamnar på 20-30 tkr. 
 
  



 

 

 3 (3) 

 

 

9) Verksamhetsinformation 
 

 Fisket 
Jimmy redogjorde för fisket. Vi har haft ett riktigt bra fiske, ca 70 ton har tagits 
upp hittills. Hela juni har vi kunnat fiska i Västra Ringsjön. Senaste dagarna har 
rovfiskarna visat små tecken på att kunna bli påverkade. Vi håller koll och 
avbryter om det blir värre. Kan förhoppningsvis fiska två veckor till. 
 
 Gratis propellrar 
Jimmy: Vi har antagit ett erbjudande om att prova nya propellrar som ska 
minska bränsleförbrukningen. Detta pågår för fullt och ser ut att fungera.  
 
 Personal 
En av skepparna har sagt upp sig och slutar efter denna säsong. Nyrekrytering 
kommer att göras. 
Håkan fortsätter som tf. miljöchef minst till och med september. Förmodligen 
förlängs till nyår. Eventuellt blir han erbjuden jobbet. Det finns då en idé om att 
slå ihop sekreterartjänsten med enhetschefstjänsten till en heltid 
samordningstjänst med administrationen och samordningen för vattenrådet, 
samt att lägga till övrig vattenförvaltning och tillsyn över strandskydd och 
vattenskyddsområden. Möjligen tar Rebecka då den tjänsten. 
 
 Gäddfabriker/våtmarker 
Sportfiskarna Skåne vill utöka sin verksamhet med att iordningställa s.k. 
gäddfabriker i Skåne. Ringsjön står högt på deras önskelista. Richard och Jimmy 
har guidat runt representanter för Sportfiskarna på olika ställen runt Ringsjön 
Ett par av områdena var av stort intresse. I Kvesarumsåns utlopp finns 
möjlighet att anlägga Sveriges största gäddfabrik. Det skulle i så fall också vara 
den första som anläggs i inlandet. Sportfiskarna har bollen och återkommer när 
deras experter har tittat närmare på förslagen. 

 
Sportfiskarna är även intresserade av att komma till respektive kommuns 
fullmäktige för att berätta om sin syn på Ringsjön som sportfiskesjö. 

 
Beslut: Richard vidarebefordrar kontaktuppgifter till Anders Karlsson 
(Sportfiskarna) samt ber honom att skriva ner en kort redogörelse om 
föredragens innehåll. 
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10) Övrigt 
Jörgen tog upp rensningen av sundet mellan Östra och Västra Ringsjön. Sydvatten 
upplever att handläggningen av ärendet hos Miljö- och byggmyndigheten är 
tidsödande och omständlig, och att det ställs orimliga krav. Håkan beklagade detta och 
förklarade att ärendet består av två delar; dels att fastställa att sedimenten är rena 
genom en provtagning och dels, förutsatt att sedimenten är rena, meddela en 
strandskyddsdispens för uppläggningen av massorna. Just nu ska Sydvatten ta fram en 
provtagningsplan.  
 
11) Datum för nästa möte 
Beslut: Nästa möte bestämdes till 26 september kl. 13.15, i Backasalen Höörs 
kommunhus. 
 
12) Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och önskade en härlig och fortsatt god sommar. 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
Richard Nilsson 
 
 
 
 
Justeras:  

 
 

 
 
 

Anna Palm, ordförande 
 

Jörgen Johansson, justerare 




