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Protokoll för Ringsjöns vattenråds styrelsemöte 
Datum: 2019-08-30 
Tid: 8.00-10.00 

Plats: Hörby kommunhus, lokal Victoria 2  
 
Närvarande: 
Cecilia Bladh in Zito (ordförande) 
Johan Svahnberg  
George Bergengren  
Johan Andersson  
Kell Åke Persson  
Lena Vought  
Catharina Malmborg (ers. huvudman Sydvatten)  
Johan Nilsson  
Jonas Johansson (adjungerad)   
Richard Nilsson (adjungerad)  
Emilia Scherlund (sekreterare)  
 

1) Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och lämnade utrymme för en kort 
presentationsrunda.   

 Val av justerare – Johan Svahnberg valdes att justera protokollet 
 Dagordningen godkändes  
 Föregående styrelseprotokoll befanns godkänt 

 
2) Ekonomisk uppföljning – bilaga 1  
Vattenrådets ekonomi fram till den 27 augusti 2019 föredrogs. En punkt under rubriken 
Biomanipulation sticker ut. Det gäller inköp av släp för fisktransport och ny arbetsledarbåt 
som förts på fel konto. Dessa inköp finns inte med i budgeten för året utan ska belasta 
balanskontot, enligt tidigare styrelsebeslut. I övrigt oförändrat sedan föregående 
styrelsemöte. Vi ligger nära, strax under, budget hittills i år. Vattenrådet har budgeterat för 
25 veckors reduktionsfiske i år.  
 
Styrelsen fann informationen godkänd.  
 
3) Återbetalning till huvudmännen – diskuteras tillsammans med punkt 4.  
Diskussion följde om sammanblandningen av återbetalningsfrågan och genomförandet av 
utredningen ”P för P!”. Ekonomiskt handlar det om 150 000 kr för eventuell återföring, 
fördelat på huvudmännen. Tidigare farhågor om att vattenrådet skulle kunna påtvingas 
ansvar för att genomföra åtgärder som en följd av utredningar anses nu utredda. 
Vattenrådet kan inte bli ålagt att genomföra åtgärder 
 
Ordförande sammanfattar diskussionen. Ordförande tolkar det tydligt att utredningar så 
som ”P för P!” ingår i rådets arbete. Styrelsen har tid under det kommande året, till att 
fundera på Ringsjöns vattenråds inriktning framåt. Är det dessa stadgar som gäller ska 
kanske en budget för dylika åtgärder byggas upp i framtiden. Ordförande föreslår att 
genomförandet av utredningen hålls åtskild från återbetalningen av resterande summa.  



 

 2 (4) 

 

 

 
Johan Andersson tillägger att huvudman Eslöv delar uppfattningen att utredningen ”P för 
P!” ska genomföras. Stadgarna i sig utgör inte något problem men diskussionen om 
vattenrådets uppdrag utifrån stadgarna är viktig. Det behöver klargöras att huvudmännen 
sätter budget i förväg till kommande projekt.  
 
Johan Svahnberg för huvudman Höör föreslår utrymme för bredare diskussioner och 
omvärldsbevakning (andra sjöar och vattenråd) på årets sista styrelsemöte.  
 
Ordföranden ber ledamöterna att fundera på frågan till nästa sammanträde.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att återbetalning ska ske enligt tidigare presenterat 
återbetalningsalternativ, med avdrag för P för P, inköp av arbetsbåt, makrofytinventering, 
buffert och insättning på båtkontot. 939 000 kr återbetalas enligt fördelningsnyckeln.   
 
Styrelsen diskuterar gränsdragningar för vattenrådets arbete och användande av medel 
vidare vid kommande styrelsemöten under året.  
 
Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att titta närmare på hur andra vattenråd hanterar 
projekt och budget och ta fram underlag till diskussion på kommande styrelsemöte.  
 
 
 
4) P för P! (Kartläggning av fosfor i tillrinningsområdet)  
- diskuterades tillsammans med punkt 3. 
 
Syftet med utredningen är att få kunskap om var framtida åtgärder för minskat 
fosforläckage från Hörbyåns avrinningsområde gör mest nytta och är mest 
kostnadseffektiva.  
 
Beslut: Vattenrådets styrelse beslutar att utredningen av fosfor från Ringsjöns 
tillrinningsområde ”P för P!” ska genomföras. Genomförandet ska leda till ett underlag 
med förslag till åtgärder men innebär inga åtaganden för vattenrådet. Den del av 
utredningen som bekostas av vattenrådet ska tas från balanskontot.  
 
5) Skrivelse från medlem 

 
En medlem med intresse för fiske och sjön inkom med en skrivelse i juni 2019. En tidigare 
skrivelse i samma stil inkom från samma person tidigare i år och besvarades av 
tjänstemännen. Den nu inkomna skrivelsen skickades ut till styrelsen i juni, inga 
kommentarer har inkommit.  
 
Beslut: Svarsförslaget befanns godkänt och hanteras vidare av tjänstemännen.  
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6) Verksamhetsinformation 
 Fisket - Uppdatering av verksamheten sedan senaste 

styrelsemötet den 11 juni.  Reduktionsfisket i Ringsjön pågick till 
veckan efter midsommar. Knappt ett ton fisk till togs upp den 
sista veckan. Därefter var vattnet för varmt och fisket avbröts. 
Båda fiskebåtarna togs upp för service i samband med 
fiskestoppet. Efter planerad service i slutet av september läggs 
båtarna i vattnet igen och fisket återupptas.  

 Inventering av vattenväxters utbredning är på gång. Vattenrådets 
nya arbetsledarbåt levererades denna vecka och förbereds nu inför 
kartering med ekolod.  

 Provfiske görs varje år i syfte att följa upp fiskebeståndens 
sammansättning i arter och storleksklasser. Provfisket utgör en del 
av underlaget till bedömningen av sjöns kvalitet i 
statusklassningen. Provfisket genomförs under ett par veckor i 
september. Första nätet läggs i Västra Ringsjön 9 september med 
upptag från 10 september (vecka 37).  Under vecka 37 provfiskas 
Västra Ringsjön och veckan därpå fiskas Östra Ringsjön och 
Sätoftasjön Vi använder två olika sorters nät. Dels  bottenstående 
nät (totalt 64 st), 1,5 m höga och 30 m långa. Dessa är indelade i 
12 sektioner med varierande maskstorlek  från 5mm till ca 55 mm. 
Dels används nät som läggs från ytan och neråt i vattenmassan. 
Detta läggs över djuphålan i Östra Ringsjön för att fånga upp de 
fiskar som rör sig i pelagen. Nätet läggs under två nätter på olika 
djup.. Alla är välkomna att tömma nät!  
 Statistik från denna typ av provfiske i Ringsjön finns från början 
på 2000-talet. Äldre data finns men är inte direkt jämförbara. 
Sedan mitten på 2000-talet provfiskas alla tre delsjöar varje år. 
Provfisket ger även kvot mellan rovfisk och vitfisk till viss del 
men metoden underskattar ofta mängden braxen. Näten är inte 
anpassade för att braxen, med sin speciella huvudform, ska fastna. 
Även gädda är underrepresenterat i nätfångsten, pga ett 
levnadssätt där gäddan står mer still än andra fiskarter och därför 
mer sällan fastnar i nät.  

 Fågelinventering kommer att utföras i två omgångar, en i 
september och en i oktober. Fågelinventeringen utgör sannolikt 
landets längsta inventeringsserie med data från 1968.  

 Kjell-Åke informerar om att det har införts ålfiskestopp för alla 
icke yrkesfiskare. Detta på grund av att kraftverken i Rönne å har 
öppnats, vilket innebär att ålen nu kan ta sig vidare ut till havet.  

 Personal – Inga förändringar utöver att vi söker ersättare för Åsa 
Abrahamsson, tidigare miljöstrateg i Höör, till att representera 
Höörs kommun i tjänstemannaberedningen.  
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 Genomförda föredrag och aktiviteter 
Johan Andersson framför ett tack till fiskarna för dagen på sjön i 
tidigare i år. Det var mycket lärorikt och engagerande! Rökt 
braxen lovordas.  

 
Beslut: Informationen befanns godkänd.  
 

7) Övrigt – Inga övriga punkter tillkom.  
 
8) Datum för kommande möten - antas 
Styrelsemöte fredag 18 oktober kl.8-10 i Hörby  
Höststämma tisdag 19 november kl.18 i Hörby  
Styrelsemöte tisdag 10 december kl.8-10 i Hörby  
 
Varken Eslövs ordinarie ledamot Johan Andersson eller ersättare för huvudmännen 
Catharina Malmborg kommer att kunna närvara vid stämman den 19 november. Datumet 
fastslogs på Årsstämman den 11 juni 2019. Stämman är beslutsför om samtliga Huvudmän 
är närvarande eller om frånvarande Huvudmän i förväg skriftligen samtyckt till att stämma 
genomförs trots huvudmannens frånvaro, i enlighet med stadgarna.  
 
Förslag till datum för vårens möten tas fram inför kommande styrelsemöte.  
 
9) Mötet avslutas 
Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.  
 
Justeras:  

 
 
 
 

 
Sändlista  
Cecilia Bladh in Zito (Ordförande) Hörby kommun 
Johan Svahnberg (Vice ordförande) Höörs kommun 
George Bergengren Areella näringar    
Johan Andersson Eslövs kommun   
John Bergström Yrkesfisket    
Jörgen Johansson Sydvatten AB 
Kell Åke Persson  Fiskevårdsområdesföreningen 
Lena Vought Naturvårdsföreningarna   
Catharina Malmborg (Suppleant) Huvudmän   
Johan Nilsson (Suppleant) Areella näringar   
Jonas Johansson (Adjungerande) Tjänsteman Eslöv  
Richard Nilsson  (Adjungerande) Ringsjöns vattenråd 
Emilia Scherlund  (Sekreterare) Ringsjöns vattenråd 

 

Emilia Scherlund, sekreterare 

 
 

Cecilia Bladh in Zito, ordförande 
 

Johan Svahnberg, justerare 


