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Protokoll för Ringsjöns vattenråds styrelsemöte
Datum: 2019-10-18
Tid: 08.00-10.00
Plats: Hörby, lokal Victoria Benediktsson 2
Närvarande
Cecilia Bladh in Zito
Johan Svahnberg
Kell Åke Persson
Lena Vought
Catharina Malmborg
Johan Nilsson
Jonas Johansson
Mikael Ulvholt
Richard Nilsson
Emilia Scherlund
Jimmy Lindahl

(Ordförande) Hörby kommun
(Vice ordförande) Höörs kommun
Fiskevårdsområdesföreningen
Naturvårdsföreningarna
(Suppleant) Huvudman Eslöv
(Suppleant) Areella näringar
(Adjungerande) Tjänsteman Eslöv
(Adjungerande) Tjänsteman Hörby
Ringsjöns vattenråd
(Sekreterare) Ringsjöns vattenråd
Ringsjöns vattenråd

1) Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.
 Val av justerare – Johan Nilsson valdes att justera protokollet
 Dagordningen godkändes
 Föregående styrelseprotokoll befanns godkänt
2) Omvärldsbevakning
Hur hanterar andra vattenråd projekt och medel?
Tjänstemännen fick i uppdrag vid föregående styrelsemöte att återge hur några andra
vattenråd är organiserade, som underlag till diskussioner om Ringsjöns vattenråds
arbetssätt.
Sydvästra Skånes vattenråd består enbart av kommuner och har två typer av avtal. Ett
avtal för provtagningar och ett avtal för samarbete kring åtgärdsprojekt. Styrelsen
tillfrågas i förväg innan ansökan om externa medel. Om medel kvarstår förs de över
till nästa år via balanskonto.
Segeå vattenråd har en uppdelning på ledningsgrupp respektive styrelse som beslutar
över olika pengar. Ledningsgruppen beslutar om medel inom samarbetsavtalet mellan
7 kommuner. Dessa 7 kommuner skjuter till medel för åtgärder och gemensam tjänst
för administration. I styrelsen ingår utöver 7 kommuner även andra medlemmar.
Styrelsen beslutar över medel från medlemsavgifter (7 kommuner, 5 dikningsföretag
och ett antal företag och föreningar). Medlemsavgifterna går till recipientkontroll och
fiskeundersökningar etc. Tjänstemännen söker medel där de bedömer att
medfinansiering finns, utan att först fråga styrelsen. Både ledningsgrupp och styrelse
har gett grönt ljus för detta arbetssätt. Först när medel beviljats kontaktar
tjänstemännen upphandlad konsultfirma som letar upp och redovisar lämpliga projekt
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till ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar om det är ok att gå vidare med tex en
viss våtmarksåtgärd.
Jonas Johansson höll en presentation av Höje å- och Kävlingeåns vattenråd. Samtliga
kommuner i Ringsjöns vattenråd ingår även i Kävlingeåns vattenråd. All ekonomi inom
Kävlingeåns vattenråd är särredovisad i Lunds kommun. Årlig kommunal finansiering
enligt samarbetsavtal landar i medel på runt 50% sett till hela vattenrådets arbete. I enskilda
projekt finns ibland möjlighet till mer än 50% medfinansiering men på totala
vattenrådsarbetet kan det i bra fall landa på 1:1.
Ringsjöns vattenråd jobbar idag med åtgärdsprojekt men vattenrådets budget har inte den
posten.
Beslut: Styrelsen önskar skriftlig uppställning av exemplen från andra vattenråd jämte
Ringsjöns vattenråd, med syfte att underlätta jämförelse.
Informationen befanns i övrigt godkänd.
3) Ekonomisk uppföljning - bilaga 1
Uppföljning av vattenrådets ekonomi tom den 25 september föredrogs. Inga större
händelser sedan förra styrelsemötet då det varit sommaruppehåll i fisket. Ekonomikontoret
har mottagit uppdrag att rätta ett mindre antal felaktiga summor.
Posten för reparationer och underhåll åtgår förhoppningsvis inte till fullo. Om
förutsättningarna tillåter att fisket pågår länge i vinter kan kostnaderna komma att överstiga
budget. För detta finns avsatta medel från balanskontot att använda i syfte att nå
målsättningen att ta upp så mycket fisk som möjligt som kompensation för förra årets tapp
på grund av alltför lågt vattenstånd. Uppskattat överdrag bedöms vara en mindre del av
bufferten.
Beslut: Styrelsen befann informationen godkänd.
4) Verksamhetsplan inklusive budget för 2020
Förslag till verksamhetsplan med budget för 2020 skickades tyvärr ut sent på grund av
olika omständigheter. Inga större ändringar från föregående år.
Förslaget till verksamhetsplan för 2020 föredrogs i stora drag med belysande av
ändringar till 2020. Projekten är centrala i vattenrådets planerade arbete.
Verksamhetsplanen för Ringsjöns vattenråd anger bland annat att vi ska ”initiera och
genomföra vattenvårdande åtgärder”. Ringsjöns vattenråd har tagit över
Ringsjökommitténs tradition av att arbeta med projekt i olika former och detta tänk
genomsyrar hela verksamheten. I förslaget för 2020 beskrivs ”P för P!” under punkt 3.3.
Under rubriken Undersökningar och kunskapsinhämtning har punkt 4.5 Djup- och
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hårdhetskarta samt 4.6 Uppsättning av pegel för egen vattenståndsmätning tillkommit.
Pegeln är även en förutsättning för framtagandet av djupkartan. Sannolikt blir vattenrådet
även involverade i Leaderprojekt Naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna.
Höörs kommun vill lyfta samgående med Rönne å vattenråd som ett prioriterat område.
Det är viktigt vid ett sammangående att vi inte tappar fokus på Ringsjön och dess
tillrinningsområde.
Diskussioner följde om utloppet till Rönne å som ett kvarvarande hinder i vattensystemet
när tre kraftverk rivs i Klippan. Med grund i senaste vattendomen har Sydvatten tittat på
lösningar tidigare. Länsstyrelsen och Sydvatten har en pågående dialog och Länsstyrelsen
tittar uppströms i vattendraget och vill förberedda för laxen.
Tjänstemännen uppdras att ta fram information om tankar på samgående, gamla beslut,
inblandade aktörer etc till nästa möte.
Styrelsen önskar även specifikt återrapportering kring Sydvattens planer på förbipassage vid
dämmet och sjöns vattennivå, gärna från Sydvattens vd på framtida möte.
Förslaget till budget för 2020 föredrogs med indexuppräknade siffror. Enligt gällande
Huvudmannaavtal höjs driftsbidragen utifrån index varje år.
I budgeten finns poster avsatta för biomanipulation respektive administration. Den
samordnade recipientkontrollen(SRKP) är under upphandling tillsammans med
Rönneåkommittén och korrekt summa blir därför klart först i december 2019. Övriga
medlemmar som deltar i den samordnade recipientkontrollen är Mats Palm och MittSkåne
vatten. Utöver recipientkontroll saknas idag kunskap om tillrinnande vattendrag.
Höörs kommun och Hörby kommun ifrågasätter Huvudmannaavtalets nuvarande
utformning.
Inga andra synpunkter framkom på Verksamhetsplan och budget under mötet.
I efterhand: Huvudman Eslöv per e-post den 21 oktober: Inget att erinra mot förslaget.
Men tror vi behöver göra djupare analyser kring verksamheten. Vill dock påpeka att
förslaget kommer sent och ingen underbyggd analys finns. Så svårt med
ställningstagande.
Beslut: Styrelsen beslutar att budget för 2020 ska vara oförändrad i förhållande till
2019 nivå.

4 (6)

5) P för P! (Kartläggning av fosfor i tillrinningsområdet)
Ekologigruppen är utsedda som utförare. Ett första förslag presenterades med planerade
provpunkter utmärkta på kartbild. Punkterna är satta ovan och nedan tillkommande
vattendrag för att samla upp information om eventuellt påslag från dessa. Genom att egen
personal utför vissa delar kan vi få fler sorbiceller till projektet.
Beslut: Informationen befanns godkänd.
6) Verksamhetsinformation
Återbetalningen
Återbetalningen som beslutades vid föregående styrelsemöte har uppdragits åt
ekonomikontoret och förväntas genomföras inom kort.
Årets provfiske: Richard Nilsson visar resultatet från årets provfiske. Siffrorna från
provfisket är ännu inte bearbetade, de sänds till SLU som tar fram index som grund för
bedömningen av ekologisk status.
Drygt 12000 fiskar, mestadels abborre och mört fångades. En stor andel var årsyngel av
abborre som tros ha liten chans att överleva vintern när de är så pass små i september. Små
abborrar äter av djurplankton i sjön vilket motverkar syftet med biomanipulationsfisket.
Därför försöker vi riktat ta upp även små abborrar vid trålning i höst. Mängden abborre i
sjön har ökat efter hand. Året har sannolikt varit extra gynnsamt för abborre eftersom
gösen lekte senare vilket innebar mer mat till uppväxande abborrar. Braxen fastnar inte i
näten i någon större omfattning pga sin kroppsform. Gäddorna jagar stillastående och
fångas därför sällan i nät. Även ål är underrepresenterade i provfiske, de fastnar väldigt
sällan i näten utan lämnar slem och ätna fiskar efter sig. Den allra största delen ål i sjön är
inplanterad. Tidigare fick alla ta upp ål i sjön. Nu när kraftverken rivs får endast
yrkesfiskare ta upp ål. De ska lämna statistik men har inga begränsningar.
Gäddfabriker: Höörs kommun lyfter frågan om ”gäddfabriker” i syfte att få fram fler
yngel. I Västra Ringsjön är en gäddfabrik på gång genom en markägares försorg med hjälp
från Länsstyrelsen. Ringsjöns vattenråd har varit i kontakt med Sportfiskarna och diskuterat
möjligheten till fler gäddfabriker runt Ringsjön. I Ringsjön är gädda den enda art som äter
braxen som blivit större än vad gösen kan ta. Inplantering har provats på andra platser med
dåligt resultat, fisken överlever sällan. Jonas Johansson flikar in om aktuell återställning av
torvbrytningen på Rönneholms mosse.
Fisket/Biomanipulation: Trålningen i Ringsjöarna är igång sedan början av oktober.
Hittills har 9-10 ton tagits upp. En hel del små årsyngel av abborre har tagits upp. Hittills
har fisket bara bedrivits i Östra Ringsjön där det är svårare att fiska effektivt. Lågt
vattenstånd förhindrar trålbåtarna från att gå in i Västra Ringsjön. Strategiskt sett är det bra
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att fiska i Östra Ringsjön nu eftersom vi kommer åt fisken även senare under säsongen i
Västra Ringsjön. Totalt över året har bortåt 85 ton fiskats upp.
Det låga vattenståndet: Vattenståndet upplevs allt lägre de sista fyra åren, sammanlagt
någon meter lägre nu. Strömmen mellan sjöarna uteblir, vassbälte har uppstått i fåran.
Sydvatten följer tappning enligt sin dom.
Positiv artikel i Sydsvenskan lördag 14 september -sprid gärna!
Upphandling av recipientkontroll -pågår tillsammans med Rönneåkommittén. Förslag
till upphandlingsunderlag har tagits fram och planen är att ha konsult klar i början av
december.
Beslut: Verksamhetsinformationen befanns godkänd.
7) Skrivelse (del 3) från medlem
Förslag till svar (del 3) presenterades.
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna svarsförslaget.
8) Höststämman – punkter, mm
Inga motioner har inkommit.
Förslag till föredragningslista föredrogs med obligatoriska punkter och ett par tillägg.
 Förslag till stadgeändring, antal stämmor per år
 Information från Vattenrådets kontaktpersoner på Länsstyrelsen. Ny person.
Vidtalad föreläsare har ännu inte lämnat besked.
I efterhand: Föreläsare Nils Carlsson (Länsstyrelsen) kommer på stämman och berättar om
invasiva arter.
Beslut: Styrelsen beslutar avstå föreläsare om denne kostar.
Styrelsen föreslår stadgeändring, att vattenrådet ska hålla en stämma per år istället för två.
9) Datum för kommande möten
Höststämma tisdag 19 november kl.18 i Hörby.
Styrelsemöte tisdag 10 december kl.8-10 i Hörby
Förslag på datum till vårens möten: Styrelse:17/3 kl. 08-10. Årsstämma: 28/5 kl. 18.
Alla kollar en extra gång och fastställer datumen på stämman.
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10) Övrigt

- Motion fiskerätter Ringsjön
tas upp i Höörs kommun i november,
främja fisketurism, föreslår utredning.
- Samråd utökad djurhållning Snogeröd
vattenrådet följer ärendet, inväntar MKB
- Samgående med Rönne ås vattenråd
Se punkt 4, Höörs kn vill prioritera detta.
- Utrivning av vandringshinder
Två utrivningar i Hörbyån har genomförts

11) Mötet avslutas
Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.
Justeras:

Cecilia Bladh in Zito, ordförande

Johan Nilsson, justerare

Emilia Scherlund, sekreterare

