
 
 
 

Protokoll för höststämma Ringsjöns vattenråd  
 

Datum: 2019-11-19 

Tid: 18.00-20:00 

Plats: Hörby kommunhus, Hörbysalen 
 

Närvarande medlemmar: Daniel Ell, Lars-Olov Strand, George Bergengren (from 

punkt 7), Jonas Johansson (ersätter Johan Andersson), John Bergström, Marcus Holm 

(ersätter Jörgen Johansson), Kjell Åke Persson, Lena Vought, Johan Nilsson, Cecilia 

Bladh In Zito, Tom Ström, Camilla Källström, Magnus Böklin, Jesper Björk 

Regnbrandt, Bo Edlund, Bill Edeheim, Bertil Rohlin, Daniel Egerstad, Johan 

Svahnberg, Birgitta Karlsson. 

Övriga närvarande: Richard Nilsson, Gunilla D Skog, Nils Carlsson (t.o.m. pkt 7), 

Alice Nicolle, Birgitta Bengtsson och Ulla-Britt Brandin. 

 
 

Föredragningslista 
 
 
1) Val av ordförande att leda förhandlingarna  

Cecilia Bladh In Zito väljs till ordförande för mötet. 

 

2) Justering av röstlängd vid stämman  

Upprop sker enligt medlemslistan. Ordföranden konstaterar att 20 medlemmar är 

närvarande. George Bergengren inställer sig under punkt 7. 

 

3) Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

• Punkt 15 utgår 

• Punkt 17 tidigareläggs och blir punkt 7  

- övrig numrering förändras i enlighet därmed. 

 



 
 

4) Val av sekreterare för stämman 

Gunilla Dencker Skog ersätter Emilia Scherlund. 

 

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

Daniel Ell utses att justera stämmans protokoll. 

 

6) Stämmans behöriga utlysande 

Stämman är behörigen utlyst. 

 

7) Invasiva arter – föredrag av Nils Carlsson 

Nils Carlsson, Länsstyrelsen Skånes expert på invasiva arter, föredrar om invasiva 

arter som finns i Sverige och hur de kan bekämpas/hur man kan förebygga spridning. 

Hittar du en invasiv art – rapportera till www.invasivaarter.nu – ju snabbare desto 

bättre. Se bildspel för mer information om föredragets innehåll. 

 

8) Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår  

Verksamhetsplan och budget fastställs. 

 

9) Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår  

Avgift på 0 kr fastställs. 

 

10) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

Inga ärenden har hänskjutits till stämman 

 

11) Förslag till stadgeändring, antal stämmor per år 

Det konstateras att det krävs att 42 medlemmar biträder ändringarna på två varandra följande 

stämmor och det är endast 21 medlemmar närvarande på stämman. Förslaget prövas därför 

inte. 

  



 
 

 

12) Recipientkontrollprogrammet – aktuellt läge i sjön enligt senaste 

mätningarna 

Birgitta Bengtsson, vattenrådets konsult från Ekologigruppen, redogör för genomförda 

mätningar. Medeltempraturen har varit mycket högre än normalt hela året. Det har inte bildats 

någon is på Ringsjön vilket är ovanligt. Det har inte varit så mycket tillrinning och ett lågt 

vattenstånd i Ringsjön. Syresättningen har varit ok under året och blivit bättre på senare år. Se 

bildspel för mer information om genomförda mätningar. 

Under stämman inkommer önskemål om att rapporten framöver tydligt ska visa genom grafer 

var målen är för godkänd status. Då det blir lättar för alla och förstå var vi befinner oss och vad 

som är kvar att göra.  

 

13) Verksamhetsinformation 

Fisket: Höstsäsongen startade 1 oktober. Lågt vattenstånd gjorde att fiskarna fick 

ägna sig åt Östra Ringsjön. Fiskarna kom in i Västra Ringsjön i början av november. 

Stora stim.  30 ton, totalt under året hittills ca 110 ton. En dagsfångst på drygt 8 ton. 3 

stycken märkta fiskar. Braxnarna vi fångar har en snittvikt på drygt 4 kilo. 

Även i år har det fångats Karp. Denna gång även en gräskarp. 1-2 år gamla.  

 

Under stämman inkommer önskemål om att det framöver ska sammanställas en tydlig 

skriftlig rapport om verksamheten, detta för att de beslutande ska kunna bedöma 

skillnader mellan år och olika vattenråd.  

 

Provfiske: 9 -12 september i Västra Ringsjön, 15-19 i Östra Ringsjön. Totalt 64 

bottennät och 8 skötar. Drygt 12 000 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. Fisken har utomordentlig kondition. Alla data är 

rapporterade till SLU och kan laddas ned där. Länk finns på hemsidan. 

 

 



 
 

 

P för P: Leta upp näringsläckage i Hörbyåns avrinningsområde. Bidrag 150 000 

vattenrådet satsar 150 000. Körs av konsult (Ekologigruppen) med hjälp av oss. Vi har 

varit ute och kollat på lämpliga platser att sätta upp sorbiceller. Det börjar vi med 

nästa vecka. Vi kommer också att titta på erosionsområden. Där översvämningar och 

regn tar med sig näringsämnen från omgivningarna. Sammanställning av resultat och 

förslag på eventuella åtgärder. 

 

Upphandling recipientkontroll: Under året har vi i samarbete med 

Rönneåkommittén arbetat med upphandling av nytt recipientkontrollprogram 2020-

2023. Kommer att läggas ut inom kort och förväntas ha ny konsult klar i december. 

 

Kraftverken Rönne å- LEADER Naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna - 

Förstudie: Projektet med utrivningen av kraftverken i Rönne å har fått LIFE-bidrag 

och är med och delar på 20 miljoner kronor. En spin-off är ett LEADER-projekt som 

har fått namnet Naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna - Förstudie. Syftet med 

förstudien är att den ska utgöra underlag för genomförande av en hållbar naturturism, 

landsbygdsutveckling och ökat företagande kring Rönne å och Ringsjöarna. 

 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

14) Information från Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten för Västerhavet 

Alice Nicolle från Länsstyrelsen informerade om Länsstyrelsens vattenvårdsarbete. Se 

bildspel för mer information. 

 

15) Övrigt 

Lena Vought tog upp pågående provborrning för undersökning av möjligheterna för 

Vanedinbrytning. Hörby följer utvecklingen noggrant. 

  



 
 

16) Datum för nästa stämma 

Beslut: 28/5 kl. 18. 

 

17) Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet:  
Gunilla Skog 
 
 
 
 
 
Justeras: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Cecilia Bladh in Zito, ordförande 
 

Daniel Ell, justerare 




