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           STADGAR
           Gällande fr. o. m. 2002-08-01

Stadgar för fiskevårdsområdesförening,som bildas enligt lagen
om fiskevårdsområden (1981:533).

NAMN § 1
Föreningens namn är Ringsjöns fiskevårdsområdesförening.

OMFATTNING § 2
Föreningen förvaltar fisket i Ringsjöns fiskevårdsområde i Eslövs,
Hörby och Höörs kommuner i Skåne län.

Området består av fisket i de fastigheter som har fiskrätt i Västra och
Östra Ringsjön och Sätoftasjön och som redovisas på upprättad karta

Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.

SYFTE § 3
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och
fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma
intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets
utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

MEDLEM § 4
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i
fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m fl som avses i
3 § andra och tredje stycket, lagen om fiskevårdsområden.

Med yrkesfiskare avses i dessa stadgar person som har en
yrkesfiskelicens utfärdad av fiskeriverket (fiskelagen 1993:787).

REGLER FÖR FISKET § 5
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna
skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt fiskestämman
beslutar.

I bilaga A till dessa stadgar finns regler för fiskets bedrivande.Dessa
regler gäller tills fiskestämman beslutat om annat enligt reglerna för
stadgeändring i 27 §.

Fiske med fasta redskap t ex (bottengarn) får ske endast av yrkes-
fiskare.Fiske får ske med de bottengarn, som finns förtecknade i
länsstyrelsens beslut 1993-02-15.,avseende tillstånd att sätta ut fasta
redskap i Ringsjön.Övergår rätten att fiska till annan yrkesfiskare än
den som anges i beslutet får denne fortsätta att fiska med redskapet.

§ 6
Fiske inom fiskevårdsområdet skall upplåtas genom försäljning av
fiskekort till allmänheten.Köpare skall informeras om att fiske inte
får ske från tomtmark.
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STADGAR

Upplåtelse av fiske genom försäljning av fiskekort får endast avse
handredskapsfiske, dock inte trollingfiske.Upplåtelsen får dock avse
rätt att fiska med högst två drag efter båt.

Föreningen får inte upplåta kräftfiske.

Föreningen får efter beslut på fiskestämman sälja fiskekort, som
gäller hela eller delar av fiskevårdsområdet.Avtal om upplåtelsen
och fördelning av intäkterna från kortförsäljningen skall dock först
träffas med fiskerättsägare som ensam äger mer än hälften av fisket
inom ett område.

UTTAXERING MM § 7
Uttaxering av bidrag utöver årsavgift från medlemmarna får inte ske.

§ 8
Medlem som bedriver fiske skall lösa ett fiskebevis i enlighet med
vad fiskestämman beslutar. Fiskerättsbeviset får inte kosta mer än
100 kr. detta belopp får höjas enligt förändringarna i konsumentpris
index. Basår 1993

INKOMSTFÖRDELNING § 9
Av föreningens behållna avkastning  skall minst hälften användas till
utplantering av ål och resten skall användas till fiskevård eller annan
åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen.

Medlem som träffat avtal enligt 6 § om försäljning av fiskekort kan
få del av föreningens behållna avkastning.

BERÄKNING AV RÖSTER § 10
Beslut på fiskestämman fattas med acklamation om inte omröstning
begärs. Röstning skall utövas personligen eller genom behörigt ombud

Vid omröstning har varje medlem en röst.

Om någon medlem begär det skall omröstning ske efter delaktighet.

Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda
röstetalet eller enligt den annan bestämmelse som gäller enligt lag.

Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar
den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerätts
förteckningen.

FISKESTÄMMA § 11
TID O PLATS Ordinarie fiskestämma skall hållas årligen på den tid och ort som

föreningens styrelse bestämmer, dock senast 15 april.
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STADGAR

Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad
eller då extra stämma skriftligen begärs av en tiondel av föreningens
medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som
angivits i kallelsen.

KALLELSE § 12
Kallelse till fiskestämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor
före stämman.
Före ordinarie stämma skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle
att ta del av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för den
avslutade räkenskapsperioden samt styrelsens förslag till utgifts- och
inkomststat. Handlingarna skall finnas tillgängliga från tidpunkten
för kallelseåtgärden.
Kallelse skall ske genom annons i ortspress. Medlem som hos
styrelsen har begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan.

     DAGORDNING § 13
VID Vid ordinarie fiskestämma skall följande behandlas:
FISKESTÄMMA

1.   Val av ordförande för stämman
2.   Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3.   Val av sekreterare på stämman
4.   Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut
      om röstlängd
5.   Fastställande av dagordning
6.   Fråga om kallelse till stämman har skett stadgeenligt
7.   Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.   Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt

                  suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Utseende av valberedning
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
14. Frågan om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kom-
      mande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar
särskild röstlängd.

MOTIONER § 14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet.Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem
tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltnings-
berättelsen.
Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att
kunna upptas på stämma, vara styrelsen tillhanda senast sex veckor
före stämman.
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STADGAR

PROTOKOLL § 15
Vid fiskestämma skall föras protokoll.
Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och där-
efter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelas
på stämman.
När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de
omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud m m som har
betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella
reservationer skall antecknas.

STYRELSE § 16
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Höörs kommun.
Den skall bestå av ordförande och fyra övriga ledarmöter samt 5
personliga suppleanter.

VAL § 17
Styrelse väljs vid ordinarie fiskestämma.

Ordförande i föreningen utses av fiskestämma.Vice ordförande utses
inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden
för ledarmöter och suppleanter är två år.

I styrelsen bör ingå en företrädare för yrkesfiskarna samt en
suppleant för denne.

I styrelsen bör ingå en företrädare för flera skifteslag.

Om inte ägaren av Bosjökloster 1:709 är företrädd i styrelsen äger
han eller den han utser vara adjungerad till styrelsen.

UPPGIFTER § 18
Styrelsen skall företräda föreningen, den förvaltar föreningens
tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiske-
stämmans beslut.

Om fiske upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får
styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske,
som föreningen upplåter. Styrelsen får även utöva fiskevårdsom-
rådets rätt enligt 47 § fiskelagen (SFS 1993:787) att som målsägare
ange olovligt fiske, till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga
fiske.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- till fiskestämma inkomma med förslag till regler för fiskets vård
och bedrivande (fiskeplan)
-själv eller genom den som styrelsen utser, utfärda och utlämna
fiskerättsbevis och fiskekort för medlemmarna och för allmänheten
vidta och verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård
och fisketillsyn
kalla till fiskestämma
bereda väckta motioner
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- årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över
 föreningens verksamhet och ekonomi
- svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell

BESLUTSFÖRHET § 19
Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelsen skett i
enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall samman
trädet anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva
antalet styrelseledarmöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening om vilken de flesta röstade förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val
genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordförande biträder.

RESERVATION § 20
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot
beslut i ärende. Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet.

PROTOKOLL § 21
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive
ärende, styrelsens beslut samt anföra reservationer. Protokollet skall justeras
av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 22
KALLELSE MM Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgifter om förekommande

ärenden och tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet.Till
styrelsens sammanträde skall även kallas suppleanter och adjungerad
ledamot.

Suppleanter som inte tjänstgör och adjungerad ledamot har rätt att närvara
och yttra sig vid styrelsesammanträdet, men har inte rösträtt.

FIRMATECKNING § 23
Föreningens firma tecknas av ordförande och föreningens kassör i förening.
Styrelsen äger dock ge kassören rätt att teckna föreningens post eller
bankgiro.

RÄKENSKAPSÅR § 24
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden januari - december.

Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast 15 februari året efter
räkenskapsårets utgång.

 REVISION § 25
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall
medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och två supplean
ter för dem. De väljs för ett år i taget.
Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas  till styrelsen senast
fyra veckor före ordinarie fiskstämma.
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Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll,
räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

ÖVERKLAGANDE § 26
AV BESLUT Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse

finns bestämmelser i 31 § lagen om fiskevårdsområden.

STADGE- § 27
ÄNDRING Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande

fiskestämmor, varav minst en ordinarie.

För beslut om ändring av stadgarna i de avseenden som anges i 18 § lagen om
fiskevårdsområden, d v s stadgarnas § § 2, 3 och 5-9 erfordras prövning av
länsstyrelsen. I sådana fall behövs inte mer än ett stämmobestlut.

Bilaga A till stadgarna kan ändras utan länsstyrelsens prövning genom beslut
på en ordinarie fiskestämma, om beslut biträdes av minst 3/4-delar av på
stämman avgivna röster.

UPPLÖSNING § 28
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om
förfarandet samt fördelning av föreningens tillgångar finnns i lagen om
fiskevårdsområden.

ANTAGANDE AV  § 29
STADGARNA Dessa stadgar har angivits vid förrättningssammanträde den 4 maj 1995. De

har antagits under förutsättning att länsstyrelsen beslutar att bilda fiskevårds-
område.

FASTSTÄLLANDE § 30
AV STADGAR Fiskevårdsområde har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Malmöhus län,

den 15 maj -1995. Länsstyrelsen har därvid fastställt § § 2, 3 och 5-9.
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Bilaga A till stadgar för Ringsjöns fiskevårdsområdesförening
gällande fr.o.m. 20070501

MINIMIMÅTT, 1.1 Minimått
FREDNINGS-
TIDER Fisk under följande mått får inte föras i land
REDSKAPS-
BESTÄMMELSER Å l 55 cm

S i k 27 cm
Gös 45 cm
Kräfta 11 cm

1.2 Fredningstider

Fiske efter gös är förbjuden under tiden 1 - 31 maj.
Fiske efter sik är förbjuden under tiden 1 nov - 31dec.

1.3 Långrev

Fiska med långrev är förbjudet fr.o.m 20070601

1.4 Nät

Nät med mindre maskstorlek än 86 mm får inte användas
Detta gäller inte betesnät med största maskstorlek av 30 mm
om betesnätet inte är längre än 30 meter.Varje fiskare har rätt
att fiska med endast ett sådant nät.

1.5 Parryssja

Parryssja skall i de yttersta strutarna i någon del ha den minsta
maskstorlek på 48 mm. Högsta tillåtna höjd är 0,6 meter och
största tillåtna längd 10 meter.

REDSKAPS- 2.1 Parryssja
BEGRÄNSN-
INGAR Varje fiskerättsägare har rätt att fiska med högst fyra parryssjor.

2.3 Nät

Varje fiskerättsägare får fiska med maximalt 4 stycken 30 meters
nät.Av dessa får maximalt 2 st nät vara av maskstorlek 86 mm.
Nät med mindre maskstorlek än 110 mm får inte användas
 utöver de ovan nämnda 2 st 86 mm nät. (Gäller ej betesnät 1.4)
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1.1  Mini - Maxmått

Fisk under/över följande mått får inte föras i land

  Min. Max
Sik  55 cm
Gös  45 cm
Kräfta  11 cm
Gädda   90 cm

1.5 Parryssja

Parryssja skall i de yttersta strutarna i någon del ha den minsta
maskstorlek på 48 mm. Högsta tillåtna höjd är 0,6 meter och
största tillåtna längd 10 meter.

2.1 Parryssja

Varje fiskerättsägare har rätt att fiska med högst fyra parryssjor.

FORBJUDET FRÅN 
2019-07-01
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STADGAR

Vid nätfiske under november och december månad gäller minsta
maskstorlek 110 mm för samtliga nät.
Denna bestämmelse omfattas även av yrkesfiskarna.

OBS Nät skall ilandföras efter maximalt 20 timmar och inga nya
får sättas förrän efter fyra timmar..

2.4

Fiskerättsägare som enbart har rätt till sportfiske eller handredskaps-
fiske kan inte med stöd av punkterna 2.1,  och 2.3 fiska med
parryssja, och nät.

2.5 Yrkesfiskare

Redskapsbegränsningarna för nät gäller inte yrkesfiskare inom egen
fiskerätt.

ÖVRIGA 3.1 Märkning av redskap se sidan 17

Flytnät skall efter mörkters inbrott vara märkta med elljus på minst
var 30:de meter

Varje fiskrättsägare skall märka sina redskap.

Omärkta och felmärkta redskap får omhändetas av fiskevårds-
områdesföreningen och återfås mot en kontrollavgift av 1000:--

OBS redskapsfiske får endast ske inom Ert skifteslag,
se tillåtet område på Ert fiskerättsbevis.

9
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Skiftesnamn Märkbrickor
Skifteslag Nr för Skifteslaget

Stehag 12001-
Fulltofta 14001-
Häggenäs 15001-
Nunnäs 16001-
Osby Osbyholm 17001-
Vennberga 28001-
Bosjökloster B 31001-
Bosjökloster E Handredskapsfiske
Bosjökloster I Handredskapsfiske
Bosjökloster K 39001-
Bosjökloster L 40001-
Bosjökloster O 43001-
Bosjökloster  P 44001-
Bosjökloster Q 45001-
Bosjökloster  R 46001-
Finnhult 50001-
Fogdarp-Pilafästam 51001-
Klinta 53001-
Ormanäs 55001-
Sätofta-Sövröd 56001-

Denna sida är upplåten för fiskerättsägare
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Uppmaning

De viktigaste förändringarna

Förbud att fiska med långrev se sid 8,
Bötesbeloppet för felmärkta redskap höjs till 1000:-
Det åligger innehavaren av fiskerättsbevis, att tillse att alltid
medhava detta vid utövande av fiske.

Extra kontroll kommer att göras av våra fisketillsyningsmän,
beträffande fiskerättsbevis, märkbrickor, och maskstorlek på nät
och ryssjor.
Om ni inte kan hitta era fiskerättsbevis och märkbrickor, beställ nya
så spärra vi de saknade.

OBS GLÖM EJ ATT MEDDELA OSS ADRESS-FÖRÄNDRINGAR
mm det gäller även vid försäljning, och att ny innehavare anmäler sitt
namn, adress och telefonnummer.

OBS !
Ändring av regler för infångad fisk.

BEGRÄNSNING.
Gäller fr.o.m. den 090101

Max tillåten antal infångad fisk pr person och dygn:
Gös 3 st, Abborre 10 st, Gädda 2 st, Ål 2 st

Gäller samtliga sålda fiskekort för handredskapsfiske

Enligt stämmobeslut den 080408
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är 1000 kr

BEGRÄNSNINGAR

Max tillåten antal infångad fisk per person och dygn:
Gös:     1 st
Abborre:  10 st
Gädda      2 st
Ål:      0 st

Gäller samtliga sålda fiskekort för handredskapsfiske.

     Enligt stämmobeslut 17-04-04



NANM BETE för bl.a.

Daggmask Stor Abborre & Ål

Lövmask Abborre, Braxen, Sutare,

Öring och Röding

Kompostmask De flesta karpfiskar

Fiskglin/mindre fiskar Olika rovfiskar som Gädda,

Gös stor Abborre och Ål

Maggots (fluglarver) Nästan alla fiskar

Blooworms Fjädermyggslarver Nästan alla fiskar

Sockermajs Id, Färna, Mört, Ruda och

Karp

Kokta Hampfrön Mört

Körsbär Färna

Kokta Potatis Karp

Kokta Vetekorn De flesta mindre Karpfiskar

Bröd Id, mört, färna och karp

Bröd, pasta Nästan alla Karpfiskar
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BOJ SKA MÄRKAS MED REDSKAPS NR.
+ N FÖR NÄT
+ R FÖR RYSSJA

SÄNKENA:
SKALL MÄRKAS
MED MÄRKBRICKA

MÄRKNING AV REDSKAP

Det är synnerligen viktigt att varje fiskerättsägare följer ovanstående
regler.
Våra fisketillsyningsmän beslagtar nät och ryssjor som ej är
märkta enligt ovan. Dessutom böter vid beslagtagandet samtdigt
som redskapen anses förverkade.

OBS!
ALL ANNAN 
MÄRKNING
ÄR BELAGT MED 
BÖTER om 1000:--

.

BOJ BOJ

SÄNKESÄNKE

NÄT RYSSJA

REDSKAP
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Fiske för barn under 16 år är fritt i vuxens sällskap

Fiskerättsbevis skall lösas av fiskande medlemmar och kostar 150:—

Fiskerättsägare som önskar handredskapsfiska inom hela fiskevård-
sområdet, skall lösa rabatterat familjekort.

För innehavare av fiskerättsbevis kostar familjekortet 200: pr år
Gäller för familjemedlemmar samt gäster till fiskerättsbevisägare

Fiskerätt inom samfällt område kan ej överlåtas.
Hyresgäst av stuga måste lösa fiskekort.

Begränsning av fångade fisk pr person/fiskekort och dygn:
Max tillåten fisk Gös 3 st, Abborre 10 st, Gädda 2 st Ål 2 st
Gäller fr.o.m. 090101

Märkbrickor erhållas, till ett antal av 6 st (en serie) mot en avgift av 250:—
Dessa bör köpas samtidigt med fiskerättsbevis.

Märkbrickorna har ett instansat nummer, redskapsnummer skall fin-
nas på fiskerättsbeviset. Även bojar till redskap skall tydligt märkas med
samma nummer som finnes på märkbrickan (se särskild information, sid 17)

Vid insättning av avgifter för fiskerättsbevis, fiskekort  mm. använd
föreningens postgiro 604 08 49 - 9

Hemsidan

Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening har en egen hemsida och denna
kommer succesivt att utvecklas. Hemsidan är av mycket stor betydelse för
utvecklingen av fritidsfisket. Där finner du även all kontakt information.

www.ringsjon.com
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Händelser i Ringsjön

1883 Vattenståndet i Ringsjön sänktes med c:a 1,5 meter
1911 Klippans finpappersbruk AB hindrar genom utbyggnad i

Rönneå, uppvandring av lax och ålyngel till Ringsjön
1952 Första reningsverket för Höör togs i bruk, endast mekanisk

rening.
1957 Första reningsverket för Hörby togs i bruk, endast mekanisk

rening.
1957 Söderbygdens vattendomstol meddelade tillstånd till ett uttag

från 1960    t.o.m. 1979 av en vattenmängd om 500 l/sek som
ville utökas till 600 l pr sekund.

1960 Vattendomstolen gav ett slutligt tillstånd att påbörja vattenbort
ledningen.

1962 Den största översvämningen i Ringsjön sedan 1944
1962-1964 Otjänligt badvatten vid flera av de offentliga badplatserna.
1965 Enligt yrkesfiskarnas statistik försämrades ålfisket.
1967 Reproduktionsskador på fisket antagligen genom vattenregle

ring, storbraxen och sikbestånden slås helt ut.
1972 Vattendomstolen gav tillstånd till uttag av 1.125 l pr sekund fr.

1974
1974 Höörs kommun fick tillstånd att släppa ut renat avloppsvatten i

V Ringsjön, kemisk fällning med efterfiltrering i drift 1978.
19
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1975 Hörby kommuns avloppsreningsverk togs i drift, kemisk fällning
med efterfiltrering.

1975 Ringsjön ingick i naturvårdsverket stora PR - undersökning
1976 Mycket lågt vattenstånd förekom i Ringsjön, vilket innebar stora

områden torrlades.
1980 Ringsjökommittén bildades, bestående av representanter från

Eslöv, Höör, Hörby, Sydvatten, Fiskenämnden, LRF m.fl.
1985 Regeringen beslutade enligt § 8 i miljöskyddslagen att det skall

finnas särskilda föroreningsföreskrifter för Ringsjöns tillrinnings
områden.

1988 Fisk dör (bl.a. braxen och mört) förekom i samtliga av Ringsjöns
bassänger, totalt 500 ton.

1989 Reduktionsfiske genomfördes i Sätoftasjön. Problem med motor
och trålteknik innebar dessvärre endast 50 % effektivitet.
Totalt togs 94 ton braxen (60%) och mört (40%) bort.

1991 Reduktionsfiske i V Ringsjön. Totalt togs 120 ton fisk bort,
övervägande delen var braxen. Har även fortsatt t.o.m. 2009

1995 Bildades Ringsjöns Fiskevårdsområdesförening
ansluten till Skåne-Blekinge Fiskevattenägareförbund  .

2009 fortsätter reduktionsfisket, stor förbättring av fiskbeståndet

Ringsjön består av tre olika sjöbäcken:
Sätoftasjön, Östra Ringsjön och Västra Ringsjön.

Hydrologi        Sätofta    Östra Västra Ringsjön
        sjön     sjön sjön   totalt

Sjöyta  ha          423   2060 1490  3973
Max djupm           17,5    16,4    5,4    17,5
Medeldjupm            3,0      6,1    3,1      4,7
Vattenvolym Mkbm   12,8   124,8  46,6   184,2

Tillrinningsområdet är 347 kvkm stort och avvattnas genom 14 olika tillflöden.
De största är Höörsån, Kvesarumsån, Nunnäsbäcken, Hörbyån och
Snogerödsbäcken.
Ringsjön har sitt utlopp genom Rönneå som rinner ut i Skälderviken.
Djuplodningskarta finnes upprättad över Ringsjön.
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