REFERAT AF MØDE I BRUGERRÅD FOR GYRSTINGE SØ

Udvalgsnavn

Brugerråd for Gyrstinge Sø

Mødedato

Tirsdag, den 5. februar 2019

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17.30

Mødested

Møderum 2, Rønnedevej 9, Ringsted.

Deltagere

Anders Grube, (AG)
Bent Pedersen, (BP)
Niels Poul Dreyer, (ND)
Aksel Leck Larsen, (AL)
Afbud Søren Rath, (SR)
Inger Nielsen, (IN)
Bjarne Krog, (BK)
Steen Kisselhegn, (SK)
Jens Chr. Frederiksen, (JF)
Kenth Poulsen, (KP)
Hanne Brandt , (HB)
Karin Graver Larsen

Stiftelsen Sorø Akademi
Danmarks Naturfredningsforening, Ringsted
Dansk Ornitologisk Forening, Ringsted
Grønt Råd
Ringsted Sportsfiskerforening
Friluftsrådet
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd
Lokalråd
Lodsejer (1. halvdel af valgperioden)
Lodsejer (2. halvdel af valgperioden)
Ildsjæl
Ildsjæl

Torben Lollike (TL)
Klima- og Miljøudvalget, formand
Afbud Jeanne B. Skelmose, (JS) Ringsted Kommune, centerchef TMC
Berit H. Bojsen, (BB)
Ringsted Kommune, sekretær for brugerråd
Thea Marott Jensen (TMJ) Ringsted Kommune, naturmedarbejder
1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendelse af referatet fra sidste møde, 27. november 2018. Godkendelse af
dagsorden.
Referat
Dagsorden godkendt

2. Årsplan 2019

Administrationen har ikke modtaget forslag eller bemærkninger til årsplanen for
2019. Årsplanen blev fremlagt på sidste møde og sendt ud med referatet. Der er
derfor ikke udarbejdet en udgave 2 af årsplanen.

3. Naturpleje i naturplanens område 2 og 4

Der opstod på sidste møde en drøftelse af kommunens naturpleje i område 2 og
4. Administrationen udarbejdede efterfølgende en redegørelse, som er vedlagt
denne dagsorden.

Administrationen vil på mødet fremlægge de naturplejetiltag som kommunen har
planlagt at gennemføre i område 2 og 4 i løbet af februar måned. Plejetiltagene
har til formål at realisere naturplanen og de målsætninger planen beskriver for
områderne. Naturplanens tekst om målsætning og pleje for områderne fremgår
af nedenstående.
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Område 2
”Fremtidig målsætning for området
Der ønskes bevaret et stort lysåbent område frit for vedplanter på søbredden og
med gode muligheder for stor artsdiversitet.
1.gangspleje
Der etableres hegning og afgræsning i område 2. Køer vurderes at være velegnede, da de tunge dyrs tramp kan hjælpe med til at opretholde de store mudderflader. Den gamle træbevoksning langs stien bevares, idet der dog skabes enkelte udsigtskiler og flugtveje for de græssende dyr. Der kan fældes opvækst af
buske og træer for at fritstille/skåne udvalgte karaktertræer, herunder gamle ege.
Område 2 kan samgræsses med den sydlige del af område 3.
Det aftales med ejeren af naboejendommen, at bestanden af Japansk Pileurt
fjernes.
Opfølgende pleje
Hvis afgræsning ikke kan holde søbredden lysåben, kan der suppleres med
rydning.”
Område 4
”Fremtidig målsætning for området
Der ønskes fortsat et lysåbent areal, hvor der er gode muligheder for, at en varieret og karakteristisk vegetation kan udvikle sig. En spredt overdrevagtig beplantning længere oppe på bredden, som giver mulighed for skygge og læ til
fårene, tilstræbes.
Løbende pleje
Afgræsning fortsættes med får eller kvæg, for hovedsagelig at forhindre udbredelsen af tagrør og pil. Det forventes, at dyrene kan forhindre tilgroning på hele
arealet.”
Referat
Brugerrådet har taget orienteringen til efterretning. Plejen evalueres i 2020.
4. Naturplan og eventuelle handleplaner

Grønt Råd foreslår at naturplanen for Gyrstinge Sø følges op af handleplaner
der beskriver hvilke virkemidler, der skal bringes i spil for at sikre de beskyttede
naturområders store naturværdi og rekreative værdi.
Kommunen iværksætter naturpleje efter rammerne i naturplanen og efter retningslinjerne i nedenstående ”Noter om naturpleje”.
Administrationen vurderer, at handleplaner i praksis ikke vil være hensigtsmæssige for driften af naturarealerne fordi selve udførelsen af plejen løbende tilpasses de aktuelle og ofte omskiftelige forhold. Emnet drøftes på mødet.

”Noter om naturpleje
Efter naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 1, har kommuner, som ejer arealer der
omfattes af bestemmelserne om beskyttede naturtyper i naturbeskyttelsesloven
§ 3 pligt til at pleje disse.
Plejepligten indebærer, at kommunen har ansvaret for, at de pågældende områder ikke varigt skifter karakter, og for at forhindre at der sker irreversible skader.
Dette opnås f.eks. ved fra tid til anden at tage høslet, etablerer afgræsning eller
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lignede eller ved at fjerne bl.a. selvsåede træer og buske.
Hvis den jordbrugsmæssige udnyttelse i form af græsning eller høslet ophører
på kulturpåvirkede naturarealer som strandeng, fersk eng, overdrev samt visse
hede- og mosearealer, vil de over et varierende tidsrum skifte karakter. Den
lysåbne vegetation vil gradvis forsvinde i takt med, at arealerne går over i tagrør,
høje urter eller gror til med vedplanter. En sådan udvikling vil på sigt indebære,
at en række af de beskyttede naturtyper forsvinder, så den biologiske diversitet
formindskes, og landskabets karakter ændres.
Fortsat opretholdelse af flere af de beskyttede naturtyper kræver afgræsning.
Afhængig af husdyrart og græsningstryk vil vegetationen på arealet blive mere
eller mindre nedbidt, typisk således at de karakteristiske arter bevares. Græsning sker langt overvejende med kvæg, heste og får.
Det vil ikke kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, at sætte
græssende dyr ud på et beskyttet areal, som alene græsser og dermed opretholder naturtypen. Pleje foranstaltninger, der tjener til at opretholde områdets
hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation. Dette gælder for eksempel
fjernelse af slevsået opvækst af træer, buske og invasive arter”
Referat
Sagen er drøftet.
5. Aftaler ved Gyrstinge
Sø

Administrationen har modtaget en række bemærkninger fra lodsejerrepræsentant, Jens Chr. Frederiksen til oversigten over aftaler, som blev vist på sidste
møde og vedlagt referatet. Administrationen vil opdatere oversigten og fremlægge den på brugerrådsmødet den 14. maj 2019.
Administrationen sætter i 2019 fokus på at opdatere aftaler mellem Ringsted
Kommune og en eller flere aftaleparter ved Gyrstinge Sø. Administrationen vil
prioritere aftaler om naturpleje og prioriterer dermed realiseringen af naturplanen
for Gyrstinge Sø.

Søudvalget under Gyrstinge-Ørslevester Lokalråd har forespurgt til status for
færdiggørelse af pasningsaftale mellem Ringsted Kommune og Søudvalget.
Der er i 2018 udarbejdet et udkast til en aftale mellem Ringsted Kommune og
Søudvalget om mindre vedligeholdelsesopgaver langs stien på søens sydlige
side, fra midt på den østlige dæmning til Stor Bøgeskov. Der er i aftalen langt op
til at sø-gruppen på frivillig basis kan beskære opvækst af planter, der generer
færdslen på stien samt mindre vedligeholdelsesopgaver på selve stien, herunder
broer, spang og skilte. Udkastet til aftalen er udsendt med denne dagsorden.

Administrationen vil på mødet orientere om status for aftalen og lægge op til en
drøftelse af behov og omfang.
Referat
Oversigten udsendes med dagsordenen til mødet i maj.
Kommunen indgår evt. en aftale med sø-udvalget.

6. Adgang til Gyrstinge
Sø via Hjejlevej

Ildsjæl, Hanne Brandt (HB) er af sit bagland (Hjejlevej/Kærløbervej) blevet bedt
om at bringe færdslen til Gyrstinge Sø via Hjejlevej op i brugerrådet. Det opleSide 3 af 5

ves, at ganske mange kører i bil til pladsen ved det gamle pumpehus.
I helhedsplanen for søerne er Hjejlevej vist som adgangsvej på kort 9, og teksten er ”På nordsiden af søen er der adgang via Hjejlevej ved Kyringe. Her er
der en lille p-plads. Der arbejdes på at skaffe adgang til p-pladsen med bil.”
I Naturplanen for Gyrstinge Sø er formuleringen ”På nordsiden af søen er der
adgang via Hjejlevej ved Kyringe, dog kun til fods og på cykel”.
Ringsted Kommune har naturligvis adgang til de kommunalt ejede arealer, og
kommunal kørsel i forbindelse med tilsyn, pleje og lignende er meget velkommen. Ringsted Kommune bør bidrage til vedligeholdelsen af vejen på lige fod
med øvrige grundejere.
HB og bagland mener, at Ringsted Kommune har et medansvar for omfanget af
færdslen, og ønsker at drøfte, hvordan Ringsted Kommune kan bidrage til at
nedbringe den uretmæssige bilkørsel. F.eks. ved at Ringsted Kommune i dialog
med Holbæk Kommune bekoster opsætning af skilt, som præciserer reglerne.
På mødet vil administrationen lægge op til en drøftelse af problemet og fremlægge mulige løsninger.
Referat
Administrationen går i dialog med Hanne om at finde en løsning.
7. Kommunikation og
samarbejde i brugerrådet

Lodsejer, Jens Chr. Frederiksen, Friluftsrådet, Inger Nielsen og DOF, Niels Poul
Dreyer har indsendt følgende:
Umiddelbart inden seneste møde var der i søområdet afsat forslag til rydning af
bevoksning. Forslaget, der ikke var i overensstemmelse med Naturplanens retningslinjer og ikke sat på dagsordenen dannede beklageligvis baggrund for en
ufrugtbar og meget lidt konstruktiv debat. For at forbedre samarbejdet og modvirke en sådan debatform i fremtiden foreslår vi følgende:
”At ikke-kommunale forslag til drifts- og anlægsarbejder, ved Gyrstinge Sø, indsendes skriftligt til Ringsted Kommune, som afviser forslag eller sætter det på
dagsordenen til drøftelse på det efterfølgende brugerrådsmøde”.

Gyrstinge-Ørslevvester lokalråd v. Steen Kisselhegn med flere i brugerrådet har
indsendt følgende:
”Vi ønsker at have en positiv og målrettet dialog i brugerrådet, og mener, at den
meget uforsonlige tone, der til tider dukker op i brugerrådsdebatten, er til stor
skade for samarbejdet og dermed gennemførelsen af de vedtagne målsætninger
for søen. Derfor bør vi binde hinanden op på et kodeks for, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Vi har en række punkter med til diskussion på mødet.
Referat
Administrationen udarbejder forslag til kodeks for samarbejde og kommunikation i brugerrådet.

8. Eventuelt

Referat
Intet
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