MØDE: BRUGERRÅD FOR HARALDSTED SØ
REFERAT

Udvalgsnavn

Brugerråd for Haraldsted Sø

Mødedato

Onsdag, den 5. december 2018

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17.30

Mødested

Møderum 1, Rønnedevej 9, Ringsted.

Deltagere
Fraværende
Afbud
Afbud
*

Fraværende**
Afbud

Afbud
Afbud
Afbud

Aksel Leck Larsen, (AL)
Grønt Råd.
Martin Nielsen, (MN)
Ringsted Roklub.
Peter Laurents, (PL)
Friluftsrådet.
Hans Christian Jessen, (HN) Naturstyrelsen.
Ulrich Hjort Hansen, (UH)
Lokalråd Haraldsted Allindemagle.
Torben Jørgensen, (TJ)
Grundej.f. Haraldsted Lillesø (1. halvdel af valgp.).
Alice Hassing (AH)
Grundej.f. Søbjerg. (2. halvdel af valgperiode).
Peter Tolstrup Nissen, (PN) Lodsejerforening for Haraldsted Langsø
Nicky Petersen, (NP)
Danmarks Naturfredningsforening, Ringsted.
Inger Nielsen, (IN)
Dansk Ornitologisk Forening, Ringsted.
Finn Lystrup, (FL)
Ildsjæl.
Torben Lollike (TL)
Klaus Hansen (KH)
Jeanne B. Skelmose, (JS)
Orla Johannsen, (OJ)
Berit Bojsen, (BB)

Klima- og Miljøudvalget, formand.
Klima- og Miljøudvalget, stedfortræder f. formand
Ringsted Kommune, centerchef TMC.
Ringsted Kommune, sekretær for brugerråd.
Ringsted Kommune, faglig leder.

*

Torben Jørgensen deltager i forbindelse med pkt. 7: Færdselsregler, Haraldsted
Lillesø.

**

På forespørgsel har administrationen fået oplyst, at Nicky Petersen er udtrådt af
brugerrådet. DN, Ringsted vil indstille en afløser.

1. Godkendelse af
dagsorden og referat

Til referat fra møde den 12. september 2018 har administrationen modtaget
følgende bemærkninger:
Peter Tolstrup Nissen og Aksel Leck Larsen bemærker til punktet vedrørende
den grønne trekant, at etablering af shelter ved Humlebjerg ikke er nævnt i Helhedsplanen for søerne.
Torben Jørgensen bemærker til punktet vedrørende færdselsregler, at færdselsreglerne for isætning af både bør formuleres som: ”…. isætning af både sker fra
dæmningen”. Der henvises til dagsordenspunkt 7 vedrørende færdselsregler.
Godkendelse af dagsorden.
Referat
Referat og dagsorden godkendt.
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2. Årsplan 2019 for pleje
og indsatser ved søerne (forelægges også
for brugerrådet for Gyrstinge Sø)

Administrationen vil under punktet gennemgå kommunens organisering af pleje
og vedligehold af arealerne ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Heri vil indgå
ansvarlig enhed og en opgaveoversigt med en første udgave til årsplan 2019
fordelt på tre hovedområder:




Basispleje.
Naturpleje, herunder øvrige myndighedsopgaver.
Anlægsopgaver.

Ligeledes vil den overordnede økonomi for 2019 blive præsenteret.
På grundlag af drøftelserne i brugerrådet for henholdsvis Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø foreslås udarbejdet en udgave to af årsplanen. Denne udgave to foreslås udsendt til høring og drøftelse i brugerrådene til førstkommende brugerrådsmøde i februar 2019.
I referat fra møde den 12. sept. 2018 er under eventuelt nævnt mulighed for
skiltning til søsportshjørnet og dæmningen. Skiltningen er medtaget som forslag
i årsplan 2019, der præsenteres på mødet.
Referat
Administrationens plancher for årsplan 2019 udsendes med referatet. Bemærk
at forslag og bemærkninger til årsplan kan fremsendes til behandling ved næste
brugerrådsmøde, den 6. februar 2019. Frist for fremsendelse er: Torsdag, den
17. januar 2019 (20 dage før mødedato).
Ved afgræsningsarealer bør der konsekvent opsættes piktogram med telefonnr.
til ansvarlig dyreholder.

3. Plan for naturpleje af
Haraldsted Sø

Grundejerforeningen Søbjergvej af 2010 har til dagsorden fremsendt forslag om
udarbejdelse af ”Plan for naturpleje af Haraldsted Sø”. Forslaget er vedhæftet
dagsorden. Forslaget er begrundet af to forhold:



Vandstanden i søen falder markant.
Rørskoven gror til.

Vandstand
Administrationen kan om søens vandstand oplyse, at vandstanden overordnet er
reguleret af regulativ af 2. april 1998. For vandstanden gælder:




At højeste vandstand i søen ikke overskrider kote 23.50.
At laveste vandstand i søen ikke kommer under kote 21,00.
At der skal udledes mindst 100 l/sek til Haraldsted Lillesø og dermed til
Ringsted Å.

Administrationen har den 19.11.2018 kontaktet slusemester Niels Andersen,
HOFOR, der på vegne af Ringsted Kommune, fører tilsyn med slusedriften. På
grund af den meget tørre sommer - og efterår - er tilstrømningen af vand til søen
reduceret væsentligt. Afløbet ved dæmningen skal opfylde en udledning på 100
l/sek. Denne udledning opretholdes indtil den fastsatte, laveste kote på 21,00.
Når denne kote nås, ophører udledningen via dæmningen. Dertil kompensationsudpumpes vand fra Haraldsted Sø til Køge Å og Stængebækken. Vandet fra
Stængebækken løber via Vigersdal Å retur til Haraldsted Sø. På trods af den
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manglende nedbør er laveste kote i Haraldsted Sø ikke nået.
Rørskov, tilgroning
I henvendelsen påpeges også tilgroning af brinker ved Vigersdal Å og rørskoven
ved Haraldsted Sø.
Vigersdal Å vedligeholdes i overensstemmelse med vandløbets regulativ. Grøde
skæres på den pågældende strækning 1 gang årligt med grødeskærebåd. Skæring udføres i perioden 1. aug.- 1. nov. På grund af lav vandstand har det endnu
ikke været muligt at skære med båd.
Aktuelt har kommunen iværksat en samlet opdatering af alle kommunens regulativer, herunder Vigersdal Å. For den fremtidige vedligeholdelse er det målet, at
vedligeholdelsen bliver mere målrettet og selektiv i forhold til at balancere hensynet til afvanding og natur/miljø. Regulativ for Haraldsted Sø indgår i opdateringen. Ekstrem nedbør indgår i arbejdet. Derimod er ekstrem tørke ikke et emne.
Rørskoven ved Haraldsted Sø bliver aktuelt ikke skåret eller på anden måde
vedligeholdt. I henvendelsen henvises til Gundsømagle Sø, hvor rørskoven regelmæssigt høstes.
Plan for naturpleje af Haraldsted Sø
Administrationen vurderer som Grundejerforeningen Søbjergvej af 2010, at der
med fordel kan udarbejdes en plejeplan for Haraldsted Sø. Administrationen
foreslår jf. dagsordenens pkt. 2, at der i 2019 prioriteres ressourcer fra søprojektets driftsmidler til udarbejdelse af en samlet plejeplan for Haraldsted Sø ud fra
samme model som for ”Naturplan for Gyrstinge Sø”.
Referat
Henvendelse fra Grundejerforeningen Søbjergvej af 2010 blev drøftet. Administrationens redegørelse blev taget til efterretning.

4. Oversigt over eksisterende aftaler ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø (forelægges
også for brugerrådet for
Gyrstinge Sø)

Ved møde i brugerrådet for Gyrstinge Sø den 11. september 2018 blev aftaler
og opdatering af aftaler drøftet. Aftalerne vedrører aftaler mellem Ringsted
Kommune og en eller flere aftaleparter.
Nogle aftaler er af ældre dato, andre er af nyere dato og andre igen er ikke helt
dækkende længere. Administrationen foreslog, at udarbejde en samlet oversigt
over eksisterende aftaler for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø med hovedindhold
og forslag til opdateringer eller/og ændringer.
Med baggrund i brugerrådets drøftelse og eventuelle bemærkninger foretager
Ringsted Kommune en opdatering af relevante aftaler med den enkelte aftalepart.
Oversigt over aftaler er vedhæftet og udsendt med denne dagsorden.
Referat
Oversigt over aftaler skal suppleres med manglende aftaler. Brugerrådets medlemmer fremsender eventuelle manglende aftaler i oversigten til kommunen.
Kommunen tjekker op på båd- og fiskeaftaler i forhold til lodsejere.

Side 3 af 6

5. Byrådets budgetaftale
med hensigtserklæring om naturpark (forelægges også for brugerrådet for Gyrstinge
Sø)

For 2019 er indgået budgetaftale mellem alle Byrådets partier. I budgetaftalen er
Byrådet enige om en række hensigtserklæringer, herunder en hensigtserklæring
om at undersøge mulighederne for en naturpark:
”Kommunen bakker op om arbejdet med at få udpeget området nord for Ringsted by til naturpark. Kommunen vil gå i dialog med de mange interessegrupper
på det grønne område om hvordan denne udpegning kan fremmes. Med en
naturpark får vi mere fokus på de naturmæssige værdier, vi er så heldige at have i Ringsted.”
Byrådet har med hensigtserklæringen ikke afsat selvstændig økonomi til arbejdet med udpegning af en regional naturpark.
Administrationen kan tilføje, at der i ”Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø” (s. 37) er anført, at det såkaldte blå T med søerne og Ringsted Ådal på
sigt kan blive grundstenen i visionen om en Regional Naturpark. Heri kan f.eks.
også de store skovområder i den nordlige del af kommunen indgå.
En regional naturpark er en ramme – en paraply – for et tværgående samarbejde mellem frivillige aktører: Lokale borgere og foreninger, lodsejere, erhvervsliv,
turisme og myndigheder. Samarbejdet udføres indenfor en bestemt geografisk
afgrænsning.
Udpegning til regional naturpark sker på grundlag af Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker.10 kriterier skal opfyldes for en udpegning.
Blandt kriterierne er en geografisk afgrænsning, hvor mindst 50% af arealet omfatter beskyttet natur. Udpegning kan ske via en pilot-park periode, hvor 7 ud af
de 10 kriterier til en start skal være opfyldt.
På mødet vil administrationen kort gennemgå de 10 kriterier for etablering af en
regional naturpark. Udkast til areal-analyse for mulige geografiske afgrænsninger af en naturpark, der kan opfylde kriteriet om mindst 50% beskyttet natur vil
blive præsenteret. Areal-analysen omfatter dertil en række temakort, der viser
den eksisterende status for: Naturtyper, tilgængelighed, indgange til naturparken, friluftsliv, oplevelseszoner, kulturhistorie, overnatningsmuligheder m.fl.
Referat
Orientering taget til efterretning. Plancher udsendes til brugerrådets medlemmer
efter kvalitetstjek.

6. Status for den grønne
trekant ved Søsportshjørnet og grejbanken

Ideskitse blev forelagt for brugerrådet ved forrige møde. Ideskitse med renovering af tidligere kontor, opførelse af uderum og fugletårn er under projektering.
Renovering af sti ved den grønne trekant og over dæmning udføres i perioden
november til 10. december. Entreprenør er valgt og materialer er leveret.
Termin for Ringsted Kajakklubs etablering af opbevaringsrum er pt. ikke kendt.
Referat
Orientering taget til efterretning.
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7. Færdselsregler, Haraldsted Lillesø

Ved brugerrådets møde den 12. september 2018 blev følgende taget til referat:
Administrationens redegørelse blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:




Administrationen sammenskriver færdselsregler til et samlet hele for Haraldsted Sø og lovgivningens regler for færdsel ved Haraldsted Lillesø i
et vejledende sprog/venlig tone.
Brugerrådet anbefaler, at fiskeri og isætning af både i Haraldsted Sø
sker fra dæmningen.
Forslag til sammenskrevne færdselsregler forelægges brugerrådet til
næste møde.

Administrationen har udarbejdet et forslag til sammenskrevne færdselsregler for
Haraldsted Lillesø og Haraldsted Sø. Færdselsreglerne er udformet ved en
kombination af vejledning og regler. Teksten er endnu ikke sat op i et design,
men det foreslås bl.a. at anvende piktogrammer ud for de enkelte emner: Ophold, toiletter, badning, hunde osv. Færdsel på is er ikke medtaget i forslaget.
Tekstforslag er vedhæftet dagsordensudsendelsen. Til sammenligning er også
vedhæftet nuværende formulering af regler.
Referat
Tekstforslag vedrørende sejlads skal tydeliggøres i forhold til adgang fra landsiden. Bådbroerne ved Vrangeskov, Voldstedet og Søbjerg er vanskeligt/ikke tilgængelig fra landsiden. Tydeliggørelse indarbejdes i teksten og forelægges brugerrådet ved næste møde.

8. Anmodning om opsætning af hjertestarter

Vinterbaderne, der holder til ved Ro- og Kajakklubben, har anmodet kommunen
om opsætning af en hjertestarter med baggrund i de mange besøgende ved
stedet.
Foreninger kan ansøge TrygFonden om at blive fadder for en hjertestarter. Dette
indebærer, at TrygFonden stiller en hjertestarter gratis til rådighed i tre år, hvorefter den overdrages til foreningen. Foreningen skal bekoste opsætning med
varmeskab udendørs, forsikring af hjertestarteren, vedligehold (nyt batteri hvert
4. år og nye elektroder hvert 2. år) samt el-omkostning til opvarmning. Ansøgning sendes til TrygFonden inden den 1. marts 2019. Besked kan forventes i
løbet af 3 måneder. På grund af disse omkostninger, har Vinterbaderne ikke
vurderet at have økonomi til at benytte TrygFondens mulighed.
Kommunen har opsat hjertestartere på en række kommunale bygninger. Det er
de pågældende institutioner, som bygningen rummer, der over sit budget betaler
og vedligeholder hjertestarteren. I praksis sker dette ved en aftale med Brand og
Redning, hvor der kan købes en pakkeløsning med hjertestarter, udendørsskab
og kursus for 8 personer (4 timer). Brand og Redning forestår herefter et årligt
tilsyn med udskiftning af eventuelle dele til en fast abonnementspris. Opsætning
og tilslutning til el-nettet sker via kommunens ejendomsservice. Denne ydelse
betales særskilt. Udgift til etablering og drift:
Etablering
Pakkepris for hjertestarter, udendørs skab og kursus ca. 20.000 kr.
Opsætning og tilslutning til el-net ved standardtilslutning ca. 1.500 kr.
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Årlig drift
Årligt abonnement med tilsyn og service ca. 1.500 kr.
Skønnet årlig el-udgift: 500 kr.
I området er den eneste kommunale bygning den tidligere HOFOR-bygning, der
skal ombygges med nye toiletter, formidling og grejbank. Opsætning af en hjertestarter kan i givet fald tilrettelægges i sammenhæng med ombygningen. Udgiften til etablering og efterfølgende drift vil i så fald blive afholdt af søernes anlægs- og driftsbudget.
Brugerrådet skal tage stilling til anmodningen.
Referat
Brugerrådet anbefaler opsætning af hjertestarter på kommunens bygning.

9. Valg af ildsjæle

Ifølge kommissorium for Brugerrådet for Haraldsted Sø udpeger brugerrådet to
ildsjæle, der vælges for ét år ad gangen. Valgperioden udløber pr. 31.12.2018.



Ildsjæl Finn Lystrup er på valg.
Ildsjæl nr. 2 er ikke valgt og derfor ledig for valg.

Brugerrådet skal tage stilling til valg af 2 ildsjæle for 2019.
Referat
Finn Lystrup blev genvalgt.
Ved mødet fremkom ikke forslag til valg af ildsjæl 2. Brugerrådet bør overveje
forslag til næste møde.

10. Næste møde

Ny mødekalender for 2019 skal besluttes. Ud fra møderækken i 2018 kan følgende mødedatoer i 2019 foreslås:
Onsdag, den 6. februar
Onsdag, den 15. maj
Onsdag, den 11. september
Torsdag, den 5. december

kl. 16 - 17.30
kl. 16 - 17.30
kl. 16 - 17.30
kl. 16 - 17.30

Ved møde i december 2019 skal arbejdet i brugerrådet jf. kommissoriets forretningsorden evalueres for de foregående to år.
Fremlagt på mødet
Brugerråd for Gyrstinge Sø har besluttet at ændre kommissoriets forretningsorden vedrørende frist for fremsendelse af sager/dagsordenspunkt til behandling.
Frist er ændret fra 30 dage til 20 dage inden mødedato. Kan Brugerråd for Haraldsted Sø tilslutte sig samme ændring i kommissoriet for Haraldsted Sø?
Referat
Mødekalender blev vedtaget.
Brugerrådet kan anbefale, at frist for fremsendelse af sager til behandling ændres fra 30 dage til 20 dage inden mødedato.
11. Eventuelt

Ingen bemærkninger.
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