MØDE: BRUGERRÅD FOR HARALDSTED SØ
REFERAT

Udvalgsnavn

Brugerråd for Haraldsted Sø

Mødedato

Onsdag, den 12. september 2018

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17.30

Mødested

Møderum 1, Rønnedevej 9, Ringsted.

Deltagere
Afbud
Stedfortræder
Afbud
Afbud

Afbud

Afbud

1. Godkendelse af
dagsorden og referat

Aksel Leck Larsen, (AL)
Grønt Råd.
Martin Nielsen, (MN)
Ringsted Roklub.
Gert Lidsmoes
Ringsted Kajakklub (stedfortr. For Martin Nielsen).
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.).
John Vilhelm Tell (JVT)
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)
Jeanne B. Skelmose, (JS)
Orla Johannsen, (OJ)
Berit Bojsen, (BB)

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

Godkendelse af referat fra møde den 29. maj 2018.
Godkendelse af dagsorden.
Referat
Referat fra den 29. maj 2018 blev godkendt.
Torben Lollike tilkendegav, at dagsordenens punkter fremover vil være udførligt
beskrevet og uddybet af administrationen. Dette gør det muligt, at rådets drøftelser herefter kan sammenfattes i et beslutningsreferat. Ønsker medlemmer af
rådet særlige standpunkter ført til referat kan dette stadig ske. Referat godkendes dermed samtidig på mødet.
Rådet tog formandens tilkendegivelse til efterretning, idet referat fremover udformes som beslutningsreferat.

2. Den grønne trekant
ved Søsportshjørnet
og grejbanken

Formanden har orienteret Klima- og Miljøudvalget om brugerrådets anbefaling
fra møde den 29. maj 2018: At de enkelte byggeprojekter ønskes placeret i et
sammenhængende byggeri som en multifunktionel enhed. Orienteringen gav
ikke anledning til at ændre den oprindelige plan for området. Brugerrådets anbefaling om at placere en shelter et andet sted end i den grønne trekant er taget
til efterretning og indgår derfor ikke længere i ideoplægget. På dette grundlag
har administrationen arbejdet videre med ideoplægget.
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Ideoplæg til drøftelse på mødet eftersendes.
Referat
Ideoplæg og administrationens orientering herom taget til efterretning med følgende anbefalinger:




3. Færdselsregler, Haraldsted Lillesø

Fugletårnet indrettes således, at der kan opsættes et antal bord/bænke
under fugletårnet.
Langs væg af det midterste hus opsættes bord/bænk eller/og på terrasse mod vest.
Shelter foreslås placeret ved Humlebjerg under iagttagelse af god afstand til beboelse på stedet.

Grundejerforeningen for Haraldsted Lillesø v. Torben Jørgensen har fremsendt
følgende forslag til færdselsregler på Haraldsted Lillesø:
1. Haraldsted Lillesø er forbeholdt badende og svømmende gæster. Badning er tilladt for alle borgere fra badestranden ved Holbækvej.
2. Der må ikke ske færdsel på bredderne i beskyttede områder.
3. Færdsel skal ske i passende afstand fra privat ejendom af hensyn til privatlivets fred. Det er ikke tilladt at gå i land på privat ejendom.
4. Sejlads er ikke tilladt på Haraldsted Lillesø. Lodsejere er undtaget fra
denne regel.
5. Fiskeri er forbeholdt lodsejere. Fiskeri må ikke finde sted fra badestranden, da mistet grej især kroge o liner kan være til fare for badende.
6. Enhver form for jagt på søen og på Ringsted Kommunes tilstødende
arealer er forbudt.
Administrationen har følgende bemærkninger til de foreslåede færdselsregler:
Ad 1: Badning er generelt tilladt for bredejer og andre, som bredejer tillader at
bade fra sin egen grund. Ringsted Kommune er bredejer på søens vestside,
som er udlagt til badeområde/badevand og på søens østside ved dæmningen.
Ved dæmningen må der bades, men området ved dæmningen mod Lillesø er
ikke udlagt som badeområde/badevand. Et udlagt badeområde/badevand indebærer bl.a., at kommunen skal føre jævnlig kontrol med badevandet. Tilsvarende
gælder for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, hvor der er udlagt badeområder med
badevandskontrol. Dette udelukker dog ikke, at badning kan ske andre steder
ved de to søer. Dette er tilladt.
Ad 2: I forhold til færdsel på bredderne kan bredejer færdes på egen grund uden
restriktioner. Andre må kun færdes på bredderne med bredejers tilladelse. Dette
gælder også eventuelle områder beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
Ad 3: Vandløbsloven foreskriver, at det ikke er tilladt at gå i land eller tage ophold på privat ejendom langs vandløb og søer uden bredejers tilladelse. Der
gælder dog ingen afstandsregler for ophold på vandfladen til den private grund.
Ad 4: Regulativ for Ringsted Å tillader sejlads på åen og Haraldsted Lillesø.
For Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er det besluttet, at ”…man ikke må bevæge
sig ind i de beskyttede områder”. Det er Ringsted Kommune som eneejer af
søerne, der har fastlagt denne adgangsbegrænsning for en række områder.
Dette kan lade sig gøre, fordi de to søer er særskilt udmatrikuleret til Ringsted
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Kommune og derfor ikke er omfattet af vandløbslovens generelle bestemmelser
om adgang til sejlads.
I helhedsplanen for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er der for Haraldsted Lillesø
mod syd udpeget et beskyttet område på linje med de to store søer. Imidlertid
kan udpegningen som beskyttelsesområde ikke gøres gældende i forhold til
regulering af færdsel. Aktuelt er der ikke i regulativ for Ringsted Å, som Haraldsted Lillesø er omfattet af, fastlagt en sejlads(adgangs)begrænsning i det markerede område. Grundlaget for regulativet er, at der ikke foreligger en særskilt
ejendomsret til Haraldsted Lillesø. Dermed er søarealet på Haraldsted Lillesø
delt efter det såkaldte midterlinjeprincip, hvor almenheden har ret til sejlads.
Ad 5: Fiskeri er tilladt for ejeren af den grund, der ligger nærmest fiskevandet.
Bredejere kan give andre ret til at fiske fra egen ejendom. Fra Ringsted Kommunes to ejendomme ved Haraldsted Lillesø er det pt. tilladt at fiske. For Gyrstinge
Sø og Haraldsted Sø har Ringsted Kommune som ejer aftalt fiskeretten med
lokale fiskeforeninger.
Ad 6: I lighed med fiskeretten har bredejer også en jagtret ved søen. Jagtretten
skal udøves i overensstemmelse med jagtloven. Ringsted Kommune har ikke
givet ret til jagt fra kommunens arealer på eller ved Lillesø.
Sammenfattende er adgang og færdsel for Haraldsted Lillesø allerede underlagt
regulering i eksisterende lovgivning og kan derfor ikke ændres af lokale regler.
Referat
Administrationens redegørelse blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:




4. Status for reparation
af vejen ned til dæmningen

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 Lillesø
sker fra dæmningen.
Forslag til sammenskrevne færdselsregler forelægges brugerrådet til
næste møde.

Ved sidste møde blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for
vedligehold/opretning af vejen til dæmningen.
Ejlstrupvej er offentlig vej frem til det vestlige knæk mod dæmningen og vedligeholdes af Ringsted Kommune. Den resterende vejstrækning mod dæmningen er
privat fællesvej.
I Byrådets budget er der pt. ikke afsat økonomi til en forbedring af Ejlstrupvej
eller ekstraordinære indsatser. Vedligehold prioriteres og afpasses derfor i forhold til øvrige vedligeholdelsesarbejder af veje, stier m.m.
Referat
Orientering taget til efterretning.

5. Næste møde

Onsdag, den 5. december 2018, kl. 16 – 17.30.
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6. Eventuelt

Til næste møde ønskes punkt til dagsorden vedrørende mulighederne for skiltning ved vej til søsportshjørnet og dæmningen.
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