MØDE: BRUGERRÅD FOR GYRSTINGE SØ
REFERAT

Udvalgsnavn

Brugerråd for Gyrstinge Sø

Mødedato

Tirsdag, den 27. november 2018

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17.30

Mødested

Møderum 1, Rønnedevej 9, Ringsted.

Deltagere

Afbud

Ikke til stede

Afbud

1. Godkendelse af
dagsorden

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

Til referat fra møde den 11. september 2018 har administrationen ikke modtaget
bemærkninger.
Godkendelse af dagsorden.

2. Årsplan 2019 for pleje
og indsatser ved søerne (forelægges også
for brugerrådet for Haraldsted 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.
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.
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Referat
(JF) havde bemærkninger til plejen af område 2 og 4. Det blev aftalt med (JF), at
(JF) skriver sine bemærkninger til kommunen, som kommunen vil vurdere og
udarbejde en redegørelse om. Redegørelse udsendes til brugerrådets medlemmer.
Administrationens plancher for årsplan 2019 udsendes med referatet. Bemærk
at forslag og bemærkninger til årsplan kan fremsendes til behandling ved næste
brugerrådsmøde i februar 2019.

3. Græsningslavenes
indsats

Søudvalget under Gyrstinge Lokalråd vil orientere om græsningslavenes indsats
i områderne 2, 5, og 6 jf. Naturplan for Gyrstinge Sø.
Græsningslavenes indsatser er kort beskrevet i rapporter vedhæftet og udsendt med denne dagsorden.
Referat
Orientering taget til efterretning. (JF) gav en orientering vedrørende afgræsning i
område 1, 4 og 5.

4. Oversigt over eksisterende aftaler ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø (forelægges
også for brugerådet for
Haraldsted 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 mulige behov for 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.
Søudvalget under Gyrstinge Lokalråd har forespurgt til status for færdiggørelse
af pasningsaftale mellem Ringsted Kommune og Søudvalget.
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.

5. Byrådets budgetaftale
med hensigtserklæring om naturpark (forelægges også for brugerrådet for Haraldsted
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 regional 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 haSide 2 af 5

ve 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 indgå de store skovområder i den nordlige del af kommunen.
En regional naturpark er en ramme – en paraply - for et tværgående samarbejde
mellem frivillige aktører: Lokale borgerer 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 også 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. Skarvbestanden ved
Gyrstinge Sø

Ringsted Sportsfiskerforening og Søudvalget under Gyrstinge Lokalråd ønsker
at drøfte bestanden af skarv ved søen. Ringsted Sportsfiskerforening v. Søren
Rath har fremsendt følgende:

”Hvis muligt ønsker jeg, at vi vender skarvsituationen i Gyrstinge Sø.
De er talstærkt tilstede i øjeblikket, både ved Frøsmose Å, på øen, og ”ved stenen” i Allindemagleskoven er træer faktisk gået helt ud p.g.a. skarverne,
som vi vurderer det. Også i Tivolisøen huserer de i stort omfang, i Haraldsted Sø
er det dog mere sporadisk, men der er også langt mere daglig trafik på og ved
søen”.
Administrationen tolker henvendelsen således, at Ringsted Sportsfiskerforening
ønsker en regulering af skarven. Om regulering af skarv gælder følgende:





Regulering af skarv skal ske efter vildtskadebekendtgørelsen fra den 27.
juni 2018.
Det er ejer eller bruger af en ejendom, der indenfor rammerne af bekendtgørelsen afgør, om der skal ske regulering.
Naturstyrelsen skal give tilladelse til regulering.
Regulering kan ske ved vandløb og søer for at beskytte:
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o Bestande af stalling, ål, snæbel, laks og ørred.
o Udtræk af smolt af snæbel, laks og ørred.
o Vandrefisk.
Naturstyrelsen kan give tilladelse til at begrænse:
o Etablering af nye kolonier.
o Antallet af redder i eksisterende kolonier.
Naturstyrelsen kan give tilladelse til at fjerne eksisterende kolonier.

Ansøgning om tilladelse til regulering skal ske til Naturstyrelsen. I ansøgningen
skal bl.a. redegøres for:



Årsag til den ønskede regulering.
Om der er forsøgt andre løsninger, som har vist sig ikke at være tilfredsstillende.

Tre lokaliteter og dermed forskellige ejere/brugere er nævnt i henvendelsen:
Gyrstinge Sø/Frøsmose Å, Allindemagle Skov og Tivolisøen (Haraldsted Lillesø). Ejere/brugere af lokaliteterne skal afgøre og begrunde, om der er behov for
en regulering af skarv.
Ringsted Sportsfiskerforening har ikke oplyst, om der er forsøgt andre løsninger
til regulering, og som ikke har vist sig at være tilfredsstillende.
Referat
Sagen blev drøftet.

7. Valg af ildsjæle

Søudvalget under Gyrstinge Lokalråd gør opmærksom på, at brugerrådet efter
kommissoriet udpeger to ildsjæle, der vælges for ét år ad gangen. Valgperioden
udløber pr. 31.12.2018.



Ildsjæl Karin Graver Larsen er på valg.
Ildsjæl Hanne Brandt er nyvalgt for 2019.

Brugerrådet skal tage stilling til valg af 1 ildsjæl for 2019.
Referat
Karin Graver Larsen blev genvalgt.

8. Næste møde, mødekalender for 2019,
evaluering og fremsendelse af dagsordenspunkter

Ny mødekalender for 2019 skal besluttes. Ud fra møderækken i 2018 kan følgende mødedatoer i 2019 foreslås:
Tirsdag, den 5. februar
Tirsdag, den 14. maj
Tirsdag, den 10. september
Tirsdag, den 3. 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.
Søudvalget ønsker en drøftelse af sidste frist for indsendelse af dagsordenspunkter til brugerrådsmøderne.
Kommissoriets forretningsorden fastlægger herom:
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at sager til behandling i brugerrådet skal sendes til formanden senest 30
dage inden mødedato.
at dagsorden udsendes senest 14 dage inden mødedato.

Referat
Mødekalender blev vedtaget.
Frist for fremsendelse af sager til behandling blev ændret fra 30 dage til 20 dage
inden mødedato.

9. Eventuelt

Henvendelse vedrørende reparation af to gangbroer i Allindemagle Skov fra
Søudvalget under Gyrstinge Lokalråd.
Administrationen følger op og giver en tilbagemelding på mødet.
Referat
Administrationen træffer nærmere aftale med ejer af Allindemagle Skov.

Orla Johannsen
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