Brugerråd for Gyrstinge Sø - Ringsted Kommune
Referat
Mødedato:
Deltagere:

Punkter
1. Godkendelse af
dagsorden +
referat.
2. Søens tilstand

2. Status /siden
sidst.

16. januar 2018 kl. 16.00-17.30
Mødested: Møderum 1. Rønnedevej 9, Ringsted
Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi (AG)
Naturfredningsforening Ringsted (p.t.. uden repræsentant)
Niels P. Dreyer, Dansk Ornitologisk Forening.(ND)
Aksel Leck Larsen, Grønt Råd (AL)
Søren Rath, Ringsted Sportsfiskerforening (SR)
Peter Laurents, Friluftsrådet (PL)
Bjarne Krog, Lokalråd (BK)
Steen Kisselhegn, Lokalråd (SK)
Jens Christian Frederiksen, lodsejer (JF)
Kenth Poulsen, lodsejer (KP)
Ole Hylleborg, ildsjæl (OH)
Karin Graver Larsen, ildsjæl (KL)
Torben Lollike, Klima- og Miljøudvalget, formand (TL)
Eilif Byrnak, Ringsted Kommune, sekretær (EB)
Berit Bojsen, Ringsted Kommune (BB)
Jeanne Breinholdt Skelmose (JS)
Beth S. Lundholm (BL)
Uddybende information

afbud

Ansvarlig

Den nye formand, Torben Lollike, bød velkommen.
Dagsorden og referat godkendt.
Goddag til nye medlemmer.
BL redegjorde for søens tilstand ud fra statslige data. Søen har udviklet sig
fra ringe til moderat tilstand og målet er god økologisk tilstand. BL’s
slides er vedlagt referatet.
EB redegjorde for de tiltag, der er foretaget omkring Gyrstinge Sø i 2017.
Etablering og indvielse af sti, fugletårn, broer, skiltning m.v.
Samtidig er Naturplanen for Gyrstinge søområdet politisk godkendt.

3. Sti + afgræsning i Stiens forløb og farbarhed blev drøftet. Hvordan balancerer vi hensynet til
publikumsfærdsel med hensynet til den prioriterede høje naturbeskyttelse i
sydenden af søen
Helhedsplan og Naturplan. Og hensynet til, at vi skal vælge løsninger, der
både er driftsmæssigt og økonomisk ansvarlige.
Rådet tager udgangspunkt i den vedtagne Naturplan, hvor området i
sydenden er fastlagt til afgræsning og ønsker p.t. ikke yderligere hegning i
de eksisterende folde. Dyreholderne venter med at sætte dyr på til
jordbunden er tørret ud. Kommunen overvejer en belægning med stabilgrus
e.l. på de mest udsatte steder på stien, når vejret tillader det. Der sættes
skilte op ved indgange til foldene som forbereder publikum på mødet med
køer/får. Søudvalget inviterer til offentlig gåtur i foldene til foråret.
EB orienterede om implementering af Naturplanen og de naturplejetiltag,
4. Tiltag i 2018
der sker i de enkelte delområder med hjælp fra lokale dyreholdere. I 2018
vil der primært blive tale om tilpasninger til de allerede udførte tiltag.
Ønsket om nyt navn for Gyrstinge sø-område blev frafaldet.
5. Navn

29-01-2018

TL

BL+SR

EB

alle

EB
SK+BK

6. Regulativ for
Gyrstinge Sø

Behovet for revision af Regulativet for Gyrstinge Sø blev drøftet.
Regulativet er forældet og kommunen er i gang med revision af regulativer
for vandløb og søer i kommunen. Der er ansat en vandløbsmedarbejder i
2017, der indenfor en 4-årig periode skal revidere regulativerne – startende
med Ringsted Å og formodentlig herefter prioritere søregulativerne. Måske
vil en ny vandløbslov, som miljøministeren har påtænkt i 2018, sætte nye
rammer for regulativerne.

7.
Landskabsinventar. JF opfordrer til at de forskellige faciliteter, der er opsat og opsættes
fremover sker i harmoni med søområdets smukke natur. Der er gode
eksempler med skilte, stenter, fugletårn, broer m.v., men f.eks. de opstillede
plastikborde/bænkesæt harmonerer ikke. Kommunen vil tage dette til
efterretning ved kommende tiltag og udskiftninger af inventar.
8. Næste møde

9. Evt.

Møderne for resten af året er fastlagt: 15. maj, 11.september og 27.
november.
SK og JF vil gerne være behjælpelige med opsætning af de sidste
piktogrammer på syd og østenden af søen. De henvender sig til EB.
SR spørger til projekt om sejlads på Ringsted Å. Kommunen kan bekræfte
at kommunen er i gang med en forundersøgelse, der ser på muligheden for
at kunne ro i kano eller kajak på Ringsted Å fra Haraldsted Lillesø til
Susåen.
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