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

Punkter
1. Godkendelse
af dagsorden +
referat.

2. Status /siden
sidst.

3. Naturplan for
Gyrstinge Sø

26. september 2017 kl. 16.00-17.30
Mødested: Møderum 3. 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)

afbud

Klaus Hansen, Klima- og Miljøudvalget, formand (KH)
Eilif Byrnak, Ringsted Kommune, sekretær (EB)
Berit Bojsen, Ringsted Kommune (BB)
Uddybende information
Bemærkninger til referat: Til JF’s bemærkning om, at der står forskelligt om
lodsejernes rettigheder i Helhedsplanen, bemærkede formanden, at selv om der er
lidt forskellig formulering, vil kommunen administrere søerne ens, og dermed
”respektere lodsejeres gældende og erhvervede rettigheder for fiskeri,
adgangsforhold m.v.”
Til drøftelsen om rådets inddragelse er kommunens fortolkning af kommissoriet, at
rådet så vidt det er muligt skal inddrages i væsentlige sager for søens fremtid.
Referat og dagsorden godkendt.
Status for implementering af Helhedsplanen med fokus på Gyrstinge Sø.
EB orienterede om arbejdet med stien, skiltning, aftaler om opsætning af fugletårn,
P.forhold ved Øvej, m.m.
Disse anlæg omkring Gyrstinge Sø forventes færdige til indvielsen af søstien d. 14.
oktober.
Søens miljømæssige tilstand blev drøftet i lyset af sommerens store mængder af
alger, der har gjort vand og søbred grøn i lange perioder. Overvågning af de danske
søers tilstand er en statslig opgave. Kommunen undersøger til næste møde, om der
findes yderligere data for søens tilstand og de tilstødende vandløbs stoftransport.

Udkastet til Naturplanen er nu godkendt i KMU og er sendt i offentlig høring.
Drøftelse af især den fremtidige pleje af søbredderne på sydsiden af søen. Enighed
om, at det er vigtigt at søbredderne bliver afgræsset og holdes lysåben. Kommunen
vurderer derfor snarest, om der kan tages initiativ til hegning af arealet. Et lokalt
græsningslav vil gerne afgræsse området med kvæg. Drøftelse af den gamle
trærække langs stien viste uenighed om omfanget af pleje/rydning. Hensyn til
beskyttelse af fugle, hensyn til publikums mulighed for enkelte steder at kunne
”kigge ud til søen” og hensyn til at sikre/fritstille gamle landskabstræer (ege) var
nogle af de argumenter, der blev fremført.
Forslag fra DOF om ”terneø” som del af Naturplanen, samt at man prøver at

01-11-2017

forhindre mountainbikes i at komme ind i hegningerne.
4. Indvielse af
Gyrstinge Søsti

Program for dagen: lørdag d.14. oktober kl. 10-13 var vedlagt dagsorden.
Tilslutning til programmet, og til, at en repr. fra Søgruppen i Gyrstinge Lokalråd
holder oplæg.

5. Udpegning af
ildsjæle

Forslag om udpegning af Ole Hylleborg og Karin Graver Larsen til rådet. De blev
valgt og deltager fra næste møde.

6.
Arbejdsgrupper
og driftsaftaler

Arbejdsgrupper og driftsaftaler med lokalgrupper, der vil drifte dele af stien,
fugletårn og andre faciliteter.
Aftaler med kommunen kan indgås og formaliseres med evt. start fra jan. 2018.
Procedure for nedsættelse af arbejdsgrupper aftales.
JF gav udtryk for at han og Niels Mogensen gerne ville fortsætte driftsaftalen på de
arealer, som de p.t. afgræsser med får.
Hvor denne driftsaftale slutter mod øst vil Steen Kisselhegn, Bjarne Krog og Jens
Møller gerne lave driftsaftale i fremtiden.
Tirsdag d. 16. januar 2018 kl.16 møderum 1. Rønnedevej 9 Ringsted

7. Næste møde
8. Evt.

Ønske om piktogram med ”ingen cykling” på søsti ved Øvej. Og ønske om at
kommunen vurderer, om der kan opsættes redningspost ved den nye bro på
vandindtaget ved Allindemagle Skov.
Ønske om affaldsspand ved Øvej, hvis det viser sig nødvendigt. Indtil videre prøver
vi, at opdrage folk til at hjemtage deres eget affald.

