PRESSEMEDDELELSE

Dato: 6. februar 2017

Borgermøde om naturplan for Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Ringsted Kommune vil lave en naturplan for Gyrstinge Sø, og kommunen
holder derfor i samarbejde med Københavns Universitet borgermøde
onsdag den 1. marts.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Der er i 2014-2016 gennemført et stort naturgenopretningsprojekt ved Gyrstinge
Sø. Vandstanden er sænket ca. 2 meter, og vandløbene løber igen frit til og fra
søen. Derfor er der blandt andet også kommet ca. 50 ha. ny søbred, og øen i
søen er igen kommet frem.
Naturgenopretningsprojektet har skabt helt nye rammer for søen, og de nye
søbredder har vist sig at være en magnet for plante- og fuglelivet.
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Borgmester Henrik Hvidesten siger:
”Ringsted Kommune vil lave en samlet naturplan for områdets udvikling og pleje,
og vi inviterer derfor til et borgermøde, hvor vi sammen kan sætte fokus på søens
store naturpotentiale og drøfte, hvordan vi i fælleskab kan udvikle og pleje dette
unikke område,” siger borgmester Henrik Hvidesten
Borgermødet er onsdag den 1. marts fra kl. 18-21 i Landsbyhuset, Bygaden 36,
Gyrstinge.
I løbet af aftenen vil der være korte oplæg om områdets natur og dyre- og
planteliv. Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet vil sammen med Eilif
Byrnak fra Ringsted Kommune desuden fortælle kort om tankerne bag en regional
naturpark.
Der vil blive serveret en sandwich og kaffe i løbet af aftenen. Det er ikke
nødvendigt at tilmelde sig.
Program for aftenen:
18.00-18.15: Velkomst ved borgmester Henrik Hvidesten
18.15-18.30: Ringsted Kommunes rammer for naturplan for Gyrstinge Sø
18.30-19.30: Fire oplæg fra lokale ildsjæle om områdets fugle, planter samt fisk og
vandkvalitet
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19.30-19.45: Jørgen Primdahl, Københavns Universitet, og Eilif Byrnak, Ringsted
Kommune fortæller om tankerne bag en Regional Naturpark
19.45-20.00: Pause
20.00-21.00: Fælles drøftelsen af de tre spørgsmål:
1) Hvordan skal den fremtidige pleje af sø og søbredder være?
2) Hvad er der af potentielle udfordringer, som vi skal være
opmærksomme på?
3) Skal Gyrstinge Sø indgå i en større sammenhæng, f.eks. regional
naturpark?

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Eilif Byrnak, biolog i Ringsted Kommune, på telefon 57 62 63 71 eller mail
eby@ringsted.dk
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