Til
Brugerrådet
Naturpark Maribosøerne

REFERAT AF MØDE DEN 26.3.2015 I BRUGERRÅDET
NATURPARK MARIBOSØERNE
29-04-2015

Dagsorden
1. Velkomst.
Frederik bød velkommen.
2. Rundvisning mv. i Maribo Roklub.
Punktet blev flyttet til efter punkt 3.
Morten viste rundt i Roklubben. Læs mere om roklubben på klubbens hjemmeside: http://www.mariboroklub.dk/
3. Kajakklubbens udviklingsplan for Naturpark Maribosøerne.
Frederik oplyste, at punktet er på dagsordenen som opfølgning på Kajakklubbens præsentation af planerne på sidste brugerrådsmøde den 19. januar 2015.
Frederik understregede, at det er vigtigt med lokale synspunkter, koordination,
nye ideer mv.
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Bo oplyste, at Kajakklubbens planer har status som visionsplan med en række
forslag, og at der ikke er noget besluttet eller finansieret endnu. Det blev endvidere oplyst, at det i denne fase af planarbejdet er vigtigt at komme med så mange scenarier som muligt. Det er også vigtigt, at man nogle steder i Naturparken
får mere aktivitet, mens man i andre områder kan give mere ro. Bo oplyste videre, at der i Lolland Kommune i dialog med Kajakklubben er indledt en proces
mhp. at konsekvensvurdere planerne i forhold til naturbeskyttelse. Lolland Kommune arbejder også på at få finansieringen på plads. Herefter skal der detailprojekteres samt meddeles lovpligtige tilladelser mv. Ideerne har i øvrigt bl.a. været
præsenteret i TV2 Øst. Bo understregede endvidere, at titlen ’Helhedsplan’ er
kajakklubbens opfindelse, men det er ikke en helhedsplan for hele Naturparken.
Herefter blev planen drøftet, og flere medlemmer havde en række bemærkninger
og synspunkter til forslagene benævnt i signaturoversigten med nr. 1-25. Blandt
andet blev følgende nævnt (refereret i stikordsform). Tallene refererer til numrene i signaturoversigten:
Ad 1:
Wiresystem skal gerne ligge på bunden.
Ad 2:
Det anbefales ikke at lave opfyldning i Søndersø - beskyttet i.h.t. fredning og naturbeskyttelseslovens § 3.
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Ad 3-9:
Man må tænke på, hvordan en p-plads mm. opleves fra den anden side.
Ad 10:
En ny badeanstalt anbefales ikke på dette sted. En badeanstalt eventuelt i mindre skala kan fx ligge i sydenden af Kajakklubben, hvor den gamle badeanstalt
har ligget. Hvis max dybden ikke er dyb nok til udspring, kan der fx uddybes.
Ad 11-16:
En lang samlet gangbro i Sivbræmmen vurderes at være stærkt problematisk i
forhold til ynglefuglene i rørskoven. Broer der etableres vinkelret på kysten en
række steder kan anbefales (fiskeri/udsigt o.l)
Vigtigt at huske den kulturhistoriske formidling.
Der opfordres til at tænke helhedsmæssigt arkitektonisk i hele Naturparken.
Flere organisationer ønsker at blive inddraget i arbejdet.
Det ville være godt at få midler til at rense Klostersøen op.
En fornyelse af byrummet skal også hænge sammen med denne plan.
Forslag om at flytte Anemonens anlægsbro mod syd og her bygge løsning for
handicappede, som ikke er muligt ved nuværende placering.
Ad 17-25:
Der foreslås at sætte en bro op v. Frilandsmuseet.
Hestø og Præstø: Anlæggelse af Shelter på øerne blev drøftet. Der var ikke
enighed om en ønsket placering. Anlæg af shelter på Fruerø kan ikke anbefales.
Der var forslag om at bygge sheltere som i Svendborg Kommune, hvor der fx
skal udleveres nøgle for at anvende dem, så det fx kunne blive et eksklusivt oplevelsesprodukt.
Det er vigtigt at tænke på afstandskrav til fuglelokaliteter.
Frederik takkede for alle de konstruktive bemærkninger – der nu vil blive medtaget i forhold til det videre arbejde.
4. Orientering fra kommunerne.
 Nye skilte og opdateret kort over Naturpark Maribosøerne som følge af
Friluftsrådets mærkningsordning.
Catharina orienterede om, at vi som medlem af Danske Naturparker har fået forskellige produkter: T-shirts; to logoer, der skal monteres på to højskilte på to steder - et i hver kommune. Det anbefales, at man bruger logo-designet, som det er
angivet.
Vi er i gang med at lave nyt kort. Bl.a. vil vi gerne have fremhævet Maribo, så faciliteter klarere fremgår. ’Her står du markering’ bliver også angivet. Der ønskes
også et andet skiltedesign mv.
Der ønskes eventuelle forbedringer til det nye kort fra alle medlemmer i Brugerrådet. Cath. anmodede om at rette på det kort, der var ophængt på mødet.


Status for drøftelser med Nordeafonden vedr. natur/friluftsprojekt på Lolland-Falster.
Bo orienterede om, at vi har en aftale med Nordeafonden om, at vi gør et forslag
til rammeansøgning for forskellige projekter færdigt i april og fremsender det.
Rammen tilstræbes at blive så åben som mulig, så det kan give rigtig mange muligheder. Herefter skal vi holde møde med Nordeafonden i maj. Vi håber på, at vi
i tredje kvartal får tilsagn fra Nordeafonden, så vi kan påbegynde de forskellige
projekter i januar 2016.
Rammeansøgningen sætter fokus på de tre store naturområder: Nakskov Fjord,
Naturpark Maribosøerne og Farvandet på og omkring Guldborgsund. Derudover
skal mindre naturområder også inddrages, som fx Hyllekrog, Bøtø Nor, Horreby
Lyng, Hannenov Skov, Gedser Odde mv. Der fokuseres på benyttelse og beskyttelse, offentlig adgang, formidling i ensartet udtryk på hele Lolland-Falster, her-
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under elektronisk formidling, udformning af højskilte mv.; partnerskaber fx med
foreninger og virksomheder. Projekterne skal køre over en fireårig periode.


Ansøgning til Friluftsrådet om opgavebank.
Frederik orienterede om, at vi har fået tilsagn fra Friluftsrådet om 275.000 kr.
med 100 % finansiering om et udviklingsprojekt med titlen ”Samarbejde med lokalsamfundet og lokale partnerskaber i naturparker / Udvikling af opgavebank”.
Projektet løber over de næste 2 år og handler om:
Etablering og udvikling af en platform, hvor naturparken og parkens samarbejdspartnere kan byde ind med forskellige opgaver man ønsker løst, og hvor frivillige
kan byde ind på opgaverne.
Platformen skal indeholde en dialogmulighed mellem parterne, og de frivillige
skal også kunne byde ind med opgaver, som de finder relevante at udføre i parken. Opgaverne kan dels være egentlig naturpleje, men også formidlingsopgaver, deltagelse i events og arrangementer og meget andet i naturparken. ”Opgavebanken” tilknyttes en ”redskabsbank”, hvor de frivillige kan få adgang til forskellige maskiner og redskaber til brug for plejeopgaver, eller hvor redskaber udlånes over en periode til enkeltpersoner, organisationer eller institutioner. Det
undersøges om det er muligt at oprette samt uddanne et ”guidekorps”
På mødet blev det aftalt at vi udsender en nærmere beskrivelse med henblik på
en drøftelse på mødet i juni.



Muligt nyt Interreg. projekt.
Cath. orienterede om, at vi har muligheder for et EU projekt i samarbejde med
andre danske og tyske naturparker. Ansøgning indsendes i efteråret 2015



Nye tiltag for sejlads med Anemonen.
Revideret sejlplan kommer i tryk umiddelbart efter påske. I denne er der nye tiltag, der er i værksat i samarbejde med erhvervslivet fx solnedgangsture med
servering af mad, vinsmagningsture mv.
Salle og Bo koordinerer mht aktiviteter fra SØMO.



Pleje af Borgø.
I samarbejde med Museet og efter aftale med ejer af Borgø, arbejdes der på projektforslag for pleje på Borgø for at synliggøre fortidsminder mm. Efterfølgende
skal lodsejer og kommunerne vurdere hvad der er muligt at igangsætte.



Persontællerne.
Uffe redegjorde for statistik vedr. persontællerne, jf. vedlagte dokument.



Velux Fondens ’Invitation til projektideer – Fremtidens brug af land’.
Bemærk at fristen for indsendelse af projektidéer allerede er den 9. april 2015.



Miljøministeriets høring af forslag til Natura2000 planer 2016-2021. I høring
fra 19.12.2014 til 10.4.2015. Link til Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for
Maribosøerne:
http://naturstyrelsen.dk/media/130795/n177_forslag_n2000plan2016-21.pdf
Kommunernes høringssvar er formidlet til Brugerrådet til orientering.



Bo orienterede kort om dialogmødet om den fremtidige udformning af naturvejledningen i Lolland Kommune – afholdt umiddelbart inden Brugerrådsmødet.
Ros for at involvere Brugerrådet/interesenter i dialogen.

SIDE 4/4

5. Orientering fra medlemmer.
Riderute Lolland-Falster v. Annette Greenfort, orienterede om nyt kort på deres
hjemmeside om ridemuligheder.
Maribo Roklub, v. Martin Nyvang, gjorde opmærksom på en artikel fra Jyllandsposten, der nævner Naturpark Maribosøerne, jf. vedlagte artikel.
6. Eventuelle opgaver til næste brugerrådsmøde.
Tænk over projekter til opgavebanken.
7. Næste møde: Den 2. juni 2015 kl. 16-19 på Anemonen.
Der kræves som altid tilmelding. Der gøres opmærksom på, at de der ikke får
tilmeldt sig inden fristen, ikke får mulighed for at komme med. Hvis båden ikke er
fyldt op, vil vi nemlig invitere andre med. Dato for tilmeldingsfrist udsendes senere.
8. Eventuelt
Intet.
Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
Til stede:
Uffe Nielsen
Annette Greenfort
Carsten Drejer
Lars Munk
Jan Wandy Pedersen
Morten Borg Jensen
Martin Nyvang
Baldvin Bjørnsson
Erica Christiansen
Leif "Salle" Nielsen
Shaun Maskell
Pia Lyndelse
Troels Lyndelse
Sven Jean Larsen
Anne Elmer
Bo Rasmussen
Catharina Oksen
Frederik Cordes
Maya-Maria Madslund (referent)
Afbud
Leif Plith Lauritsen

