Til
Brugerrådet for
Naturpark Maribosøerne

REFERAT AF MØDET D. 19-11-2015 I
BRUGERRÅDET NATURPARK MARIBOSØERNE
10-12-2015

Til stede: Elizabeth Knox-Seith, Merethe Kepp, Baldvin Bjørnsson, Troels Lyndelse,
Pia Lyndelse, Kis Nellemann, Carsten Drejer, Erica E. Christiansen, Morten Borg
Jensen, Jan W. Pedersen, Leif ’Salle’ Nielsen, Terkel Jakobsen, Finn Larsen, Uffe
Nielsen, Anne Elmer, Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, Stefanie Krøyer, Bo Rasmussen, Frederik Cordes, Catharina Oksen, Maya-Maria Madslund (ref.)
Referat
1. Velkomst.
Frederik bød særligt velkommen til de to nye medlemmer, Elizabeth (Pilgrimspræst) og Merethe (Ferierytter).
2. Præsentation af Hotel Søpark.
Stefanie præsenterede Hotel Søpark, Maribo, jf. link: http://millinghotels.dk/
GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & PLAN
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK
SAGSNR. 14/44044
SAGSBEHANDLER:
MAYA-MARIA MADSLUND
DIR +45 54731979
MAMA@GULDBORGSUND.DK
CVR NR. 29 18 85 99
TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

3. Referat fra mødet d. 16. marts 2015 og opsamling på tur d. 2. juni 2015, jf.
kan ses her: http://www.naturparkmaribo.dk/ (under OM og BRUGERRÅD).
Ingen bemærkninger til referaterne.
4. Nye medlemmer: Ferierytter og Pilgrimspræst.
Se punkt 1.
5. Projekt ’ Naturoplevelser på Lolland-Falster’, Nordeafonden, jf. vedlagte
power point om Nordeaprojektet.
Drøftelse:
Målet er bl.a. at Lolland-Falster skal være et rigtigt godt sted at tage hen, fordi vi
har det hele.
Pengene bliver ikke fordelt på forhånd mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Der vil blive en fornuftig fordeling af pengene mellem kommunerne ud fra
de fire store komponenter i budgettet og på baggrund af hvilke opgaver, der prioriteres. Der vil blive udarbejdet et milepæls program for arbejdet.
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I starten af det nye år vil der blive udsendt invitationer til at deltage i en referencegruppe med repræsentanter fra kommunernes grønne råd samt de tre brugerråd, foreninger, organisationer og erhverv m.fl. Referencegruppen kommer bl.a.
til at drøfte økonomien. Invitationerne udsendes fx til de enkelte organisationer
mv., som så selv må finde den pågældende repræsentant, der skal dække både
Lolland og Falster.
Der bliver også nedsat nogle destinationsgrupper indenfor vandring, cykling, kajakroning og ridning. Destinationsgrupperne skal udarbejde sammenhængende
og strategiske projekter til destinationsudvikling af ’Oplevelser i naturen på Lolland-Falster’. I den proces skal der identificeres og udarbejdes såkaldt ’Operative
Partnerskaber’ i forbindelse med både etablering og efterfølgende drift af projekterne.
Der skal således udarbejdes én samlet plan for friluftsfaciliteter, der understøtter
konceptet. Bl.a. er planen, at der skal etableres fysiske informationspunkter i forbindelse med de 3 hovednaturområder; Naturområde Guldborgsund, Naturpark
Nakskov Fjord og Naturpark Maribosøerne. Herudover skal formidlingen omkring
de 4 satellitområder; Horreby Lyng, Hannenovskoven, Saksfjed-Hyllekrog samt
øerne Fejø, Femø og Askø; også styrkes, og generelt skal der forbedres formidling samt faciliteter i store og mindre områder, samt på de primære forbindelseslinjer mellem naturoplevelserne.
I starten af det nye år, bliver der også igangsat arbejde vedr. digital kommunikation samt nogle enkelte andre opgaver.
Det blev påpeget, at der er tæt relation til Møns friluftstilbud mv., og at det kunne
være en god idé med at samarbejde med repræsentanter fra Møn.
Det blev påpeget, at der arbejdes på at løse en udfordring om cykelruten BerlinKøbenhavn, hvor man ikke kan cykle fra Gedser til Nykøbing F.
6. Opfølgning på Naturparkplanen.
Naturparkplanen er en operativ plan for 2014-2018 for Naturpark Maribosøerne.
Planen skulle udarbejdes i slutningen af 2014 i forbindelse med, at Naturpark
Maribosøerne kom med i Friluftsrådets mærkningsordning af Danske Naturparker den 16. januar 2015. Naturparkplanen skal løbende opdateres og skal følges
op i samarbejde med Friluftsrådet.
Vi har allerede opfyldt ca. 40 % af planen, og der gennemføres ca. 20 % af planen hvert år af de faste og løbende aktiviteter.
Den opdaterede Naturparkplan sendes til Brugerrådet i starten af det nye år, så
snart planen er blevet evalueret for 2015 i samarbejde med Friluftsrådet. Naturparkplanen udsendes også med dagsordenen til mødet i marts.
Mærkningsordningen er også ny for Friluftsrådet, som følger tæt med i andre
landes mærkningsordninger.
Det er en fordel at være med i mærkningsordningen fx i forhold til at søge og få
økonomiske midler til Naturparken herunder fra Nordeafonden.
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7. Opfølgning på Kajakklubbens udviklingsplan.
Finn Larsen fra Maribo Kajakklub, fortalte om opfølgningen på Kajakklubbens
udviklingsplan (se planen her: http://www.naturparkmaribo.dk/, søg efter ’kajakklubbens udviklingsplan’). Siden januar har kajakklubben været rundt til alle repræsentanter i Brugerrådet for at drøfte planen.
Sideløbende har klubben haft møde med fonde, fx i Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden m.fl., for at undersøge muligheder for at søge midler til formidling af
historier, sheltere på øerne med fx bookingsystem, handikapvenlig bro til Anemonen, aktivitetshus, sauna, grill, fællesskabsfaciliteter, træhuse til kajakker, badeanstalt mv.
Lolland Kommune har fået udarbejdet en rapport, der screener udviklingsplanen
i forhold til Natura 2000-områder. Der arbejdes videre med dette. Rapporten, Natura 2000-Væsentlighedsvurdering, er vedlagt til orientering.
Der er fx søgt midler til at renovere kajakbaner. Renoveringen af banerne er gået
i gang for et par måneder siden.
Kajakklubben fik ros for sit store arbejde med udviklingsplanen.
Der blev anført, at det er vigtigt at tænke kulturmiljøet ind, når der fx opføres huse til kajakker.
8. Frivillighedsprojekt/opgavebank.
Biomedia, der havde sagt ja til opgaven, er gået konkurs. Biomedia havde udsendt et spørgeskema til 480 og kun fået 9 besvarelser.
Derfor arbejdes der nu på, i samarbejde med Frilluftsrådet, der har bevilget pengene til projektet, at finde en løsning.
9. Grønt flag – Grøn skole.
Den 8. oktober fik elever fra Stubbekøbing Skole og Nykøbing Private Realskole
overrakt Det Grønne Flag. Det skete ved et event ved Skovpavillonen på Frilandsmuseet i Maribo. Det Grønne Flag uddeles i Danmark af Friluftsrådet. To
klasser fra både Stubbekøbing Skole og Nykøbing Private Realskole har på hver
side af sommerferien arbejdet med opgaver med udgangspunkt i livet i Naturpark
Maribosøerne. Hver af de to skoler har modtaget 20.000 kr. fra Nordeafonden til
et undervisningsforløb, hvor eleverne tværfagligt har lært om Naturparken. Læs
mere og se fotos her: http://www.naturparkmaribo.dk/, søg ’Grønt flag – Grøn
skole’.
10. Orientering fra kommunerne.
 Orientering om, at der foregår samarbejde mellem naturparker i Tyskland om
at udfærdige en ansøgning til EU (interreg. projekt) om et erfaringsudvekslingsprojekt. Ansøgning fremsendes snarest.


Orientering om et uheld v. Bunkevej tæt ved krydset med Ettehavvej, hvor en
tankvognsanhænger var væltet. Det var vurderet, at ca. 6000 l diesel er løbet
ud. Det er lykkedes beredskabet at minimere uheldets konsekvenser ved
hjælp af flydespærre og olieabsorberende materiale.
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I Lolland Kommune har der været en politisk proces omkring muligheden for
at kunne melde sig ud af Naturpark Maribosøerne. Det bemærkes, at Naturparkbegrebet hviler på frivillighed. Det har resulteret i et kommuneplantillæg
om, at det er frivilligt at deltage i Naturparken. Læs mere i Klima-, Miljø- og
Teknikudvalgets dagsorden fra 04-11-2015 om ’Naturparker i Lolland Kommune - lodsejernes retsstilling’:
https://dagsorden.lolland.dk/WebPol/SENCHA/fullApp/index.aspx



Friluftsrådet har oprettet et netværk og et kursusudbud under Friluftsrådets
mærkningsordning: En række medarbejdere fra kommunerne deltager i dette
kursusudbud.



Orientering om, at naturparkerne henviser til hinanden på deres respektive
hjemmesider.



Pumpestationen: Der arbejdes på at indhente tilladelser mv. til at opsætte et
Handikaptoilet. Der er givet grønt lys fra lodsejer, Frederik Lüttichau.



Drøftelse af adgangen til og betalingen for brug af Skelnæs hytten. Der er
ingen ændringer i aftalen.

11. Orientering fra medlemmer.
 Velux-ansøgningen v. Troels: Projektet kom ikke i betragtning, men projektejerne havde fået god feedback fra Velux Fonden, og de vil på den baggrund
arbejde videre med projektet, nu som ansøgning til Naturfonden.
Der var kommentarer om, at projektet var berettiget set i lyset af områdets
historie.
12. Eventuelle opgaver til næste brugerrådsmøde.
Ideer til Nordeaprojektet.
Gennemgang af Naturparkplanen.
13. Mødeplan 2016.
Torsdag d. 3. marts kl. 16-18 - Brugerrådsmøde
Lørdag d. 11. juni fx kl. 8-16 – Udflugt for alle tre Brugerråd
Torsdag d. 25. august kl. 16-18 - Brugerrådsmøde
14. Eventuelt
Diverse punkter, v. Salle
o Toiletforhold v. kajakklubben er ikke i orden. Jan foreslår, at man åbner Sømo’s toiletter.
o Skelsnæs hytten: Taget er repareret.
o Ønsker at genetablere badestrand ved overfor pumpestationen i Søndersø.
Salle arbejder videre med det.

SIDE 5/5

Grøde i Maribosøerne, v. Jan
o Omfanget af grøde i Maribosøerne er steget i forhold til tidligere. Hvis der er
meget grøde, er det nok fordi, der er meget gødning i søen.
Kommunerne undersøger sagen.
Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger

Bilag
A. Power Point BR NPM 19-11-2015 - ’Oplevelser i naturen på Lolland-Falster’,
Nordeaprojektet
B. Natura 2000-Væsentlighedsvurdering

