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1.

16.00 –
16.05

Velkomst, valg af ordstyrer samt emner til evt. v/ Bo
Tak til Erica for at styre ordet under mødet.

2.

16.05 –
16.30

Præsentation og drøftelse: Ansøgning fremsendt til Friluftsrådet v/ Bo
Ansøgningen til Friluftsrådet blev præsenteret og drøftet; Præsentation vedlægges som bilag.

3.

16.30 –
17.15

Præsentation og drøftelse: ”Miljøtilstanden i Maribo Søndersø – før og efter biomanipulationsprojektet” v/Kim Nymand
Teknik og Miljø præsenterede deres syn på miljøtilstanden i Søndersø. Der blev givet udtryk for en række
synspunkter og holdninger i forhold til denne.

4.

17.15 –
17.30

Det fremadrettede arbejde: Frederik Lüttichau, Søholt Gods
Frederik Lüttichau fortalte om hvorledes han har oplevet
forløbet og retssagen omkring sejladsrettighederne i
Søndersø.

5.

17.30 –
17.45

Orientering fra kommunerne v/ Bo + Frederik
Bo informerede om udfordringerne med vand på stien
ud til naturskolen, og at man er nødt til at afvente dels
en afklaring på miljøsagen om et ulovligt anlagt dige,
samt mulighederne for om der etableres et naturplejeprojekt i området.
Arbejdet med udbedring af mønning og stråtag på
Skelsnæs pavillonen er igangsat.
Broen ved Skelsnæs bliver istandsat af Lolland KomSide 1/2
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mune.
Marie Louise efterlyste hvilken alternativ rute der kan
anvises til folk der ønsker at gå/cykle ud til Naturskolen.
Bo sagde at den eneste løsning er RødbyvejJernbanestien-Bursø til Naturskolen.
Marie Louise tilbød at lave brev fra brugerrådet til Klima,
Teknik og Miljøudvalget med opfordring til løsninger på
stien, Skelsnæs pavillonen og etablering af offentlige
toiletter i området omkring kajakklubben.
SØMO ønsker på næste møde at der igen kan drøftes:
vandstand i søerne, stien til naturskolen, Skelsnæs pavillonen, dyr i folde, støttepunkter, toiletter. SØMO får
på næste møde afsat tid på dagsorden til disse emner,
og opfordres til på forhånd at motivere dagsorden lidt, i
forhold hvad man gerne vil drøfte, og hvilken indstilling
man ønsker til Lolland Kommune fra brugerrådets side.
Frederik orienterede om:
- igangværende høring om ændring af natura2000 områder. Høringsfrist 3.1.2018. Se mere her :
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
- Guldborgsund og Lolland kommuner har igangsat det
lovpligtige arbejde omkring opstart af Naturråd.
- Der arbejdes fortsat på en løsning omkring anden placering af fugletårnet ved Hejrede Friluftsland.
- Arbejdet med naturlandet skrider planmæssigt fremad.
Der arbejdes generelt videre med ideer og input fra arbejdsgrupper, Brugerråd mm.
- Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 12.10.2017
hjemvist sagen vedr. pumpepraksis ved Hejrede Sø til
fornyet behandling i Guldborgsund Kommune
- Brugerrådet for naturområde Guldborgsund arbejder
videre med logo – Sol over vand.

6.

17.45 –
18.00

Eventuelt
Marie Louise efterlyste tal fra person tællerne. Naturvejlederen ”tømmer tællerne” x 1 om året i januar, og der
kan således i februar forventes en rapport for året 2017.

Bo
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