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Deltagere: Se bilag nedenfor.
Referat
1. Velkomst
Frederik bød velkommen.
Martin Jørgensen vil gerne have rykket punkt 10 vedr. Regler for fiskeri mv.
frem, hvilket blev gjort.
2. Præsentation af Naturskolen ved Uffe.
Uffe præsenterede Naturskolen. Læs mere om Naturskolen på hjemmesiden
http://www.naturparkmaribo.dk/, hvor man også kan tilmelde sig nyhedsbrevet om Naturpark Maribosøerne.
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3. Godkendelse af referatet fra Brugerrådsmødet den 12.5.2011
Godkendt.
4. Nyt medlem – Business LF
Business LF har udpeget Tove Aittomaki som medlem af Brugerrådet. Hun var
dog forhindret i at deltage i dag. I stedet deltog Direktør Morten NørupNielsen, Business LF. Morten præsenterede Business LF og dele af turismestrategi for Lolland-Falster. Læs mere på hjemmesiden
http://www.businesslf.dk/.
5. Naturparkdag den 11. september 2011
•
Aktiviteter
•
Håndtering af arrangementet herunder PR

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

Frederik præsenterede intentionerne med Naturparkdagen den 11. september
2011. Plakat om Naturparkdagen blev udleveret i A4 og A3. Plakaten sendes
til Brugerrådets medlemmer på PDF en af de kommende dage (ref.: er sket).
Vi har satset på ”kvalitet frem for kvantitet”, idet der ikke bliver så mange aktiviteter.
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Pressemeddelelse er sendt ud i tirsdags 30.8. Oplysninger om Naturparkdagen
bliver lagt på Lolland og Guldborgsund Kommuners hjemmesider samt på Naturpark Maribosøernes hjemmeside (ref.: er sket) og bliver bragt i ugeaviserne.
Frederik foreslog, at vi evaluerer Naturparkdagen efterfølgende, for at finde
frem til et koncept for dagen fremover. Frederik håbede på medlemmernes
deltagelse på Naturparkdagen.
Terkel oplyste, at der er en ”historisk café” på pavillonen ved Frilandsmuseet,
der serverer ”gamle kager” mv.
6. Status
•
•
•

og opfølgning på strategi og handleplan
Certificeringsproces
Økonomi
Engelsk udgave (er vedlagt)

Rapporten ”Naturpark Maribosøerne - Strategi og Handleplan for Bæredygtig
Turisme 2012-2016” er færdig. Der foreligger et engelsk resume.
Catharina og Kitty har fremsendt udfyldt ansøgning til Europarc, således at
Naturpark Maribosøerne kan blive certificeret som Naturpark for Bæredygtig
Turisme.
Catharina har af Europarc fået oplyst, at der nu er udnævnt en person, Richard Partington, der har ansvaret for at certificere NP Maribosøerne. I det
kommende efterår og den kommende vinter vil han gennemgå det hele i forhold til certificeringsprocessen. Interview bliver gennemført med nogle af
medlemmerne fra Brugerrådet. Dernæst vurderes det, om NP Maribosøerne
kan blive certificeret.
Den politiske proces i Lolland og Guldborgsund Kommuner er på plads. Således har to udvalg i hver af kommunerne fået forelagt Strategi og Handleplan.
Handleplanen bliver aktivitets- og evalueringsredskab fremover.
Handicapløsninger bliver nu iværksat henholdsvis på Naturskolen og ved Alsø.
På Naturskolen bliver toilettet handicapegnet, og der etableres handicapvenlige borde og bænke.
Ved Alsø bliver den eksisterende p-plads handicapvenlig, der bliver iværksat
grussti med trærampe og platform ved søen, informationsskilt til blinde samt
handicapvenlige borde, bænke og toilet. Der skal derudover findes placering
for ét handicaptoilet, som er indkøbt. Der vil således være handicaptoiletter
flere steder omkring søerne.
Der blev forespurgt om, hvorvidt toilettet ved Engestofte Kirke er offentligt tilgængeligt, (red. menighedsrådsformanden har oplyst, at toilettet ved Engestofte Kirke er åbent hele døgnet).
Frederik oplyste, at kommunerne samarbejder om, at sætte aktivitetsplanen
op over for arbejdsplan for medarbejdere og økonomi.
7. Tælleapparater
•
Hvordan virker de
•
Indsamling af data
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Uffe orienterede om, at det er et krav i Det Europæiske Charter for Bæredygtig Turisme, jf. s. 35, punkt 10, i bilag til ”Strategi og handleplan…”, at overvåge besøgstal, hvilket bl.a. har resulteret i Mål 2, herunder Aktivitet 2.1 om
bl.a. at følge tendenser i turiststrømme i Naturparken. Der er derfor – som opfølgning på Strategien - indkøbt 5 persontællere, der er opsat 5 steder omkring søerne for ved stikprøvemålinger at følge udviklingen.
Uffe oplyste, at tællerne første gang bliver tømt for data omkring 1.11.2011.
Resultaterne sendes ud til medlemmerne, når de foreligger. Eventuelt vil der
også senere blive talt personstrøm på andre måder og andre steder. F.eks.
kunne det være tælling af antallet af parkerede biler i naturparkområdet på
givne datoer og tidspunkter.
Da tællerne er monteret i, hvad der ligner et par flagermusekasser/fuglekasser, er der af strategiske grunde ikke anført på kasserne, hvilken
funktion de har. Dog er der under låget (der skal skrues op) anført, at det er
persontællere i Naturpark Maribosøerne og ødelæggelse af elektronikken medfører erstatningsansvar.
Endvidere blev oplyst, at Lolland og Guldborgsund Kommuner tapper tællerne
i de næste par år. Efter et par år evalueres, om de er placeret de rigtige steder. Desuden har Catharina en ekstra tæller. Evt. kan den sættes op ved
Skelsnæs Pavillonen eller ved Hejrede Friluftsgård.
8. Regler om fiskeri, jagt og sejlads på Maribosøerne
•
Opsamling på møde med Lars Richter Nielsen, NST
Punkt 10 på dagsordenen blev herefter drøftet.
Frederik orienterede om, at der er afholdt møde med Vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Lars Richter Nielsen, om at formidle reglerne bedre.
Frederik orienterede om, at Naturstyrelsen ønsker at revidere folderen om Maribo Vildtreservat, hvori reglerne fremgår. Den vil være klar til næste forår
2012. Øvrige informationer på skilte omkring Maribosøerne bliver også gået
efter, men Bekendtgørelsen ændres ikke. Der bliver ingen officiel høring, men
Naturstyrelsen vil gerne bruge Brugerrådet som høringspart. Således vil vi
drøfte formidlingen af reglerne om fiskeri, jagt og sejladszonerne både i folderen samt ude i området på næste Brugerrådsmøde den 10.11.
Det blev drøftet om man fx kunne man iværksætte en fælles ordning med et
fiskekort til hele søen, hvilket Lars Richter Nielsen også havde nævnt på mødet.
Catharina foreslog, at man fx fik iværksat kode på lille ”flyer” med oplysninger, der kan overføres til mobiltelefonen bl.a. med informationer om reglerne.
Jo mere enkelt man kan få informationen, jo bedre. Det skal gerne derudover
være en bedre koordineret information, fx med informationer, der kobles til
andre oplysninger herunder et koordineret booking system til fiskeri af fx gedder.
9. Partnerskabsaftaler
•
Udkast til ”Aftale om partnerskab med Naturpark Maribosøerne” samt
oplysningsskema (er vedlagt)

SIDE 4/6

Herefter følges dagordenen igen.
Gruppearbejde gennemførtes, hvor udkastet ”Aftale om partnerskab …” blev
drøftet med spørgsmålet: ”Er sådan en aftale attraktiv eller ikke for virksomheder?”
Gruppe1: Generelt alt for mange spørgsmål, det vil skræmme folk væk, kan
evt. blødes op, så det ikke bliver så skarpt. Der mangler en liste over, hvad
man får ud af, at være med. Evt. kan spørgsmålene sættes op som afkrydsning skema, - ja, nej, ved ikke.
Gruppe 2: Dyrt med 500 kr., andre mente det var OK, løsningen kunne være
at differentiere prisen i forhold til små og store virksomheder, så små kunne
slippe billigere. Forslag om procedure for godkendelse af partnere med Brugerrådet som høringspart og kommunerne som godkendende myndighed. Andre mente, at partnere ikke skal godkendes.
Kommunerne vil herefter i fællesskab drøfte proceduren om bl.a. godkendelse,
gebyr mv. og vil arbejde videre med partnerskabsaftalen. Brugerrådet vil løbende blive orienteret.
10. Ansøgning om midler fra puljen, fredede områder, til udsigtspunkter v. Maribosøerne (borde og bænke, skiltning, skraldespande mv.)
Catharina orienterede om, at hun er i gang med at udarbejde udkast til ansøgning om midler til publikum faciliteter til fredede områder, der skal indsendes inden fristen den 1.11. Koordinationsgruppen mellem kommunerne har i
maj været på cykeltur, hvor vi gennemgik alle faciliteter. Vi fandt ud af, at vi
ønsker at opgradere de publikumslokaliteter, vi har. Som noget nyt ønsker vi,
en lille p-plads ved Søholt.
Læs mere om FødevareErhvervs pulje her:
http://www.landdistriktsprogram.dk/friluftsfaciliteter.aspx?ID=65244
Kitty orienterede om, at hun er i gang med en ansøgning til Region Sjælland,
den Regionale Udviklingspulje, med målet at følge op på handlingsplanen for
Naturparken. Fx søges der midler til konsulent, der kan komme med ideer til
muligheder for at etablere velkomstcenter samt procedurer herfor. Fristen er
her den 4.10.
Frederik orienterede om øvrige relevante puljer, bl.a. Naturstyrelsens ”Skovturspulje” med frist den 1.10. Læs mere her:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/P
rojekt2/
Samt puljen med tilskud til projekter inden for Natura 2000-områder. Frist den
25.10. Læs mere her:
http://ferv.fvm.dk/Default.aspx?ID=38870&PID=380492&NewsID=8391&Acti
on=1
Derudover arbejdes der på at få kommunale midler afsat i budgetterne for
2012. (Red. efter Brugerrådsmødet er der i Guldborgsund Kommune indgået
budgetforlig. Naturenheden havde anmodet særskilt om økonomiske midler til
Naturpolitikken herunder Naturpark Maribosøerne udover de hidtidigt afsatte
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Naturforvaltningsmidler. Byrådet har ikke tilført ekstra midler til Naturpolitikken.)
11. Skiltning af NP Maribosøerne langs veje og stier
•
Kort med forslag til placering af pæle med NP logo
Catharina viste kortoversigt over forslag til lokaliteter, hvor der opstilles skilte
om Naturpark Maribosøerne med logoet med ørnen. Nyt kort over Naturpark
Maribosøerne er ved at blive udarbejdet. Vi sender kortet rundt pr. mail med
forslag til placeringer, så I kan kommentere på det herefter.
12. Mariboguide
Frederik præsenterede guiden.
13. Velkomstcenterprojekt – strategi for det videre arbejde herunder økonomi
Afventer Kittys ansøgning til Region Sjælland om konsulent bistand til velkomstcenter.
14. Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)
Frederik oplyste, at den ny ejer af Engestofte får tilbud om plads i Brugerrådet.
Carsten oplyste, at Skelsnæs Pavillonen, der blev fredet i 1996, ikke renoveres
i overensstemmelse med fredningen. Carsten kontakter Museum L-F om dette. Sven vil kontakte Kulturarvstyrelsen.
Jan ønsker at få flere oplysninger om alt den grøde, der er i søen. Jimmi lovede at fortælle om det på næste Brugerrådsmøde.
Troels orienterede om, at Hejrede Friluftsgård udgiver et hæfte på 32 sider om
Lolland-Falster samt en CD. Han satser på at have det klar til Naturparkdagen
11.9.
15. Observationer omkring Maribosøerne
Jimmi havde observeret, at rabatterne langs vejene bliver slået, hvilket han
mener ikke er hensigtsmæssigt. Jacob oplyste, at man slår rabatterne for at
hæmme spredningen af ukrudt til de omkringliggende marker samt mindske
brugen af ukrudtsmidler. Derudover kan cyklister falde pga. højt græs i rabatterne. Sven oplyste, at andre mener, at spredningen kun er et problem for
marker med frøgræs. Han oplyste, at der inden for dette emne er forskellige
”religioner”. Sven mente, at rabatternes flora er kedelig pga. af stor næringsstoftilførsel. Det kunne hjælpe, hvis man fjernede det afslåede materiale fra
rabatterne.
Jimmi oplyste, at der forrige søndag var optalt 75 fuglearter på et antal timer
ved Hejrede Sø. De præcise oplysninger sendes til Uffe til Naturpark Maribosøernes hjemmeside. Jimmi havde også observeret, at vandstanden ved Hejrede Sø pt. bliver reguleret ved pumpning hele tiden.
16. Næste møde i Brugerrådet den 10. november 2011 kl. 16-19
•
Afholdes hvor?
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Næste møde den 10.11 kl. 16-19 afholdes på Hotel Maribo Søpark, Vestergade
29, 4930 Maribo.
17. Eventuelt
Frederik orienterede om, at Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, GSIR, ønsker
at få etableret en ”Hjertesti” ved Maribosøerne v. Bøgeskoven. Troels oplyste,
at der er en ved Lysebro Mose.
Kitty oplyste, at Munkevejen er åbnet, og der foreligger en pjece.
Jan oplyste, at Vandrehjemmet i Maribo er interesserede i Naturparken, og at
de gerne vil deltage i Brugerrådet. Vi tager kontakt til Vandrerhjemmet og inviterer dem til at deltage i Brugerrådet.
Sven oplyste, at der på Dornæs står et, efter hans opfattelse, ulovligt skilt.
Nick oplyste, at skiltet har stået der i 35 år. Der må dog ikke sættes et nyt op.
Lolland Kommune er myndighed og er således orienteret om sagen.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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