Til
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REFERAT AF MØDE DEN 10.11.2011 I
BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE
24-11-2011

Referat i henhold til dagsorden (deltagerliste er vedlagt i bilag):
1. Velkomst
Kitty Sommer bød velkommen.
2. Præsentation af Hotel Maribo Søpark

GULDBORGSUND KOMMUNE
NATUR, MILJØ & PLAN
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TLF +45 5473 1000
FAX +45 5473 1020
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GULDBORGSUND.DK
WWW.GULDBORGSUND.DK
DOKNR.

333812/11

SAGSNR. 10/50537
SAGSBEHANDLER:
Maya-Maria Madslund
MAIL mama@guldborgsund.dk
DIR +45 54 73 19 79

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

Yvonne Rasmussen fortalte om Hotel Maribo Søpark. Her gengivet i stikordsform: Opført i 1968 af Aage V. Jensen. Døde i 1986 herefter Aage V. Jensens
Fond for beskyttelse og bevarelse.1998 overtog Tage S. Nielsen Hotellet. Herefter med navn Hotel Maribo Søpark. 2003 kom ny fløj. 2003 Rezidor SAS kæden, trådte ud igen 2005. Renovering og tilbygning er løbende sket. 107 værelser. Plads til over 200 mennesker. Terrasse i stedet for svømmehal og åbnet op ned til Søen. Søen det største aktiv. Omsætning 17 mio. pr. år. Lille
belægning om vinteren, men forsøger at tiltrække naturfolk, amatørscenen og
mange flere. Sælger ”pakkeløsninger”. 22 fastansatte. I sæson belastninger
flere afløsere. Mange samarbejdspartnere. Og samarbejder med alle, der ønsker samarbejde. Succes med handicapværelser 47 stk. Succes med annonce i
Kristeligt Dagblad. Se også hjemmesiden, http://www.maribo-soepark.dk/.
3. Godkendelse af referat fra brugerrådsmødet den 1.9.2011 (er vedlagt)
Referatet blev godkendt.
4. Nyt medlem i Brugerrådet – Maribo Vandrehjem, v. Dorte Povlsen og Baldvin
Bjørnsson
Kitty orienterede om, at nye medlemmer er indtrådt i Brugerrådet. Maribo Turistforening v. Peter Malm vil gerne indtræde som medlem i Brugerrådet. Ingen bemærkninger til det.
Martin J. finder ud af via Frederik Lüttichau om den nye ejer, Peter Egeskov,
af Engestofte Gods er interesseret i at være medlem i Brugerrådet.
5. Grøde i Maribosøerne
•
Vi afventer endelig tilbagemelding fra Naturstyrelsen i forhold til et oplæg
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NST kommer på næste møde og fortæller om dette emne.
6. Iflg. kendelse af 27.07.2011 i sag BS 11-1035/2011 har retten i Nyk. F. bestemt, at der indkaldes til erhvervelse af ejendomsdom, hvorefter Frederik
von Lüttichau anerkendes som værende ejer af søarealer på i alt 4.909.900
m2 i f. m. Engestofte og Søholt Godser. Dette retsmøde er berammet til torsdag d. 5. januar 2012 kl. 10,00.
•
Orienteringsmøde den 31. oktober 2011.
Engestoft–Søholt Godser har holdt orienteringsmøde om ejendomsdommen
den 31.10.11. På mødet var Brugerådets medlemmer inviteret og mange deltog.
Uffe refererede fra mødet, at Engestofte-Søholt ikke vil ændre brugsretten af
søerne, men at der skal laves aftaler mellem ejerne og Kommunerne, foreningerne, klubberne mv. om brug af anløbsbroer, brugsret til søerne o.l. Uffe påpegede, at Landinspektør Erik Juhl Christensen har opfordret til, at Brugerrådet tager til efterretning, at ejendomsretten til søerne ”fastslås”.
Carsten refererede også fra mødet: De daglige brugere får ingen ændringer i
brugsretten. Der skal indgås aftaler med Ro- og Kajakklub om brugsret til søerne og til rosportsanlægget, samt om betaling ved brugen af dette. Dvs. der
skal laves aftaler om, hvor man må sejle, og hvor man må gå i land. Broerne
må således ikke benyttes, uden man har en tilladelse til det. Med henblik på
selve ejendomsdommen har arealerne altid tilhørt godserne, så det er der ikke
noget nyt i. Nu kommer der blot matrikler på. Det er hensigten, at der bliver
lavet aftaler inden januar 2012.
Jan orienterede om, at kajakklubben og roklubben allerede er i gang med at
forhandle med Frederik Lüttichau.
Terkel og Sven rejste spørgsmålet om, hvorfor ejendomsdommen var rejst.
De mente ikke, at man med denne dagsorden kan tage stilling til det ene eller
det andet vedr. ejendomsdommen, da punktet er et orienteringspunkt.
Martin J. svarede, at motivet for at rejse ejendomsdommen var ønsket om at
få ejendomsretten på plads i forbindelse med ejerskifte.
Henning anførte, at ejendomsdommen handler om et juridisk anerkendt ejerskab. Spørgsmålet er at få tal og nr. på en ejendom.
Kitty konkluderede, at Brugerrådet således er opmærksom på, at ejendomsdommen alene giver ejeren papir på en allerede eksisterende ejendomsret, og
at Brugerrådet understreger vigtigheden af at opretholde det gode samarbejde
med godset, herunder at der inden dommen kommer nogle klare aftaler om
fremtidig brug af søerne.
7. Naturparkdag den 11. september 2011
•
Evaluering
•
Koncept fremover
Kitty orienterede om, at vi nu for første gang har gennemført en Naturparkdag
og høstet vigtige erfaringer. Dagen blev godt sammensat med flere aktiviteter
med cykeltur, vandretur, anemonetur, håndværkerdag på Frilandsmuseet og
aktiviteter på Hejrede Friluftsgård. Tordenvejr betød desværre, at der ikke
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kom mange til cykel- og vandreturene. Anemonen var dog pænt besøgt også
af folk fra bl.a. KBH´s-området.
Pia fortalte, at der på Hejrede Friluftsgård var besøg af 20-25 mennesker. Alice Scheel, Bente Ting og Anette Svåbæk havde udstillet og underholdt.
Leif anførte, at der havde været 5-600 mennesker på Håndværkerdagen.
Kitty mente, at hvis Naturparkdagen skal blive en større succes fremover, skal
man påbegynde planlægningen af Naturparkdagen nu. Fx kunne man nedsætte en lille gruppe på næste møde til arbejdet. Naturparkdagen næste år er den
9.9, hvilket også er Naturens dag. Kitty opfordrede til at tænke over det til
næste møde i Brugerrådet.
Leif oplyste, at der er en motorcykeludflugt den 9.9.
Anette vil tage det op på næste bestyrelsesmøde i Hestelauget med forslag
om, at der bliver en hestetur den 9.9.
Anette vil gerne med i planlægningsgruppen.
8. Regler om fiskeri, jagt og sejlads på Maribosøerne
•
Formidlingen af reglerne
i. I folder
ii. Ude i området
•
Fiskeri evt. drøftelse af muligheder/ideer
i. I folder
ii. Ude i området
Kitty orienterede om, at dette punkt på dagsordenen handler om, hvordan
man bedst formidler reglerne om fiskeri, jagt og sejlads på og omkring søerne.
Noget skal gøres af Naturstyrelsen, noget andet kunne gøres af os.
Uffe orienterede om, at Naturstyrelsen vil revidere folderen omkring vildtreservatet, da det er hensigtsmæssigt at formidle reglerne bedre. Reglerne kan
være vanskelige at finde ud af. I Vildtreservatbekendtgørelsen er der regler
for sejlads, færdsel og jagt, men ikke for fiskeri. Uffe oplyste, at han har skrevet om reglerne for fiskeri på hjemmesiden.
Carsten oplyste, at Naturstyrelsen gerne vil have, at Brugerådet kommer med
indspark til folder. Han mente også, at reglerne er dårligt formidlet. Reglerne
er skrevet i kancellis sprog. Carsten foreslog, at man kunne gøre kortet større,
og at man kunne bruge kendte signalfarver. Grøn kan betyde - må godt, rød må ikke, forskellige tidspunkter med må godt /må ikke skulle være gul. Jagt
kan fx vises på et særskilt kort.
Vedr. sejlads mente Martin N., at man skal kunne have kortet med ud, eller at
man skal finde en alternativ formidlingsform fx noget digitalt eller GPS e.l.
Vedr. jagt blev det drøftet, om reglerne skal med på formidlingsmaterialet.
Vedr. fiskeri oplyste Carsten, at der bliver holdt øje med, at reglerne overholdes. Repressalier er en advarsel samtidig med, at man bliver skrevet op. Anden gang bliver man anmeldt til Naturstyrelsen, som anmelder det til Politiet.
Men folk er ligeglade med en bøde til skibsføreren på fx 1.500 kr., hvis de
oven i købet har fået en god fangst.
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9. Orientering fra kommunerne
•
Partnerskabsaftaler
•
Tælleapparater - Antallet af besøgende i NP Maribosøerne
•
Skiltning af NP Maribosøerne langs veje og stier
•
Orientering om handicapfaciliteter
•

Partnerskabsaftaler:

Kitty orienterede om, at vi drøftede dette punkt sidste gang, og at bemærkningerne er blevet taget til efterretning i det videre arbejde med aftalerne. Vi
håber at få nogle aftaler klar omkring jul. Kitty understregede, at der arbejdes
på et revideret oplæg til partnerskabsaftaler.
•

Tælleapparater:

Uffe orienterede om, at som et led i EU projektet Parks & Benefits, skulle man
tælle besøgende – cyklende og gående – i parken. Derfor er der opsat persontællere. Opgaven har været i udbud. I alt er 5 persontællere sat op den 20.
juni i år. Man skal aflæse persontællerne ved hjælp af en PC. Den 31.10 kom
sælger og instruerede i aflæsningen. Tællerne angiver time for time, hvem der
går/cykler forbi. Desværre har der været hærværk på tælleren på naturstien
ved Holtegårdsengen, så den kunne ikke aflæses.
Persontællerne opsat 20.6.2011 og aflæst første gang d. 31.10.2011:
a. Barokhaven Søholt: 4.188 registreringer svarende til 2.094 besøg.
b. Fugleskjulet Hejrede Sø: 6.960 registreringer svarende til 3.480 besøg
c. Stien til Fugletårnet ved Sørup: 1.827 registreringer svarende til
914 besøg
d. Den gennemgående vej i Søholt Storskov: 4.970 registreringer svarende til minimum 2.485 besøg (hvis de er kørt samme vej tilbage) eller maksimalt 4.970 besøg (hvis alle kun har passeret én
gang)
e. Den femte tæller på broen ved Holtegårdsengen har været udsat for
hærværk, og der foreligger ingen data.
Sven foreslog, at man camouflerede tællerne ved at sætte en folderkasse
udenpå.
Uffe oplyste, at der ikke kunne sidde en folderkasse på dem. I Letland havde
der været meget hærværk på deres tællere. De havde forsøgt med oplysningsskilt om tællerne, hvilket kan virke positivt.
Kitty understregede, at hvis det bliver et større problem med hærværk, må
man gøre noget.
Kitty konkluderede, at det er flotte besøgstal.
•

Skiltning af NP Maribosøerne langs veje og stier:

Kitty orienterede om, at ideen med kortet er at vise et forslag til hvor skilte til
indkørselsvejene kan opsættes. Placeringerne er et forslag. Skiltene er endnu
ikke hverken lavet eller opsat. Skiltene tænkes at være med ørne logo.
Henning udtrykte bekymring for den grænse, der fremgår af kortet. Han oplyste, at der i den tidligere Regionplan ikke var en fast afgrænsning, hvilket er
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videreført i Lollands Kommuneplan. Det undrede ham, at der overhovedet eksisterede en afgrænsning på det udsendte kort. Pæle var indtegnet ved denne
afgrænsning.
Uffe oplyste, at han har holdt sig til den gamle handlingsplan for Maribosøerne. Heri er der ingen juridisk grænse, men området omkring Maribosøerne
udgør et samarbejdsområde. Uffe foreslog, at samarbejdsområdet kan indtegnes med en farve, der fx bliver lysere og lysere i kanten i stedet for en streg,
hvilket kunne signalere, at området er et samarbejdsområde og ikke en fast
grænse. Måske kunne det på den måde løses grafisk.
Sven oplyste, at det gamle kort var lavet i overensstemmelse med handleplanen/forvaltningsplanen for Naturparken fra 1992.
Jacob synes, at man skulle opsætte skiltene, der hvor man i forvejen har vejskilte.
Kitty understregede, at området omkring Maribosøerne er et samarbejdsområde omkring Naturpark Maribosøerne, og at der ikke eksisterer en restriktiv
juridisk afgrænsning. Endvidere påpegede hun, at skilteplaceringen gås igennem igen.
Henning udtrykte, at det var en god idé med farve i stedet for en streg, der
viser samarbejdsområde og god idé med pæle ved vejkryds.
•

Orientering om handicapfaciliteter.

Kitty orienterede om, at handicapfaciliteterne ved Naturskolen var færdige om
14 dage: Toilettet er færdigt, bord og bænke er stillet op inden for 14 dage.
Naturskolen bliver shinet op også med affaldsstativ mv. Der er flere forslag til,
hvor man kunne forbedre med handicapfaciliteter bl.a. kunne man forbedre
Anemonen. Man kunne søge midler hos Friluftsrådet eller Handicaprådet.
Sven oplyste, at Guldborgsund Kommune i juni i år har ansøgt Fredningsnævnet om etablering af handicapfaciliteter ved Røgbølle Sø. Fredningsnævnet har
sendt den i høring bl.a. hos DN. Frist er om 3 uger. DN er betænkelige ved
forslag til placering af toilet og vil nok kontakte Guldborgsund Kommune.
10. Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)
Kitty orienterede om at Friluftsrådet har udsendt en pressemeddelelse om følgende (red. fra pressemeddelelsen): ”Friluftsrådet har netop fastlagt temaet
for konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune 2012. Denne gang
skal kommunerne sætte fokus på friluftsliv i "blå områder", dvs. friluftsliv i tilknytning til sø, å og hav. Vinderen af konkurrencen bliver hædret med en
præmie på 250.000 kr. til nye friluftsfaciliteter og vil samtidig kunne bryste sig
med titlen 'Danmarks Friluftskommune 2012'” Pressemeddelelsen sendes
rundt til alle sammen med referatet.
Troels orienterede om deres ansøgning til FødevareErhverv om formidling og
faciliteter ved Hejrede Sø. Troels fortalte også om deres musikprojekt: Der er
trykt en pjece med tilhørende CD og blev fremvist på mødet.
Kitty orienterede om, at der er søgt midler til publikumsfaciliteter omkring Maribosøerne, og der er søgt midler til forundersøgelse af velkomstcenter.
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Terkel spurgte om status på Skelsnæs Pavillonen.
Martin J. oplyste, at Frederik Lüttichau kan orientere om det.
Sven oplyste, at Lolland Kommune ikke mente, at amtet formelt havde overdraget pavillonen til Lolland Kommune, og de har nu forespurgt i Regionen
om, hvem der har ansvaret for pavillonen. Sagen løses nu mellem Kommunen
og Regionen. Kulturarvstyrelsen og Frederik Lüttichau samarbejder også om
løsningen.
11. Observationer omkring Maribosøerne
•

Jimmi uddelte et brev vedr. pumpepraksis og variationer i vandstands koter ved afløbet fra hejrede Sø, som er sendt fra Guldborgsund Kommune
til Pumpelaget for Hejrede Sø og Godsø. Jimmi uddelte ligeledes fotos
samt diagram vedr. vandstandsmålinger gennem tiden.

Kitty påpegede, at der evt. kunne orienteres om vandreguleringen i søerne på
næste møde. Brugerrådet er her som i andre forhold ikke myndighed på området.
12. Mødeplan 2012
•
Næste møde i Brugerrådet afholdes hvor?
Kitty uddelte Mødekalenderen for 2012.
Tove foreslog at afholde næste møde i Business LF på Råhavegård, hvilket
blev besluttet. Tove foreslog, at Brugerrådet næste gang således kan få et
indspark til, hvad Business LF kan gøre for Naturpark Maribosøerne.
13. Eventuelt
Intet.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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Bilag
Deltagerliste
Engstofte-Søholt Gods - Skytte
Hotel Maribo Søpark
Hejrede Friluftsgård
Hejrede Friluftsgård
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Kontaktperson for lodsejere i Naturpark Maribosøerne
Danmarks Naturfredningsforening Lolland
Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Maribo Roklub
Maribo Kajakklub
Friluftsrådet
Lollands Hestelaug
Naturvejledningen Naturpark Maribosøerne
Business LF
Museum Lolland-Falster
Lolland Kommune
Lolland Kommune
Guldborgsund Kommune

Martin Jørgensen
Yvonne Rasmussen
Troels Lyndelse
Pia Lyndelse
Henning Rasmussen
Jacob Rasmussen
Carsten Drejer
Sven Thorsen
Lars Munk
Jimmi Spur Olsen
Martin Nyvang
Jan Wandy Pedersen
Terkel Jakobsen
Annette Greenfort
Uffe Nielsen
Tove Aittomaki
Leif Plith Lauritsen
Kitty Sommer
Nick Rasmussen
Maya-Maria Madslund

