Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne

REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011
I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE
25-05-2011

Deltagere: Se bilag nedenfor.
Referat i henhold til dagsorden:
1.

Velkomst
Frederik Cordes bød velkommen.

2.

Præsentation af Kajakklubben
Jan Wandy Pedersen, Maribo Kajakklub, fortalte om klubben, og vi fik en
rundvisning. Læs om klubben her: http://www.maribokajakklub.dk

3.

Uffe Nielsen orienterede om pkt. 3 i Referatet fra mødet den 24.2.2011, hvor
der var spurgt til, om hvorvidt vedligeholdelsesforpligtelsen af Skelsnæs Pavillonen var afgjort. Uffe oplyste, at han nu er i besiddelse af kontrakten mellem
tidl. Storstrøms Amt og Engestofte-Søholt Gods. Kontrakten udløber i 2020.
Uffe kontakter Engestofte-Søholt Gods og relevante medarbejdere i Lolland
Kommune for at få igangsat arbejdet og for at drøfte finansieringen af det.
Martin Jørgensen orienterer Frederik Lüttichau om sagen.
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Godkendelse af referatet fra Brugerrådsmødet den 24.2.2011

Referatet blev godkendt.
4.

Nye medlemmer – orientering om kommissoriet
Frederik bød 2 nye medlemmer af Brugerrådet velkommen. De to medlemmer
er Annette Greenfort, Lollands Hestelaug, samt Jacob Rasmussen, Søholtvej
16, 4930 Maribo, kontaktperson for de ”mindre” lodsejere omkring Maribosøerne. Maribo Sportsfiskeforening Spin-Ind v. konstitueret formand Kaj Jensen, er i brev af 26.4 2011 blevet spurgt, men foreningen har ikke reageret på
henvendelsen.
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5.

Naturparkdagen den 11. september 2011
Der blev udleveret et brev fra Borgmestrene i Lolland og Guldborgsund kommuner, der inviterer foreninger, organisationer, virksomheder og beboerforeninger til at deltage med aktiviteter/tilbud på Naturparkdagen, der afholdes
omkring Naturpark Maribosøerne den 11. september 2011. Tilmeldingsfristen
er den 1. juli 2011. Det blev aftalt at brevet fremsendes til alle i Brugerrådet
pr. mail, (red. hvilket blev gjort i mandags den 16.5), så medlemmerne i Brugerrådet lettere kan distribuere brevet til deres baglande. Som oplyst i brevet
arbejdes der på fælles PR.
Frederik udtrykte håb om, at alle medlemmer vil bakke op om dagen ved at
distribuere brevet samt iværksætte aktiviteter/tilbud eller melde eksisterende
aktiviteter/tilbud ind.

6.

Guide for Maribo og omegn
Frederik orienterede om, at der i en ny kulørt guide for Maribo og omegn er
købt ½ side, der bringer tekst og fotos om Naturpark Maribosøerne. Guiden
udkommer til sommer og uddeles i 3 år.
Det blev drøftet, hvorfor Naturpark Maribosøerne ikke har fået et stort skilt på
motorvejen ligesom Nakskov Fjord, Knuthenborg Safaripark og Lalandia. Attraktionerne kan blive udpeget af bl.a. Vejdirektoratet, ØstDansk Turisme, Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen, hvis attraktionerne er en såkaldt Johannes
Kors Lokalitet, hvilket Naturpark Maribosøerne ikke er. Kommunerne arbejder
på at skiltning kan etableres – fremgår af forslag til handleplanen aktivitet 6.3.

7.

Status - hjemmesiden
Uffe orienterede om, at Kommissorium for Brugerrådet, referater fra og dagordner for Brugerrådets møder er kommet på hjemmesiden om Naturpark Maribosøerne. Uffe gjorde opmærksom på, at man kan abonnere på hjemmesidens Nyhedsbrev. Aktiviteter omkring Maribosøerne, som sendes elektronisk
til Uffe, bliver lagt på hjemmesiden.

8.

Tælleapparater
Catharina Oksen oplyste, at publikumstællinger er at krav fra projektet Parks
& Benefits for at blive certificeret. Pris og type af tælleapparater undersøges
pt. Catharina oplyste, at tælleapparaterne formentlig kommer op i næste måned.

9.

Orientering om arbejdet med og tidsplan for Strategi og Handlingsplan samt
opfølgning på workshop
Frederik orienterede om, at hele rapporten er blevet revideret, så vision, mål
og handleplan kommer først i rapporten, mens alt baggrundsmateriale er sat i
bilag. Frederik gennemgik vision, mål og handleplan. Brugerrådet blev delt i 2
grupper, der drøftede visionen.
Gruppe 1 havde følgende kommentarer:



Visionen kan bidrage til øget bosætning
Begrebet ”helhedsoplevelse” er diffust
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Punktet ”udvikles i dialog med lodsejere mv.” skal måske placeres højere oppe i visionen
Måske et punkt ind om sundhed og motion i smuk natur
Til handleplanen: Evt. skulle der udarbejdes en lokalplan for hele området omkring Maribosøerne

Gruppe 2 havde følgende kommentarer:




Måske et punkt ind om friluftslivet: ”Fortsat udvikle friluftslivets muligheder”
Begrebet ”bæredygtig turisme” er et svært begreb, og ”en naturpark kan
ikke udvikle bæredygtig turisme”
Ellers godt tilfreds med vision

Frederik pointerede, at punkterne i visionen ikke står i prioriteret rækkefølge.
Visionen blev herefter generelt drøftet. Måske skulle ordet ”udflugtsmål” ændres til ”attraktion”.
Det blev aftalt, at rapporten + den korte form sendes i PDF format til alle i
Brugerrådet. Brugerrådet får 14 dage til at kommentere på rapporten. (Red.
rapport samt kort udgave er fremsendt til alle i Brugerrådet den 16.5 med frist
for at komme med kommentarer den 31. maj 2011. Kommentarer sendes til
Maya-Maria Madslund, mama@guldborgsund.dk).
Dan Raahauge sørger for at Lolland Kommunes Grønne Råd orienteres om
rapporten. Rapporten sendes også til Grønt Råd i Guldborgsund Kommune
(red. hvilket er gjort den 16.5.).
10. Partnere – definition af partnerbegrebet
Frederik præsenterede forslag til partnerbegrebet – som er indarbejdet i forslag til handleplan – aktivitet 5.1. Oplægget blev efterfølgende diskuteret.
11. Friluftsguiden
Hjemmesiden www.friluftsguiden.dk fungerer nu. Foreninger, organisationer
mv. må selv lægge seværdigheder, ruter mv. ind i Friluftsguiden. Guldborgsund Kommune har 5-8 GPS´er, der kan udlånes til ruteafmærkning.
12. Observationer omkring Maribosøerne
Frederik orienterede om, at vi opererer med 2 begreber:

Naturovervågning, der betegner Naturstyrelsens lovpligtige overvågning af planter og dyr mv.

Lokale observationer, der betegner frivillige, der observerer forhold
omkring Maribosøerne som fx affald, orkideer, øvrige planter, fugle og
andre dyrearter mv.
Dette punkt er på dagsordenen til hvert Brugerrådsmøde og Brugerrådets
medlemmer kan forelægge observationer her.
Martin Jørgensen bemærkede, at det er et problem med observatorer, der påtager sig en rolle som selvbestaltet politi.
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Der var enighed om, at observationer skal foregå i overensstemmelse med de
almindeligt gældende adgangsregler – og i respekt for den private ejendomsret, samt at det at være observatør ikke giver specielle rettigheder/pligter.
13. Siden sidst
a. Søfronten
Carsten Dreyer orienterede om, at Lolland Kommune har renoveret søfronten i
år, hvilket betyder, at den er både blevet kønnere og sikrere. Bl.a. er beton
fjernet, stabilt grus tilført mv.
14. Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)











Martin J. orienterede om et vellykket arrangement afholdt i samarbejde
med Bindernæs Efterskole, hvor elever samlede affald ind på en lille
strækning og (desværre) med meget affald som resultat. Næste år afholdes arrangementet i marts, så græsset stadig er lavt. Det er for sent at
afholde arrangementet i april.
Terkel Jakobsen orienterede om en ny publikation om stier - information til
planlægning og forvaltning. Rekvireres fra Friluftsrådet.
Jan Wandy Pedersen spurgte om status for Natura 2000-planerne. Det
blev aftalt, at Lolland og Guldborgsund Kommuners indsigelser fremsendes sammen med referatet.
Jan orienterede om et retsmøde om brugerretten til Nørresø. Kajakklubben arbejder på at få fuld brugerret til søen.
Uffe orienterede om en ny pjece om ”Grønne Ture i Lolland Kommune”.
Frederik orienterede om, at der er en tilsvarende pjece ”Rundt i Guldborgsund” for Guldborgsund Kommune.
Annette Greenfort orienterede om et succesfuldt årskort til rideruter i Naturparken.
Martin J. havde på vegne af Frederik Lüttichau bemærkninger om, at Engestofte-Søholt Gods ikke kan acceptere, at man færdes ulovligt på ejendommen. Der blev konkret henvist til billeder fremlagt på sidste brugerrådsmøde vedr. vandstandsforhold i Hejrede Sø. Brugerrådet udtrykte
enighed om at respektere de private lodsejere, samt at færdsel selvfølgelig kun bør ske i overensstemmelse med de generelle adgangsregler i Naturbeskyttelsesloven.

15. Eventuelt
Fiskeri, sejlads, afmærkning på Maribosøerne blev drøftet. Punktet er sat på
dagsordenen på næste møde.
16. Næste møde
Næste møde afholdes den 1. september 2011 kl. 16-19 på Naturskolen, Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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