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1. Velkomst

Tlf.: 2936 3916
anch@lolland.dk

Heidi bød deltagerne velkommen. – Kis Nellemann deltog på opfordring fra
Annette Greenfort.
Fremtidig procedure for nye medlemmer er, at kandidat indstilles og drøftes i
Brugerrådet før de deltager i Brugerrådsmøderne.
2. Godkendelse af referat fra Brugerrådsmøde den 22. november 2012
Goldkendt.
3. Oplæg til arbejdet med Handlingsplan 2013
Mødedeltagerne blev fordelt i 4 grupper, hvor man drøftede ideer og forslag til
prioritering af opgaver omkring Handlingsplanen i 2013. Til hjælp blev uddelt
inspirationsmateriale.
I plenum valgte grupperne 3 af de ting, som blev drøftet. Tilbagemelding fra
grupperne:
Gruppe 1 forslag til prioritering i 2013
- Styrke og opprioritere det eksisterende Brugerråd. Udarbejde
pressemeddelelser før og efter møderne, så folk i lokalsamfundet får en
mulighed for at give et bidrag.
- Cykelstier. Markering eller anlæg af cykelruter, som kunne være lidt
anderledes. Synlighed af eksisterende cykelstier.
- Oplevelsespakke til turister med guide.
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Gruppe 2 forslag til prioritering i 2013
- Støttepunkter og kiler rundt om søerne halter. Nedskæring af støttepunkterne
kunne være fornuftigt at få en fast drift på. Hærværk bliver ikke udbedret.
- Vedligeholdelse er vigtigere end at opgradere. Koordinering mellem lodsejere og
kommunerne om hvem der skal vedligeholde.
- Få gjort noget ved søfronten – er meget lidt køn.
- Skiltning med markering af hvor og hvornår man må sejle på søen.
Gruppe 3 forslag til prioritering i 2013
- Hvad skal vi bruge området til. – Meget godt at tælle besøgende, men måske
unuanceret. Hvad skal vi tilbyde turisterne? Vi skulle gerne holde på dem lidt
længere.
- Vi skal ikke lave nye tiltag før vi vedligeholder dét vi allerede har.
- Opgradere Anemonen til at være handicapvenlig.
Gruppe 4 forslag til prioritering i 2013
- Der er meget affald på ruten. Skiltning omkring opsamling af affald.
- Inspirationstur til andre Naturparker. Evt. Mols Bjerge eller Tyskland.
- Organisere lokale registreringsgrupper, der kan arbejde med den lokale fauna.
- Opgradere stisystemerne så de bliver bedre for alle typer at færdes.
- Bruger Naturparkdagen til at styrke/synliggøre Naturparken. Overveje at flytte
den til løvspring.
Kommunerne indsamlede alle forslag, og vil gennemgå dem for en yderligere prioritering,
og kommer herefter med oplæg på indsatserne m.m. i 2013.

4. Partnerskabsaftale
Der er p.t. udarbejdet 10 partnerskabsaftaler. Flere har udtrykt interesse for det. Kører
en ny runde og ser hvad det kan bring ind. Aftalerne skal præsenteres bedre end de er i
dag.

5. Orientering fra kommunerne
Leonardo projektet: Der er søgt midler (rejsepenge) så Brugerrådets medlemmer kan
sendes på inspirationstur til andre Naturparker.
Vildtkonsulent Lars Richter deltager på næste møde i Brugerrådet. Han vil meget gerne
vide hvad han skal komme og tale om. Der er en revision af
vildtbekendtgørelsen/reservatfolderen på vej, som han gerne vil have input til. Send en
mail til Annette Christoffersen med punkter til drøftelse.
Frederik Cordes orienterede om status på Naturområde Guldborgsund. Der er nu lavet en
hjemmeside, hvor man kan se status (link mangler)
www.naturområdeguldborgsund.dk/velkommen
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National Friluftspolitik – Ida Auken har igangsat arbejde om ny national friluftspolitik. Opstartsmøde i
Bella Centret – fastlagt nogle sigtelinjer. Ministeren siger at man nedsætter arbejdsgrupper – her har
Brugerrådets medlemmer muligheder for at byde sig ind. Idéstorm. Der blev afspillet film med Ida
Auken fra Naturstyrelsens hjemmeside, hvor ministeren opfordre til at søge puljemidler, hvor man
kan få op til 50.000 kr. i tilskud. (link mangler)
280 mio.kr. puljen – der er på nationalt plan afsat midler til forskellige naturprojekter. Hver region
har et vist beløb at gøre godt med. Ansøgninger kræver 50% kommunal medfinansiering. Der er søgt
om tilskud til projekt forvaltning af natur i Maribo Sø_ oplandet.
Naturpleje. Bøndersvig/Hø engen. Vi har fået 250.000 kr. i tilskud. Nick viste luftfoto fra 1954, hvor
man se hvor lyst der var i forhold til luftfoto fra 2012. Mangler kun godkendelse fra Fredningsnævnet
inden arbejdet med lysåbningen går i gang.
Skelsnæs Pavillonen. I samarbejde med Frederik Lüttichau er der opsat ny mønning på pavillonen via
midler fra Udvikling og Erhverv.
Topskæring. 80 % af de gamle asketræer ved Søndersø er ramt af asketop syge, og dermed til fare
for offentlighedens sikkerhed. I februar, marts og april vil de blive topskåret og enkelte vil blive skåret
ned.
Naturstien. Park og Vej har lavet udbedringer for 70.000 kr. i området, så man nu kan gå tørskoet til
Naturskolen.
Pumpestation. Frederik Cordes orienterede om borgmesterbrev. Der var efterfølgende kommentarer
fra medlemmerne omkring problematikken.
Kommuneplanrevision. Guldborgsund Kommune har udarbejdet forslag til 2013 som nu er i høring i
de grønne råd. Næste måned behandles forslaget i de politiske fagudvalg og bliver herefter sendt i
offentlig høring.
Lolland Kommune er i opstartsfasen, og kan derfor ikke sige noget mere konkret om arbejdet.
Der har desværre været hærværk på Naturskolens nyetablerede handicaptoilet. Udgifter til
reetablering skal afholdes af kommunekassen.
Opfølgning på PR. Det er lykkes at få et indslag i TV2 Øst med flotte billeder af Naturparken.
Derudover har der været omtale i regionalradio samt Folketidende. – Jan Wandy Pedersen oplyste, at
han har skrevet artikel til det landsdækkende blad for Kajaksporten.
Der er udgivet en bog om kritiske perspektiver på National- og Naturparker. Bogen kan rekvireres hos
forlaget Fydenlund og prisen er 299,- kr.
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Pil og poppel projektet. Frederik Cordes viste kort, hvor det planlægges at etablere pilehegn ved
Søholt i samarbejde med Salle.
Områdefornyelse. Byrådet i Lolland Kommune har afsat en ramme på 0,5 mio.kr. hvert år frem til
2016, som skal bruges til forskønnelse af Maribo op til byjubilæet i 2016.. Der er udpeget en
projektleder, som har til opgave at indsamle ideer og tanker for at skabe et overblik over boblende
idéer, for igen at få prioriteret og søgt penge. ud fra nogen endnu ikke fastlagte prioritering punkter.
Der ligger endnu ikke noget konkret oplæg på, hvad der skal arbejdes med. Projektlederen har fået
mailliste på Brugerrådets medlemmer, så alle herfra kan blive inviteret til evt. opstartsmøde.
Projektet hænger sammen med Maribos jubilæum i 2016, hvor der skal være en eller anden form for
festivitas i byen.
Der arbejdes i øjeblikket på en opdatering af Naturparkens hjemmeside. Kom gerne med forslag til
modernisering af hjemmesiden.
Vandrerutekort fra Sjællands Leden blev omdelt.
6. Orientering fra medlemmerne
Troels Lyndelse omdelte gateway folder. Har fået skiltning og arbejder med ny hjemmeside.
Vandrerhjemmet omdelte folder/pjece.
Jan Wandy Pedersen orienterede om DM i Kajak. Der forventes ca. 700 deltagere.
Carsten Drejer orienterede om at 4 foreninger har indsendt kommentarer til Guldborgsund
Kommune vedr. vandstanden i søen i Hejrede Sø (overholdelse af pumperegulativet) og
efterfølgende fremsendt bemærkninger til Naturstyrelsen. Afventer svar.
Salle reklamerede for årets Damptræf den 25.-26. maj, hvor der kommer 6 dampbåde på Maribo
Søerne. Et af dem er 10 meter langt – med matroser og kanoner.
Evt.: Frederik Lüttichau, Henning A. Rasmussen m.fl. argumenterede for, at der er for høj vandstand i
søerne. Det skader både naturen og landbruget.
Jimmi Spur Olsen orienterede om projekt Havørred Sjælland.
Frederik Lüttichau orienterede om konsekvenser ved Facebook, hvor det var offentliggjort at der
mangler skytte på Engestofte og samme dag var der fisketyve på spil.
7. Observationer omkring Maribosøerne
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Carsten Drejer orienterede om Ørnens Dag, ca. 100 mennesker var forbi Søgårde og Naturskolen,
hvor der var information om ørnene, mulighed for at se i teleskoper mv.
Jimmi Spur Olsen har observeret en Sølvhejre (se evt. naturparkens hjemmeside vedr.
masseforekomst af sølvhejrer).
Jan Wandy Pedersen mener at alle skal tage medansvar for at ingen yder hærværk omkring
Naturparken.
Annette Greenfort orienterede om foreningens (nævn evt. foreningens navn!) arbejde med at
vejlede folk til at færdes positivt i naturen.
8. Mødekalender for resten af 2013
Det overvejes at flytte mødetidspunktet – nærmere følger. Datoerne fastholdes.
9. Eventuelt
Intet at bemærke

Referent: Annette Christoffersen

5/5

