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Naturpark Maribosøerne med ørnelogo på festkage pga. certificering (den smagte godt!)

Frederik bød velkommen til Kurt Frederiksen, ny repræsentant for DN Guldborgsund og Shaun Maskell, ny godsforvalter v. Engestofte Gods. Frederik bød også
velkommen til Uffe, der er tilbage efter sit sygdomsforløb.
Frederik fortalte om baggrunden for certificeringen af Naturpark Maribosøerne,
som den første Naturpark i Danmark, der er blevet certificeret af Europarc og
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kommet i ”fornemt” selskab blandt mange europæiske naturparker, jf. vedlagte
power point oplæg ”Europarc præsentation”.
Frederik takkede Brugerrådets medlemmer for deres indsats, der i høj grad har
bidraget til, at Naturparken nu er certificeret. I den anledning fik hvert medlem et
takkekort for indsatsen fra Lolland og Guldborgsund Kommuner. Takkekortet er
vedlagt referatet i PDF.
Frederik fortalte, at vi snarest muligt vil markedsføre, at NP Maribosøerne er den
første danske naturpark, der er blevet certificeret af Europarc. Kommunerne udarbejder pressemeddelelse med fotos mv. og sender det til lokal presse men vil også
sende til den nationale presse.
Frederik opfordrede Brugerrådet til at bidrage med at formidle budskabet. bl.a.
ved at bruge pressemeddelelsen. Kommunerne vil også kunne bidrage til at udarbejde artikler til medlemsblade eller nyhedsbreve mv. Brugerrådet er velkommen
til at henvende sig i så fald.
2. Godkendelse af referat fra Brugerrådsmødet den 23. august 2012 (vedlagt
som bilag)
Godkendt.
Frederik oplyste, at punktet om regulering af færdsel på Maribosøerne med Naturstyrelsen er udsat til det nye år.
3. Evaluering af Naturparkdagen
Maya-Maria introducerede evalueringen ved at ridse forberedelsen og afviklingen
af Naturparkdagen op. Fotos fra Naturparkdagen kan ses på NP Maribosøernes
hjemmeside: www.naturparkmaribo.dk
Pia oplyste, at det undrede hende, at der var meget få deltagere på Hejrede Friluftsgård. Til gengæld var Lykketuren en stor succes. Planlægningsmæssigt er det
upraktisk at afholde Naturparkdagen om efteråret, mente hun.
Terkel synes, det er godt at afholde Naturparkdagen på Naturens Dag som nu.
Annette G. synes, at det ville være godt at afholde Naturparkdagen om foråret, da
naturparken ”starter op” om foråret. Hun oplyste, at rideturen med Frederik Lüttichau var vellykket. Fotos fra Naturparkdagen kan ses her: www.naturparkmariborutelaug.dk/velkommen.
Carsten mente, at der var annonceret nok, da der var dobbelt så mange med
Anemonen, end der normalt er.
Frederik opfordrede Brugerrådets medlemmer til at komme med tilkendegivelser
om de fortsat bakker Naturparkdagen op. Næste års naturparkdag er den
8.9.2013, som er Naturens Dag.
Annette G. synes, det er en god idé at fortsætte med Naturparkdagen for på denne måde at fokusere på Naturparken og at vise ”bredden” i den.
Heidi oplyste, at Naturskolen og Anemonen gerne vil være med.
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Uffe oplyste, at naturvejledningen gerne vil være med næste år. Han mente, at
det er godt, at de private virksomheder omkring søen er med, hvilket understøtter
perspektivet med bæredygtig turisme.
Jakob oplyste, at eventyrfortælleren var begejstret for dagen, og at hun gerne vil
være med næste år.
Martin J. oplyste, at begge godser gerne vil være med.
Martin N. mente, at man skal lægge sig fast på én dag, samt at man fx kan knytte
aktiviteterne sammen i et tema eller i temaer gennem fx en skattejagt eller en
bustur.
Uffe mente, at vi skal holde fast i datoen, og at markedsføring er afgørende. Uffe
mente ikke, at markedsføringen var god nok, da der fx ikke var et samlet program
i Lollands Posten i ugerne op til dagen.
Leif Salle mente også, at annonceringen er meget vigtig.
Frederik konkluderede, at der er bred opbakning i Brugerrådet til at afholde naturparkdagen, og at vi derfor godt kan fortsætte med at afholde den.
4. Evaluering af de to sidste år samt forventningsafstemning
Frederik introducerede dagsordenspunktet ved at fortælle om den evaluering, der
blev foretaget efter de første to år Brugerrådet eksisterede, se vedlagte power point oplæg ”Evaluering brugerrådsmøde 22 11 2011”.
På baggrund af denne evaluering og efter de samme principper blev der foretaget
evaluering i tre grupper.
Grupperne fremlagde deres bemærkninger, jf. vedlagte ”Plancher fra møde”.
Nick fortalte om projektet ved Bønnersvig, hvor der er bevilget 250.000 kr. til at
gøre arealet mere lysåbent.
Frederik sammenfattede gruppernes primært positive bemærkninger om de sidste
to år. Bl.a. at man er glad for, at medlemmerne af Brugerrådet kan tale sammen
trods forskellige interesser, og at medlemmerne føler ejerskab og medansvar. Der
var også positive tilbagemeldinger om, at Brugerrådet er et forum, hvor man bliver hørt, at man får mange informationer, og at der er muligheder for at samarbejde med udlandet.
Generelt fik Guldborgsund Kommune ros for godt lederskab i de sidste 2 år, godt
med regelmæssige møder, at alle punkter bliver gennemgået hver gang, at alle
møder er godt tilrettelagt med efterfølgende fyldestgørende referater.
Alt sammen, blev det anført, har skabt en positiv udvikling i rådet.
Frederik understregede, at rådet i sin form fungerer qua, at medlemmerne giver
input. Han takkede for de mange positive tilbagemeldinger.
Frederik konkluderede, at flere bemærkninger drejede sig om, at Brugerrådet
fremover ønskede at fortsætte med at fokusere på mere markedsføring, mere
synlighed og flere projekter internt i Brugerrådet.
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5. Overdragelse af formandskab til Lolland Kommune
Frederik oplyste, at i henhold til kommissoriet for Brugerrådet overgår formandskabet den 1.1.2013 til Lolland Kommune, og Heidi Larsen bliver herefter formand/-kvinde for Brugerrådet.

Frederik (Guldborgsund) overdrog formandskabet til Heidi (Lolland) –
træder dog først i kraft d. 1.1.2013.

Heidi foreslog, at Brugerrådet fremover fokuserede på at gøre Strategien mere
operationel. Hun foreslog videre, at der blev dannet nogle projektgrupper med
medlemmer fra Brugerrådet, der arbejder med emner fra Strategien. Grupperne
kan komme med oplæg til kommende Brugerrådsmøder. Et andet forslag var at
mødes til en temadag med gruppearbejde.
Der var delte meninger om ideen. Det blev bl.a. anført, at Brugerrådets medlemmer har meget travlt i hverdagen, at det er vigtigt, at man brænder for det emne,
man eventuelt deltager i, at det skal være meget klart definerede emner, samt at
man fx kan beskrive nogle rammer for gruppernes formål og emne på Brugerrådets møder, hvorefter Brugerrådets medlemmer kan byde ind på grupperne.
Herefter blev en gruppe nedsat, der skal forberede og gennemføre Naturparkdagen i 2013 – nemlig den 8. september. Følgende medlemmer meldte sig:
Annette G., Troels, Pia, Catharina, Uffe, Bo.
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Heidi sluttede med at tilføje, at Lolland Kommune er repræsenteret i Brugerrådet
udover Heidi selv fra Udvikling og Erhverv, med Nick fra Teknik og Miljø, Uffe fra
Naturskolen, Bo fra Udvikling og Erhverv og Annette C. fra Udvikling og Erhverv.
6. Orientering fra kommunerne
Bo orienterede om, at P-pladsen v. Søholt er under etablering.
Heidi oplyste følgende:
At de to turistbureauer i Lolland Kommune bliver virksomhedsoverdraget til
Lolland Turistråd pr. 1/1 2013 og der bliver ansat én turistchef for området.
At NP Maribosøernes hjemmeside skal udvikles, så den i endnu højere grad
markedsfører NP Maribosøerne, Anemonen og Naturvejlederen gennem
hjemmesiden.
o

Troels oplyste, at han har penge til Webudvikling pga. Gateway´en.

Frederik orienterede om følgende:
Lolland og Guldborgsund har løbende dialog med Søholt og Engestofte Godser
på koordinationsmøder. Det er vigtigt at have god dialog i relation til aktuelle
problemstillinger, udviklingsmuligheder og evt. projekter. Det er vigtigt at have fokus på godserne som primære private lodsejere af området indenfor Naturpark Maribosøerne. Der foregår en positiv og konstruktiv dialog.
Natura 2000-handleplanerne samt vandhandleplanerne bliver formentlig udsendt i starten af december.
Region Sjælland har påtaget sig at udfærdige cykelrutekort. Der pågår således
samarbejde om at lave kort for cykelruter i LF.
Økonomi: Projektansøgninger udsendes som tidligere omtalt løbende. Der er
ansøgt om forarbejde til velkomstcenter, der er bevilget 300.000 kr. fra Region Sjælland. Naturerhverv har indstillet, at vi ikke får bevilget 190.000 kr. til
projektet. Vi henvender os til begge instanser og undersøger om projektet kan
skrues lidt anderledes sammen, så vi alligevel kan få pengene.
o

Jimmi oplyste, at der er sat penge af til klimatilpasning, og at det er
lokale enheder, der administrerer midlerne. Det kunne give muligheder for søgning af midler.

Frederik oplyste videre følgende:
Der er nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra Lolland og Guldborgsund kommuner, som arbejder med at udrede vandstandsproblematikken
generelt i Maribosøerne men også omkring pumpestationen.
Den 30.11 afholdes en workshop om en ny national friluftspolitik. Catharina
og Frederik deltager fra Guldborgsund.
Den 5.12 har Friluftsrådet indbudt til temadag om Naturparker, hvordan
kommer vi i gang. Catharina deltager. Lolland Kommune har reserveret tre
pladser, hvoraf Annette G. deltager og optager således den ene plads. Invitationen sendes ud med referatet. Send besked til Maya-Maria, hvis I vil med.
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Aflæsning af persontællere i parken er sket med visse udfordringer.
Catharina vil snart udsende nyhedsbrev til naturparkpartnerne.
Det nye Pil og Poppel projekt sætter fokus på stynede pile og popler på LF.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Naturfredningsforening,
Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Museum Lolland-Falster og
Skov-og Naturkonsulent Thyge Andersen. Projektet er finansieret af: 15. Juni
Fonden, NaturErhvervstyrelsen og Møenbogaardfonden. Der er nemlig penge i
at få stynet pil og popler, idet veddet kan bruges og sælges. Det kan betyde,
at det kan blive udgiftsneutralt for lodsejer. Der er også mulighed for at få
plantet pil og poppel træer til hegn. Se mere på hjemmesiden:
www.pilogpoppel.dk/Pilogpoppel/Forside.html og den vedlagte pressemeddelelse.
Kommunerne er enige om at formidle NP Maribosøerne gennem LF kataloget.
Tove er tovholder.
Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)
Troels orienterede om, at ansøgningen om Naturparkspillet er blevet accepteret og behandles nu i EU. Derudover arbejder Troels på et projekt under
forskningssamarbejdet EU RURAGI, hvor der snart er deadline.
Carsten orienterede om vandstandsproblematikken i Maribosøerne. Planen er
at Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Ornitologisk Forening fremsender en skrivelse til Guldborgsund
Kommune om problematikken.
Carsten oplyste, at pil og poppel hegn mangler at blive stynet omkring Røgbølle sø.
Catharina oplyste, at bord- og bænkesæt ved rastepladserne v. Engestofte bliver opsat så hurtigt som muligt.
Heidi oplyste, at Lolland Kommune og Frederik Lüttichau samarbejder om
Skelsnæs Pavillonen.
Carsten oplyste, at der er sat en skilt op m. adgang forbudt ved Barokhaven.
Nick oplyste, at Lolland Kommune har vurderet, at vildtet og privatlivets fred
kan blive generet, hvis der er offentlig adgang, hvorfor Lolland Kommune har
besluttet at lukke for adgang.
Frederik oplyste, at Engestofte Gods og Guldborgsund Kommune er i dialog
omkring Borgø og andre arealer.
Frederik oplyste, at det opdaterede kort over NP Maribosøerne bliver lagt ind
på NP Maribosøernes hjemmeside.
7. Observationer omkring Maribosøerne
Uffe orienterede om, at skraldestativer og logoer er stjålet ved rasteplads v.
Skovby, samt at der skal foretages rydning af opvækst.
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Jimmi oplyste, at skilt m. adgang forbudt for havørnen er fjernet ved Bøgeskoven.
8. Mødekalender for 2013
Næste møde afholdes hvornår og hvor?
Næste møde afholdes den 21. februar. Kommende møder er følgende:
Den 16. maj - den 29. august - den 21. november.
Alle møderne afholdes i tidsrummet kl. 15-18.
9. Eventuelt
Heidi uddelte den flotte bog om Lolland: ”Syd for Danmark”. Den har fået meget
presseomtale.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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