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Referat (deltagerliste er vedlagt i bilag)
1. Velkomst
Frederik Cordes bød velkommen.
2. Præsentation af Business LF, samt om hvad Business LF kan gøre for Naturpark Maribosøerne, ved Tove Aittomaki.
Tove Aittomaki gjorde bl.a. opmærksom på, at vi kan bruge Naturpark Maribosøerne meget mere, end vi gør i dag, selvfølgelig uden at det går ud over
naturen. Man kunne etablere forskellige pakkeløsninger for turister samt bedre
markedsføring mv. Hun opfordrede foreninger, organisationer til at oprette sig
i GuideDanmark:

GULDBORGSUND KOMMUNE
NATUR, MILJØ & PLAN
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4800 NYKØBING F
TLF +45 5473 1000
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MAIL mama@guldborgsund.dk
DIR +45 54 73 19 79

CVR NR. 29 18 85 99
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MAN-ONS KL. 9.00-15.00
TORS
KL. 9.00-17.00
FRE
KL. 9.00-12.00

http://www.visitdenmark.se/danmark/dadk/menu/danskturisme/vaerktoej/guidedanmark/guidedanmark.htm ,
Det er en fælles database for dansk turisme. Hun opfordrede også til at lægge
arrangementer på hjemmesiden Kultunaut:
http://www.kultunaut.dk/
Begge tjenester er gratis. Tove opfordrede derudover til, at Naturpark Maribosøerne kunne indgå i Årets Turisttema.
Baldvin Bjørnsson påpegede, at det var problemer med vand på stierne omkring Maribosøerne, hvilket er vigtigt at bringe i orden, så turister og borgere
kan bruge Naturparken efter hensigten.
Frederik Cordes tilføjede, at faciliteterne selvfølgelig generelt skal være i orden.
3. Godkendelse af referat fra brugerrådsmødet den 10.11.2011
Poul Erik Søndergaard: I punkt 4 i referatet står Hans Egeskovs navn forkert.
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Poul Erik oplyste, at referatet er videresendt til Hans Egeskov. Poul Erik melder tilbage til Frederik Cordes, om hvorvidt Hans Egeskov ønsker medlemskab
af Brugerrådet.
Referatet blev godkendt.
4. Udviklingen af grøde, vandkvalitet mv. i Maribo Søndersø, v. Naturstyrelsen,
Storstrøm, Karsten Fugl og Lars Lindhardt
Karsten og Lars gjorde i deres oplæg rede for natur- og miljøtilstanden i Søndersø herunder bl.a. udviklingen i fosfor- og kvælstofindhold, klorofyl, sigtdybde, algeforekomst, undervandsvegetation og vandstand. De kom også ind
på klimaforandringernes indvirkning på vandtemperatur og nedbør. Oplægget
er vedlagt referatet i power point. Stor tak og meget ros til Naturstyrelsen for
at godt indlæg.
5. Hejrede Sø og fosforrensning, ved Jakob Lysholdt; Natur, Miljø & Plan, Guldborgsund Kommune
Der kan i henhold til Statens vandplan udlægges 14 ha vådområde sydøst for
Hejrede Sø, som kan fjerne 20 kg fosfor pr. ha. Vandet opsamles i perioder af
året, og partikler herunder fosfor falder til bunds og kan herefter fjernes ved
græsning eller høslet. De 14 ha er udlagt i et allerede udpeget lavbundsområde i Kommuneplanen. Kommunen skal starte et forprojekt. Staten skal godkende projektet, før det kan blive til noget. Derudover kan Kommunen søge
om økonomiske midler til endeligt projekt, og lodsejerne kan søge om kompensation via toårige miljøaftaler, som giver en vis økonomisk erstatning pr.
ha pr. år. Som nævnt er det ikke sikkert, at projektet bliver til noget.
Jakobs kortbilag i power point er vedlagt referatet.
Frederik Cordes: Naturinteresser og friluftsliv er ikke emner, der hører ind under vandplanerne. Emnerne kan dog godt tænkes ind i projektet, hvis der
tænkes bredt og tværfagligt. Men man skal være opmærksom på, at der ikke
er afsat nogen økonomiske ressourcer til dette arbejde.
Karsten Fugl foreslog, at vådområderne fx kunne bruges som reservoir ved
store regnmængder.
6. Naturparkdag den 9.9.2012
Det blev foreslået, at både lørdag og søndag kunne være Naturparkdage.
•
Nedsætning af arbejdsgruppe – Kommissorium for denne
Anette Krøyer fra Guldborgsund Kommune deltager i gruppen, derudover
meldte Annette Greenfort og Tove Aittomaki sig. Gruppen suppleres med
medarbejdere fra Lolland og Guldborgsund Kommuner. Kommunerne indkalder til møde i gruppen.
•
Aktiviteter, vandrefestival mv.
Uffe Nielsen og Johnny Madsen laver fælles aktiviteter på dagen på Naturskolen.
•
Økonomi
Kommunerne kan tilbyde et mindre reklamefremstød.
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Frederik Cordes: Til Brugerrådsmødet den 24. maj 2012 forventes et oplæg
fra gruppen om aktiviteter. Hvert medlem af Brugerrådet bedes tænke over,
hvad hver især samt deres netværk kan tilbyde på Naturparkdagen.
Troels Lyndelse foreslog, at de kunne arrangere bustur i samarbejde med Lollandsposten og Annette Svåbæk.
7. Friluftskommune 2012 – Ansøgning til Friluftsrådet?
Frederik Cordes fortalte om Friluftsrådets projekt ”Danmarks Friluftskommune” og opfordrede Brugerrådet til at tilkendegive, hvorvidt de synes, at det var
en god idé, at Lolland og Guldborgsund Kommune deltog i denne konkurrence
med Naturpark Maribosøerne som eksempel. Læs mere om projektet på Friluftsrådets hjemmeside:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsraadet-lokalt/friluftsliv-ikommunerne/danmarks-friluftskommune.aspx
Brugerrådet bakkede idéen op. Kommunerne arbejder på at udfærdige en ansøgning.
8. Orientering fra kommunerne
•
Udkast til oversigtskort (vedlagt som bilag)
Catharina Oksen: Kommentarer til kortet skal være i hænde senest tirsdag
morgen i næste uge, dvs. senest den 28. februar til Catharina Oksen,
co@guldborgsund.dk eller tlf. 54 73 19 89.
Kommentarerne meddelt på mødet er blevet taget til efterretning.
•

Skiltning omkring NP Maribosøerne

Catharina Oksen fremviste revideret kort med punkter til Naturparkpæle, der
sættes op inden Certificeringen v. Richard Partington i april måned 2012.
•

Kort + pjece om handicapfaciliteter

Catharina Oksen: Kitty Sommer har skaffet penge til pjece om handicapfaciliteterne ved Naturpark Maribosøerne.
Uffe Nielsen: Handicapfaciliteter på Naturskolen er etableret.
Catharina Oksen: Handicapfaciliteter v. Røgbølle Sø er ved at blive etableret.
Troels Lyndelse: Handicapsymbol ønskes til Hejrede Friluftsgård.
Baldvin Bjørnsson gjorde opmærksom på, at luftfoto på gammelt oversigtskort
er lidt kedeligt.
•

Udkast til partnerskabsaftale (vedlagt som bilag). Virksomhedsbesøg, eksempel på bannerreklamer mv.

Catharina Oksen oplyste, at hun havde besøgt Museum Lolland-Falster. De vil
gerne være partner.
Ellers er der aftalt møder med relevante partnere i starten af marts.
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Der blev stillet spørgsmål til de spørgsmål, der stilles til virksomhederne i
partnerskabsaftalen.
Frederik Cordes oplyste, at spørgsmålene er med i aftalen, fordi det er et krav
fra Europarc, at der sættes fokus på spørgsmål om bæredygtighed ved indgåelse af partnerskabsaftaler. Virksomheder, der indgår i partnerskaber, behøver
således ikke at lave om på deres virksomhedspraksis.
•

Europarc certificering. Besøg i uge 16/2012

Catharina Oksen oplyste, at Richard Partington, der skal forestå certificeringen
vil være her 1½ dag.
•

Gateway

Catharina Oksen: Østdansk turisme har lavet nogle kriterier – kan læses på
GBS hjemmeside.
•

Økonomi
A. Ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder
og fredede arealer. Bevilget 135.000 Kr. (100 % finansiering)
B. Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter – Regional udvikling. Bevilget 300.000 kr. (50 % finansiering)

Ad A.
Frederik Cordes oplyste, at vi løbende søger økonomiske midler, hvilket har
givet pote, jf. ovenfor.
Catharina Oksen uddelte et oversigtskort over, hvor i Naturparken, der er bevilget borde/bænke sæt mv. Gamle brugbare sæt flyttes evt. til steder, der
har brug for udskiftning.
Troels Lyndelse har fået penge til fugletårnet ved Hejrede Friluftsgård på
136.000 kr.
Ad B.
Frederik Cordes oplyste, at de regionale udviklingsmidler primært skal bruges
til at ansætte en konsulent, der skal undersøge mulighederne for et etablere
et velkomstcenter. Derudover skal pengene bl.a. også bruges til naturparkdagen og til indgåelse af partnerskabsaftaler. Frederik gjorde opmærksom på, at
de regionale økonomiske midler skal suppleres med 50 % ressourcer fra
Kommunerne. De 50 % kan både udgøres af medarbejderressourcer fx ved
forberedelse af politiske oplæg, møder med aktører, konsulent mv. samt af
økonomiske ressourcer.
•

Natura2000 handleplaner

Frederik Cordes oplyste, at kommunerne inden den 8. juni 2012 skal udfærdige et forslag til naturhandleplan. Herefter vil der være en høringsperiode på
mindst 8 uger. Handleplanerne skal endeligt vedtages i december 2012. Naturhandleplanerne kommer på Brugerrådets dagsorden til mødet den 24. maj
2012.

SIDE 5/6

Uffe Nielsen oplyste, at han igen har aflæst persontællerne den 31.12, jf. vedlagte bilag.
9. Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)
Annette Grenfort oplyste, at Lollands Hestelaug har ændret navn til Riderute
Lolland-Falster.
Jan Wandy Pedersen, oplyste, at Bådelauget Sømo har lavet en skriftlig aftale
med Engestofte/Søholt, og kajakklub / roklub har også fået udarbejdet en aftale, som dog mangler underskrift fra Engestofte/Søholt.
Uffe Nielsen oplyste, at der har været offentlige ture i Naturparken i 2011 med
976 mennesker, undervisning af 640 børn og unge samt 354 øvrige har været
på Naturskolen, 1000 har været med Anemonen.
Uffe oplyste, at bådfører af Anemonen, Hans Jørgen Jensen, ikke ønsker at
sejle mere. Ansøgningsprocedure er i gang, men det vides ikke om, det er afklaret.
10. Observationer omkring Maribosøerne
Lars Lindhardt oplyste, at der er kommet minkfælder op rundt i landet. Han
spurgte, om der var observeret mink i området omkring Maribosøerne.
Ingen havde observeret mink.
Carsten Dreyer oplyste, at det var vigtigt, at småøerne ”Knold og Tot” blev
ryddet for opvækst, så terner og hættemåger havde mulighed for at yngle.
Frederik Cordes ville undersøge det.
11. Næste møde er den 24. maj 2012
•
Afholdes hvor?
Ingen forslag.
12. Eventuelt
Annette Grenfort kunne godt tænke sig en pædagogisk dag omkring Naturparken med registreringer af natur, padder mv.
Frederik Cordes ville gerne bakke det op, men mente punktet skulle tages på
et senere tidspunkt.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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Bilag
Naturstyrelsens oplæg i power point
Jakobs kortbilag i power point
Besøgstal i Naturpark Maribosøerne 2011
*( De elektroniske tællere er opsat 20./6. 2011, så tallene dækker 20./6.-31./12.
2011)

Overnatninger
Naturskolen ved Maribo Søndersø
Offentlige guidede ture og arrangementer m. naturvejleder
Lukkede rekvirerede ture og arrangementer med naturvejleder
Besøgende i barokhaven ved Søholt
(elektronisk persontæller*)
Passage gennem Søholt Storskov,
gående og cyklister
(elektronisk persontæller*)
Besøgende i fugleskjulet ved Hejrede Sø (elektronisk persontæller*)
Besøgende ved udsigten ved Sørup
(elektronisk persontæller*)

1.847

Passage/
Éndagsbesøgende
984
589
387
2.231
Minimum 3.069
Maksimum 6.138
3.905
1.402

Deltagerliste
Naturstyrelsen Storstrøm
Naturstyrelsen Storstrøm
Engstofte-Søholt Gods - Skytte
Engstofte-Søholt Gods - Forvalter
Hejrede Friluftsgård
Hejrede Friluftsgård
Maribo Vandrehjem
Danmarks Naturfredningsforening Lolland
Maribo Kajakklub
Friluftsrådet
Bådelauget Sømo
Riderute Lolland-Falster
Naturvejledningen Naturpark Maribosøerne
Business LF
Lolland Kommune
Lolland Kommune
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune

Karsten Fugl
Lars Lindhardt
Martin Jørgensen
Poul Erik Søndergaard
Troels Lyndelse
Pia Lyndelse
Baldvin Bjørnsson
Carsten Drejer
Jan Wandy Pedersen
Sven Jean Larsen
Leif Nielsen
Annette Greenfort
Uffe Nielsen
Tove Aittomaki
Dan Raahauge
Nick Rasmussen
Jakob Lysholdt
Catharina Oksen
Frederik Cordes
Maya-Maria Madslund

