Til
Brugerrådet for
Naturpark Maribosøerne

REFERAT AF MØDE DEN 23. AUGUST 2012 I BRUGERRÅDET
FOR NATURPARK MARIBOSØERNE
30-08-2012

Deltagerliste er vedlagt i bilag.
Referat
1.

Præsentation af Søbakken Hostel samt rundvisning.
Baldvin bød velkommen på Søbakken Hostel Maribo og fortalte om stedet. Se
Søbakkens hjemmeside www.maribo-vandrerhjem.dk

2.

Velkomst, v. Frederik Cordes, Guldborgsund Kommune
Frederik bød velkommen. Der var på mødet ingen bemærkninger til dagsorden. Bo Rasmussen fra Lolland Kommune (arvtager efter Kitty Sommer) blev
budt velkommen i Brugerrådet.

3.
GULDBORGSUND KOMMUNE
NATUR, MILJØ & PLAN
PARKVEJ 37,
4800 NYKØBING F
TLF +45 5473 1000
FAX +45 5473 1020
EMAIL: NATUR-MILJOE-PLAN@
GULDBORGSUND.DK
WWW.GULDBORGSUND.DK

Jimmi påpegede, at han har indsendt rettelser i juni 2012 til referatets pkt. 8.
Rettelserne var bl.a. at vandspejlet i Hejrede sø generelt ligger 35-45 cm under den regulativmæssige minimumsvandspejlskote dvs.vandspejlet varierer
mellem henholdsvis 5 cm over og "under" søbunden i sydenden af søen. Dvs.
næsten ingen vand eller tørlagt. Det er problematisk for bl.a. frøer, stor vandsalamander og pigsmerling. Fx høres rørdrum ikke længere i Hejrede Sø, og
rørhøgen yngler fra i år heller ikke i sydenden af søen.

DOKNR.
238073/12
SAGSNR. 10/50537
SAGSBEHANDLER:
Maya-Maria Madslund

Frederik orienterede om, at der er blevet afholdt møder mellem Pumpelaget
og Guldborgsund Kommune for at skabe en langsigtet løsning, samt at der pt.
pågår arbejde med at revidere det nuværende regulativ, men at denne revidering afventer sagen om eventuel etablering af vådområde til reducering af fosfor i vandmiljøet i området sydøst for Maribosøerne. Sagen forelægges Guldborgsund Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i september.

DIR +45 54 73 19 79
MAIL mama@guldborgsund.dk
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

Godkendelse af referat fra Brugerrådsmødet den 31.5. 2012 (vedlagt som bilag)

4.

Præsentation af IT applikation ”Det Naturlige Lolland”, v. Bo Rasmussen, Lolland Kommune

Bo oplyste, at baggrunden for udviklingen af applikationen i Lolland Kommune
er projektet ”Vækstmuligheder yderområder”, der er støttet af EU og Region
Sjælland. Samarbejdspartnerne i det overordnede projekt er Guldborgsund og
Vordingborg Kommuner. Guldborgsund og Vordingborg Kommuner har pt.
takket nej til deltagelse i delprojektet om udviklingen af applikationen. Guldborgsund Kommune har pt. ikke politisk opbakning og økonomi til at deltage,
men det er ikke udelukket, at Guldborgsund Kommune måske vil ”hoppe på”
senere.

SIDE 2/5

Bo orienterede om, at det er en ny og mere moderne måde at formidle natur
og naturoplevelser på, som Teamet i Kommunen ”Det Naturlige Lolland” har
udviklet. Fx kan man via sin mobiltelefon uploade applikationen. Når man går
derude i naturen, er man således geografisk placeret via en GPS og de ture og
historier, der fx ligger tættest på geografisk vil ligge forrest. Applikationen er
oversat både til engelsk og tysk.
Bo oplyste, at der også er udviklet en facebookside ”Det Naturlige Lolland”,
hvor man håber på, at folk bl.a. vil skrive om de oplevelser, de får på turene.
Facebooksiden lægger ikke op til tale mellem Team Det Naturlige Lolland, men
mere lægger op til tale mellem brugerne.
De oplysninger, der ligger i applikationen er valgt af Teamet i Kommunen,
men hvis man har forslag til ture, oplevelser mv. er man velkommen til at
henvende dig til Bo. Både app og facebookside er under stadig udvikling.
Bo orienterede om, at der vil blive ”strikket” en simpel partnerskabsaftale mellem Lolland Kommune og de relevante turistorganisationer, virksomheder mv.,
der ønsker at formidle deres budskaber på app´en, så fælles regler er klare.
Troels påpegede et punkt til forbedring, at man på en dansk mobil telefon ikke
har mulighed for at vælge engelsk eller tysk. Det har man kun, hvis man har
en ”udenlandsk telefon”, hvilket ikke er særlig smart, hvis man ønsker selv at
vælge.
Troels anførte, at han godt kunne tænke sig navne og ansigter mv. på facebooksiden, så man ved, hvem afsenderen af siden er, og hvem man skal henvende sig til, hvis man har spørgsmål.
Frederik orienterede om, at han vil lægge sagen om applikationen mv. på udvalgssager i september i Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs og Turismeudvalget i Guldborgsund Kommune, for at orientere udvalgene og forhøre sig
om, det kunne være en idé at koble sig på Lolland Kommunes projekt.
5.

Diskussion af reguleringsredskaber herunder skiltning i Naturpark Maribosøerne med deltagelse af Lars Richter Nielsen, Naturstyrelsen
Lars Richter Nielsen var desværre akut blevet forhindret i at deltage i mødet.
Punktet blev udsat til mødet i Brugerrådet den 22. november 2012, så både
lodsejere og Naturstyrelsen har mulighed for at være til stede under punktet.

6.

Orientering fra kommunerne
Frederik overbragte en hilsen fra Uffe. Han har det bedre og er ved godt mod.
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Europarc certificering

Frederik orienterede om, at Guldborgsund Kommune har modtaget det officielle brev fra Europarc, hvor der står, at vi bliver certificeret ved årsmødet i oktober i Europarc. Catharina, Frederik og Bo deltager i årsmødet.


Åbningsceremonien d. 1.6 om handicapfaciliteter

Frederik orienterede om to fine ceremonier v. Sørup og på Naturskolen med
politik deltagelse begge steder samt efterfølgende omtale i avisen.


Partnerskabsaftaler og Partnerskabsdag den 20.9 (vedlagt som bilag: Første nyhedsbrev til partnerne – Naturparkpartner Nyt)

Frederik orienterede om, at det første nyhedsbrev er udsendt, som flere således har modtaget. Der bemærkes, at der afholdes en Naturparkpartnerdag d.
20.9. Som partner skal man også have noget ud af det. Brugerrådet have stor
ros til Nyhedsbrevet.


Naturparkdag den 9.9.2012 (vedlagt som bilag: program, plakat mv.)

Maya-Maria orienterede om Naturparkdagen. På to måneder har arbejdsgruppen fået sammensat programmet med aktiviteter. Udfordringerne havde været for lidt tid og sommerferie afvikling. Alle havde været meget positive, når
vi henvendte os til dem og tak til jer, der bidrager med aktiviteter på Naturparkdagen. Vi glæder os til dagen og håber på godt vejr.
Naturparkdagen er blevet og bliver annonceret i ugeaviser, på hjemmesiderne, på Kultunaut, på Naturens Dag hjemmesiden og programmet er blevet distribueret til 90 turiststeder på Lolland-Falster. Pressemeddelelse udsendes i
næste uge.
Frederik påpegede, at vi meget gerne vil have en tilbagemelding på antal deltagere på de enkelte arrangementer.
Leif orienterede om, at der på Frilandsmuseet afholdes Tattoo dagen før samt
om fredagen før afholdes kampvognsslag.
Dorte ønskede programmet til Naturparkdagen oversat til engelsk, hvilket Frederik lovede at sætte i værk en af de nærmeste dage.


Friluftskommune 2012 – Ansøgning til Friluftsrådet

Frederik orienterede om, at Lolland og Guldborgsund Kommuner ansøgte i en
fælles ansøgning om at blive friluftskommune 2012. Fin ansøgning, men den
levede ikke op til konkurrencebetingelserne. Måske ændres konkurrencebetingelserne.


Status vedr. pumpelaget, Hejrede Sø

Se punkt 3.
Troels foreslog, at man gik sammen om at søge midler til en ny pumpe.
Leif påpegede, at pumpestationens bygning trænger til renovering.
7.

Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)
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Orientering om bevillingen fra RealDania til ”Projekt Stedet Tæller” samt
ansøgninger til Landdistriktspuljen, v. Troels Lyndelse, (vedlagt som bilag:
Pressemeddelelse fra Troels Lyndelse ”Lokalt initiativ…”).

Troels orienterede om, at Hejrede Friluftsgård er blevet udnævnt til at være
Outdoor Gateway i Guldborgsund Kommune, og at der skal findes et navn til
denne.
Bo oplyste, at Rødby Lystskov er blevet Gateway i Lolland Kommune.
Brugerrådet bakkede op om navnet Outdoor Gateway Hejrede Friluftsgård
Troels orienterede om, at han i samarbejde med 5 andre lande har fremsendt
en ansøgning til EU om midler til udvikling af et brætspil med temaet bæredygtighed.
Frederik orienterede om, at Guldborgsund og Lolland er blevet spurgt, men at
vi som kommune ikke ønsker at være partnere, da spiludvikling ikke er en
kommunal opgave. Til gengæld vil vi gerne bakke projektet op.
Troels orienterede om deres ”lykke”bustur på Naturparkdagen samt det fortsatte arbejde med Stedet Tæller projektet.
Troels orienterede om, at deres Google løsning desværre ikke kan lade sig gøre. De er gået over til Drop Box, som alle kan få adgang til. Hvis adgang ønskes kan man sende en mail til Troels.
8.

Observationer omkring Maribosøerne
Jimmi orienterede om, at ingen kigger fugle ved Røgbølle Sø, fordi der ikke
har været fugle pga. den lave vandstand. Der er opblomstring af giftige blågrønalger og indsugningen til Pumpestationen er råddent, også pga. vandstanden.
Jimmi orienterede også, om de blev nr. 2 øst for Storebælt og nr. 4 på landsplan på fugletællerdagen.
Pia oplyste, at skotske højlandskvæg, der går ved Hejrede Friluftsgård kan
finde på at vandre, hvis vandstanden er så lav. Hvis det fortsætter, kan de
måske ikke fortsætte med afgræsningen til skade for engene. Derudover oplyste hun, at havørnen, der er meget vigtig for Maribosøerne, jf. logoet, kan forsvinde, hvis vandstanden ikke hæves.

9.

Næste møde er den 22. november 2012

Afholdes hvor?
Vi undersøger mulighederne.

10. Eventuelt
Peter orienterede om, at der etableres et turistbureau fælles med Maribo og
Nakskov med mindre finansiering med samme placering som nu. Det gamle
apotek i Nakskov og det gamle rådhus i Maribo.
Carsten spurgte til Natura 2000-handleplanerne.
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Frederik orienterede om, at høringsfristen først udløber den 31.8, og at alle
bemærkninger er velkomne.
Baldvin og Yvonne oplyste begge, at turisterne mangler viden om Naturparken.
Frederik påpegede, at det er et langt sejt træk at udbrede kendskabet til Naturparken.
Nick understregede, at Naturparken er et nyt koncept for alle. Det tager tid at
blive kendt.
Leif påpegede, at udsigter omkring Maribosøerne flere steder (i Guldborgsund
Kommune) blev forhindret pga. af tilgroning, samt at myndingen på Skelsnæs
Pavillonen skal repareres nu, ellers kan den ikke holde vandet ude i vinter. Leif
foreslog at tage Flemming Lorentzen med til næste møde for at fortælle om
kalkmalerierne i Skelsnæs Pavillonen.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger

Bilag
Til stede
Yvonne Rasmussen
Dorte Povlsen
Baldvin Bjørnsson
Troels Lyndelse
Pia Lyndelse
Carsten Drejer
Jimmi Spur Olsen
Martin Nyvang
Jan Wandy Pedersen
Leif Nielsen
Terkel Jakobsen
Peter Malm
Frederik Cordes
Bo Rasmussen
Nick Rasmussen
Maya-Maria Madslund (referent)

