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Forslag til Natura2000-handleplan – Maribosøerne (vedlagt som bilag)
Staten har udarbejdet en Natura2000-plan for beskyttelse af Maribo Søerne,
der udkom i december 2011. Kommunerne skal herefter udarbejde en Natura2000- handleplan, der skal sætte de overordnede rammer for kommunernes
forvaltningsindsats i planperioden. Lolland og Guldborgsund kommuner samt
Naturstyrelsen har samarbejdet om at udarbejde handleplanen.
Forslag til indsatsområder beskrives i handleplanen. Hvis lodsejer ikke ønsker
at medvirke, vil der ikke ske noget på hans areal. Alle tiltag skal foregå frivilligt. Der er muligheder for at søge puljer for at få tilskud til eventuelle tiltag.
Handleplanens høringsperiode løber fra den 8.6. til 31.8.
Anne spurgte, hvorfor indsatsen er markant forskellig mellem de to kommuner?
Frederik forklarede, at kommunerne har forskellig tilgang til, hvordan opgaven
skal løses. Derudover har Lolland flest Natura2000 arealer, og det er det der
afspejler sig i handleplanen. Vil også fremtræde forskelligt efterfølgende, fordi
kommuner arbejder forskelligt og prioriterer forskelligt. Alligevel har vi valgt
at lave en samlet plan og ikke flere forskellige planer om det samme område.
Uffe: Hvorfor er Naturstyrelsen indover?

Frederik orienterede om, at Naturstyrelsen er myndighed for skovnaturtyperne, og her har de bidraget.
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Terkel bemærkede, at høringsperioden foregik i sommerperioden. Frederik
bemærkede, at man derfor har valgt at afholde en længere høringsperiode
end blot de lovpligtige 8 uger.
5.

Partnerskabsaftaler

Velkomst, nyhedsbrev

Hjemmesiden: Bannere mv.

Partnerskabsdag d. 20.9
Frederik orienterede om, at vi er begyndt at indgå aftaler med Naturparkpartnere. Vi har ca. 5 underskrevne partnerskaber og i alt er omkring 5 mere på
bedding. Der er for partnerne planlagt et årligt arrangement samt tilbud om
PR, viden omkring NP Maribosøerne samt et netværk mv. Partnerskaberne er
en opfølgning på Strategi og handleplan for NP Maribosøerne. Det koster 500
kr. om året for at være partner.
Uffe orienterede om, at alle partnere får et link (som er deres logo) fra Naturpark Maribosøernes hjemmeside http://www.naturparkmaribo.dk/ til deres
egen hjemmeside. Derudover kan Uffe bl.a. lægge fx banner reklamer om
virksomheden/foreningen på hjemmesiden.
Annette G. fra Riderute L-F spurgte om foreninger kunne være medlem. Frederik orienterede om, at også foreninger kan være partnere. Annette oplyste,
at linket til Riderute L-F er forkert. Annette fremsender nyt link til Uffe.
Lotte foreslog, at hver partner får tilsendt Naturparkens logo, så partnerne
kan lægger logoet på deres respektive hjemmesider, hvilket man synes var en
god idé.
Lotte spurgte, om det var muligt at bruge kortet over NP Maribosøerne. Frederik orienterede om, at det kort, vi selv har lavet, gerne må anvendes både digitalt og papirmæssigt.

6.

Orientering fra kommunerne

Europarc certificering. Besøget i uge 16/2012
Frederik orienterede om Richard Partingtons vellykkede besøg i april. Der blev
bl.a. gennemgået økonomi, skiltning, besøget partnere og samarbejdsparter.
Richard Partington udtrykte stor tilfredshed med svarene og fandt, at det fungerede fint. Det er ikke ham, der bestemmer om certificeringen kommer i hus,
men han skal indstille til et råd om certificeringen. Efter 5 år skal der ske
yderligere tiltag. God oplevelse. Tak til alle, der hjalp med dette.


Skiltning omkring NP Maribosøerne

Frederik orienterede om, at der er opsat naturfarvede pæle med logoer, hvilket ikke er afstedkommet negative henvendelser.
Terkel mente, at pælene var lidt for beskedne, og at de kunne godt være større.
Troels oplyste, at QR koden kører ind på NP´s hjemmeside, men at den ikke
er tilpasset smartphones.
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Frederik oplyste, at vi arbejder for at opsætningen ændres til at man ved
scanning af QR kode ved f.eks. Røgbølle Sø, kommer direkte ind på information herom.
Uffe oplyste, at der er kommet mange positive tilkendegivelser i forhold til, at
de er diskrete.


Åbningsceremoni d. 1/6 om handicapfaciliteter v. Sørup og Naturskolen

Alle er velkomne. Satser på omtale i avisen. Vigtigt at få markeret, at vi gør
noget nyt.


Naturparkdag den 9.9.2012, se vedlagte referat af første møde d. 7.5.12 i
Naturparkdag-gruppen.

Tove orienterede om, at Naturparkdag gruppen har afholdt to møder, hvor vi
bl.a. arbejder på at gøre naturparkdagen til noget fantastisk og tilbageværende hvert år. Vi har brainstormet om, hvilke aktiviteter, der kunne være relevante. Bl.a. har vi efter aftale med Karen Albrechtsen aftalt, at Tattoo om lørdagen den 8.9 også kan kaldes en Naturparkdag, så vi nu afholder Naturparkdage både den 8.9 og den 9.9. Det betyder, at begge dage får fælles markedsføring.
Derudover arbejder vi bl.a. på at få en markedsplads bl.a. med salg af lokale
produkter, åbent hus på Naturskolen, åbent på Frilandsmuseet, åbent i kajakog roklub, politihundetræning, Åbent i Barokhaven, åbent i Godstedlund med
meget mere.
Troels oplyste, at Hejrede Friluftsgård ansøger Ildsjælepuljen om at lave en ny
pjece, der forhåbentlig kunne genudgives til Naturparkdagen. De planlægger
også fx en koncert og en bustur, der kunne være aktuel på naturparkdagen.
Næste møde i Naturparkdaggruppen afholdes den 14. juni.


Friluftskommune 2012 – Ansøgning til Friluftsrådet

Frederik oplyste, at ansøgningen til Friluftsrådet om at blive Friluftskommuner
er under udarbejdelse. Skal indsendes senest 15. juni 2012.


Økonomi
- Om tilskuddet til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede
arealer. Bevilget 135.000 Kr. (100 % finansiering)
- Om tilskuddet til udviklingsprojekter – Regional udvikling. Bevilget
300.000 kr. (50 % finansiering) herunder ansøgning til LAG Lolland

Frederik orienterede om, at mange borde/bænke mv. sæt er sat op inden for
de bevilgede 135.000 kr.
Heidi orienterede om, at LAG Lolland ikke giver tilskud til forprojekter. Men at
LAG Lolland stadig er positive. Vi skal derfor se på ansøgningen igen.
Uffe påpegede, at det er vigtigt overhovedet at få noget medfinansiering, så
hvis vi i det mindste kan bruge en del af pengene.
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7.

Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)

Orientering om bevillingen fra RealDania til ”Projekt Stedet Tæller” samt
ansøgninger til Landdistriktspuljen, v. Troels Lyndelse.
Troels sender materiale til orientering.
Troels orienterede om bevillingen til projektet ”Stedet Tæller”, hvor der er bevilget 100.000 kr. til konsulent bistand. Der er nedsat en projektgruppe, og
der blev afholdt Kick Off møde tirsdag den 29. maj. Referatet udsendes til alle.
Alle i Brugerrådet inviteres til at melde sig til en google løsning, så man kan
se, hvad der arbejdes med. Man kan således selv melde sig i debatten og bidrage til arbejdet.
Peter Malm spurgte om, hvem den juridiske ophavshaver er.
Troels oplyste, at Blue Sky Innovation er ophavshaver. Formålsparagraf mv.
er på hjemmesiden http://www.blueskyinnovation.dk/.
Troels oplyste videre, at de har fået tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen til at
gennemføre et planlægningsprojekt vedr. bl.a. biodiversitet og Lysbro Mose.
75 % vil blive finansieret af NaturErhvervsstyrelsen.
Troels oplyste videre, at Hejrede Friluftsgård er blevet godkendt som Outdoor
Gateway.
Carsten og Terkel påpegede, at Brugerrådet er blevet enige om et koncept om
Naturparkvenner/-partnere, og at derfor ikke er hensigtsmæssigt, at Hejrede
Friluftsgård udvikler et parallelt begreb. De påpegede, at vi bliver nødt til at
holde fast ved, det, der er besluttet i Brugerrådet.
Frederik påpegede, at det er vigtigt, at alle gensidigt orienterer om projekter,
ideer e.l. i Brugerrådet.
Annette G. delte ny brochure om Riderute L-F. Ruter, aktiviteter, overnatning
mv. bygges op af lokale rutelaug. Der arbejdes på at få ruter overalt på L-F.
Der formidles også, hvordan man færdes i naturen med hest eller med hest m.
vogn på hjemmesiden. QR kode står på bagsiden af pjecen.
Anne Elmer orienterede om en udstilling på 100 m2 på Rewentlow om herregårdslandskabet på L-F. Udstillingen er ubemandet men Anne anbefalede, at
man går ind og kigger. Det er et RealDania projekt om mulighedernes land.
Der er åbent fra d. 21. juni.

8.

Observationer omkring Maribosøerne
Uffe orienterede om, at han har overtaget optællingen af skarver fra Miljøministeriet. Carsten D. har hjulpet med optællingen. De har optalt 1.095 antal
par reder, hvilket er en halvering i fht. maximum, men en øgning med 300 par
reder i forhold til sidste år. Resultaterne er meddelt Miljøministeriet.
Jimmi orienterede om, at vandspejlet i Hejrede Sø ikke varierer så meget mere, men det ligger lavt generelt dvs. bevæger sig ca. 5 cm over og under minimum koten. Det er problematisk for bl.a. frøer, stor vandsalamander og
pigsmerling. Fx ses rørhøgen ikke mere i Hejrede sø. Jimmi har henvendt sig
til Guldborgsund Kommune v. Jakob L. og Martin B.
Frederik lovede at rykke for besvarelse.
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Jan, Carsten og Martin orienterede om, at der er et problem med udefra
kommende, der medbringer både. Disse fisker og sejler rigtigt stærkt. Bådene
sættes primært i fra de to offentlige slæbesteder. Problemet er indberettet til
Naturstyrelsen.
Brugerrådet opfordrer kommunerne til at henvende sig til Naturstyrelsen og
påpege problemet.
Jan påpegede, at man ønsker skiltning om NP Maribosøerne ved Motorvejen.
Frederik informerede om at det er Vejdirektoratet der er myndighed herfor. Vi
er enige i ønsket og vil arbejde for ideen.
Jan foreslog, at nye borde monteres med jernplader/belag til grill – da der kan
konstateres brandskader på nye borde.
Lars oplyste, at der er mange af Rødhovedet and i år. Ca. 10 par.
Martin påpegede, at der ikke var kommet nok information ud om forslagene til
opstilling af store vindmøller.
Frederik oplyste, at Staten har opfordret kommunerne til at lave en undersøgelse om placeringen af vindmøllerne. Det udelukkende er forslag til områder,
hvor man kan stille vindmøller op, men der er ikke taget stilling til, om der
skal opstilles vindmøller. Høringen er forlænget indtil den 27. juni 2012 og
materialet kan ses på Guldborgsund Kommunes hjemmeside:

www.guldborgsund.dk/kommuneplan‐ide.
Carsten oplyste, at en række pæle i robaneanlægget er væk. Lolland Kommune ejer banen. Lolland Kommune vil ikke finansiere vedligeholdelse til næste
år. Leif N. har kontaktet kommunen, men uden resultat.
Carsten oplyste, at Golfbanen bl.a. anvender Round Up og rydder beplantning
v. gl. Skovnæs.
Frederik opfordrede til at henvende sig dels til Lolland Kommune og dels til
Fredningsnævnet, da det er reguleret gennem fredningen.
Der var drøftelser om den generelle skiltning om adgangs- og adfærdsregler
omkring Maribosøerne.
Frederik foreslog, at skiltning kommer på dagsordenen til næste Brugerrådsmøde, og at Naturstyrelsen inviteres som myndighed for vildtreservatet.
9.

Næste møde er den 23. august 2012

Afholdes på Søbakken Hostel Maribo, Sdr. Boulevard 82 B, 4930 Maribo.
Til dagsordenen var følgende forslag:
Frederik forslog reguleringsredskaber som emne.
Troels foreslog en åben dialog om Stedet Tæller projektet, der skal afsluttes d.
16.10.
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10. Eventuelt
Frederik udleverede engelsk publikation” Guide to sutainable tourism in protected areas” til interesserede.
Frederik orienterede om, at passagen af Søvej fra Pumpestationen til Lars Jensens skov er blevet drøftet med Vejkontoret. Vejkontoret har talt med politiet
om at gøre noget, så fodgængeradgangen bliver sikrere. Politiet afviser, at
iværksætte hastighedsbegrænsning, skiltning, der mindsker hastigheden mv.
Der blev foreslået dels at få opsat råvildt skilt eller evt. skilt om hastige biler.
Uffe orienterede om, at han har opdateret hjemmesiden med bl.a. grønne ture, sejlture m. Anemonen mv.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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