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Ad. 1

Bo bød velkommen, og referatet fra 22-maj 2014 blev godkendt.

Ad.2

Jan Wandy Pedersen oplyste:
På landsplan er der 30.504 par skarver som er en stigning på 23 % fra 2013. Antallet
af større skarvkolonier i Danmark er steget til 76 i alt. Lokalt har problemet hidtil været
kolonier på Askø, Lindø og Komsidst. I 2013 blev Præstø ”invaderet” og i 2014 er det
gået ud over Fruerø. Antallet af Skarver i Naturparken er steget med 67 % i forhold til
2013.
Der var en del debat omkring for/imod skarvkolonier i Naturparken. Lars Munk gjorde
bl.a. opmærksom på at skarverne ofte synes at spise sortmundet kutling – en invasiv
art. Der blev også gjort opmærksom på at bestanden går op og ned alt efter hvor kolde vintrene er. Lolland Kommune havde talt med Naturstyrelsen, og den nationale
skarvforvaltningsplan tillader ikke at gribe ind overfor skarver i Maribosøerne, som det
eksempelvis sker i et vist omfang i Guldborgsund af hensyn til ål. Såfremt de enkelte
lodsejere føler sig for generet af skarver, skal henvendelse først rettes til Naturstyrelsen, der så vil tage stilling til om der må gribes ind, og i givet fald hvordan.
Konklusionen blev, at vi fortsat overvåger og følger udviklingen. Optællingen fortsætter
som hidtil, og man bedes kontakte Uffe Nielsen, hvis man observerer at de flytter sig
yderligere.

Ad.3

Punktet udgik til fordel for en virksomhedsrundvisning på Maribo Sø Camping v/Bodil.

Ad.4

I små grupper blev arbejdet i Brugerrådet de sidste 2 år evalueret; se vedlagte.

Ad.5

Lolland Kommune aflagde beretning fra det afgående formandskab; se vedlagte.
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Ad.6

Lolland Kommune:






Ansøgningen om mærkningsordning som Dansk Naturpark er under behandling i Friluftsrådets sekretariat til Nationalkomitéens møde i november. Pt. laves
der tekniske justeringer i Naturparkplanen i dialog med Friluftsrådet. Projektidéer der ikke har finansiering, bør indskrives som ”for-projekt”, men der skal
være en ejermand/ansvarlig, og tidsperiode (år) for for-projektets gennemførelse skal angives. Et for-projekt kan således afklare og konsolidere den enkelte
projektidé i forhold til tekniske, juridiske, politiske og finansielle aspekter. Når
alt er på plads, inklusiv finansiering, kan projektet indskrives i planen som projekt, med angivelse af ansvarlig for udførelse samt budget. Vi kan sagtens have ”boblere” liggende ”udenfor synsfeltet”, og når nogen er klar til at tage ansvaret for et for-projekt, kommer det i synsfeltet. Friluftsrådet understreger vigtigheden af at projekter/aktiviteter i Naturparkplanen er konkrete, målbare og
tidsbestemte. Friluftsrådet ønsker i dialog med den enkelte Naturpark årligt at
følge op på planen. Bo understregede vigtigheden af at Naturparkplanen er et
”living document”; at den løbende opdateres, og kort gennemgås på Brugerrådets møder. Ansvaret herfor ligger hos kommunerne, og det vil ske i løbende
dialog med alle relevante aktører der optræder i Naturparkplanen. Nogle eksempler for 2014 er; etablering af kanoudlejning og gennemførelse af fotokonkurrence, samt afholdelse af eventen ”Sommernostalgi”, et samarbejde mellem
Engestofte Gods, Museum LF og Museumsbanen. Bo vil kontakte enkelte aktører snarest mhp. på input/justeringer i planen, og den færdige plan vil blive
genudsendt til Brugerrådet når færdiggjort (vedlægges derfor ikke dette referat).
Til spørgsmål fra Maribo Kajakklub vedrørende et projekt om etablering af
dobbeltprofil på Huns Å, bekræftede Bo at et sådant projekt af Lolland Kommune er under udarbejdelse og vil blive indstillet til de statslige vandplaner
2015-2021. Det vil tidligst primo 2016 stå klart om projektet kommer hele vejen
igennem processen.
Til spørgsmålet vedrørende biografkile og søfront, bekræftede Bo at biografkilen udlægges til offentligt område, men at konkrete planer for indretning endnu
ikke er på plads. En indsats på søfronten er også på bedding, men der er endnu heller ingen konkrete planer. Begge indsatser ligger i Byrumsprogrammet
for Maribo og Nakskov.

Guldborgsund Kommune:


Frederik informerede om 2 puljer i Friluftsrådet. En ny støttemulighed retter sig
mod aktive ældre i naturen. Der skal uddeles 1 million kroner inden udgangen
af 2014, så skynd dig at søg! Der er mulighed for tilskud på op til 70.000 kr. pr.
uddeling. En oplagt mulighed for en række af Brugerrådets medlemsorganisationer og andre naturinteresserede – spred gerne budskabet! Også puljen til
frivilligt arbejde i naturen, hvor der kan søges op til 10.000 kr., til f.eks. forplejning, transport, annoncering m.m. er relevant for Brugerrådets organisationer.
Vi håber at der vil blive lavet initiativer, og når de er klar så kontakt Bo så de
kan blive skrevet ind i Naturparkplanen!
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Ad. 7

Frederik informerede om at Engestofte Gods, Museum LF samt de 2 kommuner havde gennemført et fælles besøg på Borgø. Det blev blandt andet drøftet
hvorledes borgbanken kunne blive slået og vedligeholdt, med det formål at
styrke oplevelsen og formidlingen. Lolland Kommunes Park og Vej tilbød at
forsøge at slå, og det arbejde er allerede udført. Der tilbagestår en oprydning
af nedslået græs og brændenælder, samt fjernelse af gamle grene og stammer. Dette tænkes gennemført i efteråret, og snarest vil kommunerne og Museum LF igen besigtige borgbanken.

Troels Lyndelse orienterede kort om den netop afholdte fotokonkurrence, og at arbejdet med udstilling i Maribo samt kalender fortsætter.
Salle orienterede kort om at det netop er lykkedes at få en kedel-prototype CE godkendt. Kedlen hedder Lolland-Falster kedlen, og skal i første omgang bruges i den
dampbåd der skal sejle på Søndersø, men som det på sigt er forhåbningen der vil
kunne produceres flere af, og dermed skabe arbejdspladser. Et stort tillykke!

Ad. 8

De foreslåede mødedatoer for 2015; torsdag den 26. marts, og torsdag den 17. september, blev godkendt. Det aftaltes endvidere at lægge et temamøde i forsommeren
der inkluderer sejllads med Anemonen. Lolland Kommune foreslår temamødet med
sejllads afholdt tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16.00 – 19.00 inkl. landgang på Hestø med
fælles grill osv. Læg allerede nu de 3 datoer i kalenderen!

Ad. 9

Som muligt punkt på næste møde foreslog Bådelauget SØMO at drøfte
(gen)etablering af anløbsbro + evt. badestrand i bunden af Søndersø ved opholdspladsen skråt overfor Pumpehuset. Bo nævnte det som et godt eksempel på et initiativ
der netop ikke blot bør ”drukne” som dagsordenspunkt, men at det i virkeligheden er
en projektidé, der bør forfølges som sådan. Pt. som ”bobler” mens SØMO (Salle) indledningsvist drøfter muligheden med Engestofte Gods. Er Engestofte med på idéen,
tager Salle kontakt til kommunerne via Bo, for således at se på hvordan projektet kan
komme videre som for-projekt i Naturparkplanen. Salle tog udfordringen op!
Museum LF spurgte efter den brugerundersøgelse der er blevet lavet i området omkring klosterruinen i forbindelse med projekt ”Stedet tæller”. Vedlagt fremsendes materiale fra Byrumsprogrammet herom. Det er lidt småt – så de store læsebriller skal på!

Ad.10

Bo gav formands-stafetten videre til Frederik Cordes, med understregning af det gode
samarbejde de 2 kommuner imellem, der omfatter meget mere end NP Maribosøerne.
Arbejdet i NP Maribosøerne og Brugerrådet ligger langtfra ensidigt på den kommune
der periodevis har det formelle formandskab, men organiseres langt mere praktisk og
smidigt, under indtryk af de interesser, kompetencer og ressourcer der ligger for hånden. Formelt overtager Guldborgsund Kommune formandskabet per 1. januar 2015.

Ad.11

Mødet afsluttedes i god ro og orden, med hyggesnak, netværk og lidt at spise.

Bo Rasmussen
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