Til
Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne

REFERAT AF MØDE DEN 01-09-2016 I BRUGERRÅDET
’NATURPARK MARIBOSØERNE’
12-10-2016

Til stede:
Troels Lyndelse, Gitte, Baldvin Bjørnsson, Sven Jean Nielsen, Leif ’Salle’ Nielsen,
Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, Jan Wandy Pedersen, Bo Rasmussen, Frederik
Lüttichau, Frederik Cordes, Uffe Nielsen, Erica Ellehammer Christiansen, Catharina
Oksen, Elizabeth Knox-Seith, Bent Ole Andersen, Kis Nellemann, Maya-Maria
Madslund (referent)
1. Velkomst.
Frederik Cordes bød velkommen.
2. Præsentation af Pilgrimshuset v. Elizabeth Knox-Seith.
Elizabeth fortalte om Pilgrimshuset, link til Pilgrimshusets hjemmeside:
http://www.pilgrimshus.dk/
GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & PLAN
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F
TLF +45 54731979
WWW.GULDBORGSUND.DK
SAGSNR. 15/45173
SAGSBEHANDLER:
MAYA-MARIA MADSLUND
MOB +45 25180687
MAMA@GULDBORGSUND.DK

3. Referat fra mødet 28-04-2016 kan ses her: http://www.naturparkmaribo.dk/
(under OM og BRUGERRÅD)
Godkendt.
Der blev ikke skrevet referat fra den vellykkede tur med Postbåden på Nakskov Fjord
den 11. juni 2016.
4. Nyt medlem: Spin-Ind (Bent Ole Andersen)

CVR NR. 29 18 85 99

Velkommen til Bent Ole. Bent Ole præsenterede foreningen, link til Spin-Ind´s
hjemmeside: http://www.spin-ind.dk/

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Bo Rasmussen orienterede om, at der er ønsker i Lolland Kommune om at styrke
tilbuddene til lystfiskerne og om at iværksætte et fisketegn i samarbejde med SpinInd.
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5. Forslag til vedligehold / opgradering af opholdsplads på Fruerø, v/SØMO Leif
Salle Nielsen
Leif ’Salle’ Nielsen orienterede om, at Sømo er i gang med at opgradere
opholdspladsen på Fruerø. Intentionen er at rydde bevoksning og etablere en
grillplads. Sømo sørger for vedligeholdelse af opholdspladsen i samarbejde med
Lolland Kommune.
Bo Rasmussen oplyste, at Lolland Kommune er positive overfor initiativet og bakker
det op.
Til orientering afholder Lolland kommune inspektionstur den 14-09-2016 på alle
øerne.
6. Restriktioner for adgangen for besøgende til fugletårnet etableret af den nu
nedlagte Hejrede Friluftsgård, v/Frederik Cordes
Frederik oplyste, at der pt. er uenigheder mellem lodsejer og Guldborgsund
Kommune i forhold til at bruge p-pladsen ved Fugletårnet. Der arbejdes på en
løsning i forhold til adgang til fugletårnet.
Troels Lyndelse anførte, at han inden mødet gerne ville have haft at vide, at punktet
var sat på dagsordenen.
Troels Lyndelse har bedt om inden for de 14 dage, hvor udkast til referat var i høring,
at følgende bliver anført i referatet:
”Hejrede Friluftsgård er lukket for publikum – der er ikke tale om ”den nu nedlagte
Hejrede Friluftsgård” – såvel gården som virksomheden findes, men har – som jeg
også redegjorde for – valgt at følge samme strategi som Guldborgsund Kommune og
Naturstyrelsen, dvs. har lukket arealet af for offentligheden og fjernet/undladt at
tilvejebringe formidlingsmateriale.”
7. Orientering om toilet ved Hejrede Sø, v/Frederik Cordes
Frederik Cordes orienterede om, at der på baggrund af en række henvendelser, har
været arbejdet på at opsætte et toilet ved Hejrede Sø. Toilettet opsættes efter aftale
med Frederik Lüttichau. Toilettet er ikke blevet sat op, som anvist af Guldborgsund
Kommune. Toilettet bliver flyttet til den aftalte plads. Guldborgsund Kommune sørger
for driften af toilettet.
Frederik Lüttichau oplyste, at der på skiltene skal stå, at man ikke må opholde sig på
p-pladsen før og efter mørkets frembrud.
8. Naturlandet Lolland-Falster
Bo Rasmussen orienterede om fremdriften i projektet ’Naturlandet Lolland-Falster’.
Inden for de næste 3 uger går facebook side, en app og hjemmeside i luften.
Herefter vil der være en annoncekampagne i den lokale presse. De første skilte med
designmanualen er lavet, og skiltene bliver på dansk, tysk og engelsk.
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9. Toiletforhold ved badeanstalten i Maribo, v. SØMO Leif Salle Nielsen
Leif ’Salle’ Nielsen oplyste, at toiletforholdene ved badeanstalten er meget ringe. Bo
Rasmussen oplyste, at toiletterne bliver rengjort tre gange om ugen af Lolland
Kommune. Salle følger op.
10. Pasning af kiler, v. SØMO Leif Salle Nielsen
Leif ’Salle’ Nielsen opfordrede til at den regelmæssige pasning af kilen skal fungere.
Frederik Cordes oplyste, at Guldborgsund Kommune arbejder på at få det til at
fungere.
11. Orientering fra kommunerne.


Erhvervsstyrelsen har åbnet for Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde,
hvor der er 12,5 mio. kr. til ø- og turismeprojekter. Læs mere her:
https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljerstoetteordninger/landdistriktspuljen%20. Ansøgningsfristen for den anden runde
af ø-støtten og forsøgsprojekterne i 2016 er mandag den 26. september, kl.
12.00.



Guldborgsund Kommune er påbegyndt revision af kommuneplanen. Der er pt.
foroffentligheds fase med borgermøde lørdag den 1. oktober 2016. I vil modtage
invitation til mødet.



Kommuneplanen er også under revision i Lolland Kommune. I vil høre nærmere.



Der pågår samarbejde med Vejdirektoratet om omlægning af cykelrute 8.



Lolland Kommune ønsker at få omlagt cykelrute 7 eller etablere en ny regional
cykelrute der også binder det nordlige Lolland bedre sammen med resten af
Lolland-Falster.



Vi har modtaget mail fra Friluftsrådet om naturpark logoet, om hvordan vi kan
bruge det, og videregive det til tredje part, fx til virksomheder,
fødevareproducenter mv., og hvordan vi anvender det i oplevelsesprodukter. Det
vil medføre en opgradering af vores partnerskabsmodel.



Natura 2000-handleplanerne er vedtaget fra Statens side. Kommunerne har en
frist til midt i oktober til at vedtage forslag til handleplaner. Når forslagene
foreligger, vil de blive udsendt til Brugerrådet. Til orientering afholder
Guldborgsund Kommune tre møder med lodsejere med information om
handleplanerne (red. møderne er blevet afholdt).
12. Orientering fra medlemmer.



Frederik Lüttichau orienterede om projektet vedr. en tidligere beboelseslænge på
Søholt Gods, hvor der nu er ansøgt om nedrivningstilladelse. Nedrivningen blev
omtalt i Folketidende den 23. august 2016, jf. vedlagte artikel. Frederik Lüttichau
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orienterede om, at de oprindeligt ønskede at lave et traktør- og udstillingssted.
Der blev ansøgt om midler hos Realdania, og der blev givet tilsagn om
fondsmidler. Men gennemførelsen af projektet krævede en betydelig
egeninvestering, og projektet kunne vanskeligt give afkast. Desværre må
projektet derfor opgives. Frederik Lüttichau orienterer om et andet projekt vedr.
avlsgården senere.


Frederik Lüttichau orienterede om en kommende ridejagt den 25. september
2016. Ca. 100 ryttere vil deltage. Man er velkommen til at overvære
arrangementet. Der vil være info om det.



Frederik Lüttichau orienterede om en vildtkokke konkurrence den 6. november
2016, der er åben for publikum. Der har allerede nu været overordentlig stor
interesse for arrangementet.



Kis Nellemann orienterede om, at hendes ejendom er sat til salg. Bed &
Breakfast føres videre. Hun håber, at de nye ejere kan være med i Brugerrådet.



Leif ’Salle’ Nielsen orienterede om, at koncerten på Hestø i sommer med Erik
Grib var en stor succes.



Jan Wandy Pedersen oplyste, at der er mere og mere 'søgræs' i søerne –
Frederik Cordes formidler kontakt til Naturstyrelsen.



Uffe Nielsen orienterede om, at Naturstyrelsen har foretaget fiskeundersøgelser.
Uffe sørger for at resultaterne kommer ud.



Frederik Cordes orienterede om en notits om skarver i Folketidende den 23.
august 2016 – sendes ud med referatet.



Troels Lyndelse har bedt om inden for de 14 dage, hvor udkast til referat var i
høring, at følgende bliver anført i referatet:
” at Natura 2000 planerne igen var blevet mødt med indsigelser, og at man derfor
ikke kunne færdigbehandle den verserende sag om det nye regulativ for
vandregulering i søen. I den efterfølgende diskussion af den aktuelle tilstand i
søen fremhævede Frederik Lüttichau den usædvanligt tørre sommer og anførte,
at man efter hans opfattelse burde bruge en sådan anledning til helt at tørlægge
søen, så bundlagene klappede sammen og gav bedre vandgennemstrømning
efterfølgende, idet han mente, at det ville gavne naturen. Jeg finder det
påfaldende, at denne diskussion ikke er ført ind i referatet.”
13. Eventuelt

Intet.
Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger

SIDE 5/5

BILAG
Artikel, Folketidende, 23. august 2016: ’Ønsker tilladelse til at rive gamle godslejligheder ned’.
Artikel, Folketidende, 23. august 2016: ’Skarven trives i Maribo Søndersø.’

