Til
Brugerrådene for
Naturpark Nakskov Fjord,
Naturpark Maribosøerne,
På og omkring farvandet Guldborgsund

REFERAT AF MØDE 06-12-2016 I NATURLANDET LOLLANDFALSTER FOR BRUGERRÅDENE:
13-12-2016

NATURPARK NAKSKOV FJORD, NATURPARK MARIBOSØERNE, PÅ OG
OMKRING FARVANDET GULDBORGSUND

Deltagere på mødet ses sidst i referatet.
REFERAT AF FÆLLESMØDET MELLEM BRUGERRÅDENE
1. Velkomst ved Frederik Cordes
Frederik bød velkommen til de tre Brugerråd til dette ekstraordinære møde, hvor
hovedformålet er at drøfte forslag til placering og skitser af 3 infosteder (naturrum)
i forbindelse med Naturlandet Lolland-Falster.
Præsentationsrunde.

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & PLAN
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK
SAGSNR. 16/28864
SAGSBEHANDLER:
MAYA-MARIA MADSLUND
DIR +45 54731979
MAMA@GULDBORGSUND.DK

2. Forslag til placering af 3 infosteder, v. Rikke Cora Larsen, ETN arkitekter
Rikke Cora Larsen fremlagde de 3 skitseforslag til infostederne samt beliggenheden
af disse. De er alle 3 forskellige, men indeholder alle generel info omkring projekt
Naturlandet samt specifik info om den naturpark/naturområde, som infopunktet repræsenterer. Herudover kan der informeres om stedet og dens historie. Alle stederne
er forskellige og repræsenterer et stedbundet potentiale og en særlig historie. Hvert
sted behandles derfor forskelligt, men får fællesskab via farvevalg og den grafiske
identitet, som er et gennemgående tema, ligesom der arbejdes med disse temaer:
 farve / genkendelighed
 materiale
 ophold
 tilgængelighed
 naturlig destination

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

På Naturlandets Facebook side her http://www.naturlandet.dk/facebook.html
vil fremgå, når skitseforslagene kan ses på Naturlandets hjemmeside
http://www.naturlandet.dk/
3. Epinions Befolkningsundersøgelse ved Catharina Oksen
Hovedkonklusionerne er:
 Borgerne er generelt meget aktive i naturen
 Forskellige holdninger til formidling af information
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Borgerne har et lavt kendskab til app’en ”Det naturlige Lolland”
Maribosøerne er et populært naturområde
Over halvdelen kender til de arrangerede og guidede ture
Borgerne er overvejende positive over for et lokalt guidekorps
Borgerne er tilfredse med kvaliteten og mængden af naturtilbud
Borgerne tillægger naturen stor vigtighed

På Naturlandets Facebook side her http://www.naturlandet.dk/facebook.html
vil fremgå, når befolkningsundersøgelsen kan ses på Naturlandets hjemmeside
http://www.naturlandet.dk/
4. Naturparkguide projekt ved Dorthe Wille-Jørgensen
Friluftsrådet har bevilget 240.000 kr. til et pilotprojekt, der går ud på at oprette et
korps af private naturparkguider i Naturpark Maribosøerne. Det er tanken at involvere
lokale borgere, der brænder for at formidle til andre om deres specielle interesser
inden for kulturhistorie og natur. Selvom der er tilknyttet en professionel naturvejleder
til naturparken, er der plads til yderligere guider med andre kompetencer og fagområder. Der er fra lokalbefolkningens side opbakning til sådan et korps af frivillige
guider.
De medvirkende får tilbudt et gratis kort undervisningsforløb i at formidle i det fri og i
baggrundsviden om naturparken i almindelighed, samt et førstehjælpskursus. Efter
endt kursusforløb får de et certifikat, og de tilbydes synlighed på naturparkens hjemmesider samt mulighed for at annonce ture på samme platform som de eksisterende
professionelle naturvejledere. De private naturparkguider kan udbyde ture og tage
betaling for det, ligesom de kan indgå i samarbejder med andre aktører, fx spisesteder og kulturinstitutioner.
Projektet er tilknyttet en konsulent, der vil stå for undervisningsforløb mv.
Resultaterne fra projektet skal udbredes til de andre naturparker via Friluftsrådets
naturpark netværk efter projektets afslutning primo marts 2017.
Der er udsendt en pressemeddelelse om projekt og kursus. Hvis I kender nogen, der
måtte være interesseret, så må I meget gerne formidle det til dem.
***
Herefter afholdt hvert Brugerråd møde, hvor der var mulighed for at drøfte skitseforslagene til infosteder og placeringen af dem.
REFERAT AF MØDET I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK NAKSKOV FJORD
Der var stor ros og tilslutning til skitseforslaget og placeringen på Hestehovedet. Det
står klart, at et større arbejde for at opnå dispensation ligger foran. Den proces kan
også indebære en eventuel lidt anden placering. Nakskov Havn lovede, at bidrage
med oplysninger om havnen på Hestehovedet og anbefalede, at man måske overvejede at placere informationsstedet inden for havnens matrikel, hvor der angiveligt
ikke skulle være så store restriktioner.
Brugerrådet besluttede til slut, at anbefale, at projektledelsen i Naturlandet, forelægger ideskitse og placeringsforslag overfor Nordea fonden, samt arbejder videre i det
udstukne spor.
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REFERAT AF MØDET I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE
A. Naturskolens udeareal – mindre projekt under Naturlandet
Naturskolen fungerer generelt godt indendørs, men hvis der er mange typer gæster
samtidig, fungerer skolen ikke så godt udendørs. Derfor er der igangsat et mindre
projekt, hvor en landskabsarkitekt bidrager med forslag til indretning af udendørs
arealerne. Der blev forespurgt, om nogle ville være med i en arbejdsgruppe vedr.
dette projekt. Det ville Uffe Nielsen, Terkel Jakobsen, Ove Bøgh, Annette Greenfort.
B. Toilet v. Pumpestationen
Toilettet opstilles efter aftale med Søholt Gods. Desværre blev det ikke placeret af
vores entreprenørafdeling hvor det var aftalt. Toilettet bliver snarest flyttet.
C. Lystfiskerforeningen Spin-ind
Foreningen Spin-ind har nedlagt sig selv, så arbejdet med fisketegn mv. er indstillet
indtil videre.
D. Sag om Hejrede Friluftsgård (nyt navn Hejrede Fritidsland)
Der pågår i øjeblikket sagsbehandling i Guldborgsund Kommune vedr. en anmeldelse om ulovlig skiltning ved Hejrede Fritidsland.
E. Infosted i det gamle skovløberhus på Frilandsmuseet i Maribo
Museet Lolland-Falster er meget positive overfor ideen med at placere infostedet i
det gamle skovløberhus.
Der var mange positive tilkendegivelser om placeringen og skitseforslaget. Begrundelserne var bl.a., at Frilandsmuseet i forvejen har mange besøgene, at de besøgene både er interesseret i Frilandsmuseet men også er interesseret i naturen omkring
museet, samt at det er overkommeligt økonomisk at etablere infostedet.
Der blev bl.a. også tilkendegivet følgende i forhold til placeringen på Frilandsmuseet:
Frilandsmuseet ligger smukt men ligger afsides trafikalt. Det kan være et pædagogisk problem, at infostedet er en del af Frilandsmuseets indgang. Der var bl.a. forslag
om, at placere infostedet i Maribo by eller i nærheden af campingpladsen.
Brugerrådet besluttede til slut, at anbefale, at projektledelsen i Naturlandet, forelægger ideskitse og placeringsforslag overfor Nordea fonden.
REFERAT AF MØDET I BRUGERRÅDET PÅ OG OMKRING FARVANDET
GULDBORGSUND (NATUROMRÅDE GULDBORGSUND)
Frederik orienterede uddybende om smedjen på Fuglsang. Der var i Brugerrådet
opbakning til placeringen og til Naturlandets skitseforslag i øvrigt. Dog blev der fremført bekymringer omkring hærværk, fremtidig drift og husleje, samt om der vil være
det fornødne samarbejde mellem museet/skoletjenesten i forvalterboligen og brugen
af smedjen.
Brugerrådet besluttede, at anbefale, at projektledelsen i Naturlandet, forelægger
ideskitse og placeringsforslag overfor Nordea fonden.
Johnny orienterede om hjemmeside, facebookgruppe og idékonkurrencen til et logo
for Naturområde Guldborgsund samt madpakkehuse/fugleskjul ved Hasselø.
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Der blev i forbindelse med hjemmesiden og en eventuel fremtidig kalender herpå,
rejst kritik af kultunaut/rundtiguldborgsund, som brugerne fandt for omstændelig at
bruge.
***
Afslutningsvis blev der afholdt fælles spisning.
Referenter:
Bo Rasmussen, Johnny Madsen, Maya-Maria Madslund
TIL STEDE:
Dit navn:

Brugerråd:

Bo Rasmussen

Naturlandet

Tummas Juul

Naturpark Nakskov Fjord

Johnny Madsen

Naturområde Guldborgsund

Knud Heller

Naturområde Guldborgsund

Frederik Cordes

Naturlandet

Maya-Maria Madslund

Naturpark Maribosøerne

Anne-Lotte Mathiesen

Naturpark Maribosøerne

Catharina Oksen

Naturlandet

Birgitt Bjerre

Naturområde Guldborgsund

Ebbe Bressing

Naturområde Guldborgsund

Terkel Jakobsen

Naturpark Maribosøerne

Britt Engholm & Jan Hansen

Naturpark Nakskov Fjord

Uffe Nielsen

Naturpark Maribosøerne

Henrik Søby

Naturområde Guldborgsund

Gert Mortensen

Naturpark Nakskov Fjord

Salle

Naturpark Maribosøerne

Ole Pedersen

Naturpark Nakskov Fjord

Merethe Kepp

Naturområde Guldborgsund

Ove Bøgh

Naturpark Maribosøerne

Gitte Honore / Baldvin Bjørnsson

Naturpark Maribosøerne

Benny Steinmejer

Naturområde Guldborgsund

Jacob - Praktikant

Naturområde Guldborgsund

Johan Landgren

Naturområde Guldborgsund

Jørgen Buhl

Naturpark Nakskov Fjord

Carsten Drejer

Naturpark Maribosøerne

Asger Knudsen

Naturpark Nakskov Fjord

Otto Paludan

Naturpark Nakskov Fjord

Gustav von Rosen

Naturpark Nakskov Fjord

Troels Lyndelse

Naturpark Maribosøerne

Annette Greenfort

Naturpark Maribosøerne

Dorthe Wille-Jørgensen

Naturpark Maribosøerne

