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Medlemmer af Brugerrådet
Naturpark Maribosøerne
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Natur- og Miljøstyrelsen
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REFERAT AF MØDE 02-05-2019 I
BRUGERRÅDET NATURPARK MARIBOSØERNE MED NATURPARKGUIDERNE
Mødetidspunkt og -sted:
Torsdag den 2. maj 2019 kl. 16.30-19.30 på
Naturskolen ved Maribo Søndersø (Sølund), Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo.
Deltagere på mødet er anført i bilag.
Kl. 16.30 – 17.30 Dagsorden for møde med Brugerrådet:
1. Information/drøftelse om reguleringen af sejlads på Maribosøerne – Maribo Vildtreservat. På mødet deltager Anders Jensen, Miljøstyrelsen (ansvarlig for reservaterne og revision af reservatbekendtgørelserne) samt Lars Richter Nielsen,
Naturstyrelsen (vildtkonsulent)
Vi har bedt om en drøftelse af:
 Status for udviklingen i Maribo Vildtreservat
 Drøftelse af retningslinjerne vedr. sejlads
 Der er lokalt ønsker om en revision af vildtreservatbekendtgørelsen. Hvordan
kan der arbejdes herfor?
Caroline Vestergaard Mikkelsen fra Miljøstyrelsen deltog også i mødet.
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Frederik orienterede om, at dagens drøftelse har til formål at igangsætte dialog med
Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen – og at der ikke skal træffes beslutninger.
Anders oplyste, at der pågår revision af alle 96 vildtreservater i øjeblikket og at de 76
af reservaterne stadig mangler at blive revideret herunder Maribo Vildtreservat. Maribo Vildtreservat står højt på listen. Anders og Caroline er nye på området. Det er et
stort ønske at forenkle bekendtgørelserne. De er glade for at komme ud og høre lokale synspunkter/problemstillinger.
Frederik oplyste, at Frederik Lüttichau er medlem af vildtforvaltningsrådet som repræsentant for Landbrug & Fødevarer. Han kan derfor følge processen på tæt hold.

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

Det blev drøftet hvem, der overtræder reglerne, samt hvilke muligheder, der er for forebyggelse og håndhævelse af reglerne.
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Marie Louise oplyste, at der er stor interesse fra tursite rift sejlads på søen.
Det blev oplyst, at de turister, der sejler på søen blandt andet er målrettede fisketurister fra bl.a. Belgien, Tyskland og Holland med avanceret GPS udstyr. De går efter
helt bestemte fisk på helt bestemte tidspunkter.
Man kunne evt. lave noget formidling på hjemmesider med fritidsfiskeri.
Det blev drøftet, om der skal arbejdes med mere information ved de 2 slæbesteder.
Hans anførte, at han ikke ønsker skarven spredt til skoven.
Lars Richter oplyste, at hvis skarven invaderer nye steder, bliver der givet reguleringstilladelse til ejerne.
Afgrænsningen: Den overordnede afgrænsning er OK. Det er uklart, hvem reglerne
gælder det for og hvem ikke. Det blev drøftet, om der kan arbejdes med en forenkling
af forbudszonerne. Særligt var der fokus på de 2 forskellige forbudszoner ved
Borgø/Skelsnæsbugten.
Hans anførte, at han ikke tilfreds med, at han ikke må sejle på sin egen sø fx fra sit
hjem til Borgø, og at han ikke kan gøre noget ved ulovligheder.
Lars Richter oplyste, at gamle aftaler blev ført videre i sin tid. Lars tilkendegav forståelse for at ejerne og disses hustande og personale har lov til at sejle på egen ejet sø.
Hans oplyste, at hans døtre laver mere og mere turisme og aktiviteter på Engestofte,
og at de ønsker en begrænset sejlads.
Lars Richter oplyste, at tilladelse som oftest meddeles ved ansøgning.
Carsten: Der ønskes lettere læsning af kortet.
Det blev drøftet om forbuddet mod brætsejlads skal opretholdes. Nogen mener at
forbuddet er OK – andre at forbuddet bør fjernes for at muliggøre aktiviteter.
Frederik informerede om, at der har været en konstruktiv dialog vedr. Nysted Sælsafari og sejlads ved Rødsand Vildtreservat. Her er det lykkedes at lave fornuftige lokale løsninger i dialog med Naturstyrelsen.
Lars informerede om folderen ”Havørnens Rige” samt åbningen af ”Højene/Lysbro
mose 5. maj 2019.
Anders afsluttede med en tak for muligheden for at lytte. Positivt at så mange aktører
er samlet. Der er ikke taget stilling til videre proces ift Maribo Vildtreservat.
Frederik takkede på vegne af Brugerrådet for, at Lars, Anders og Caroline har prioriteret at deltage i brugerrådsmødet. Vi håber snart at komme i gang med en revision
af Maribo Vildtreservat.
2. Opfølgning på Friluftsrådet mærkningsordning som udnævnt Naturpark – bl.a. 5års statusrapport ved udgangen af 2019 samt ansøgning om genmærkning –
læs mere her https://www.friluftsraadet.dk/kommuner/danskenaturparker
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Frederik orienterede om, at vi ønsker en recertificering i Friluftsrådets mærkningsordning.
Vi har haft nytte af det udførte arbejde – og i særlig grad har det medvirket til, at vi
har fået ca. 800.000 kr. fra Friluftsrådet til det videre arbejde med benyttelse/beskyttelse.
De 2 kommuner forbereder processen – og indhold mm. drøftes på mødet den 24.
oktober 2019.
3. Kommende møder:
Udflugt den 22. august kl. 16.30-20.30, startsted i Maribo (mere info senere)
BEMÆRK, AT UDFLUGTEN AFHOLDES TORSDAG DEN 22. AUGUST KL.
16.30-20.30. Der blev oplyst forkert dato på Brugerrådsmødet.
Program udsendes inden sommerferien
Torsdag den 24. oktober kl. 16.30-18.30 på Godstedlund, Godstedvej 18, 4894
Øster Ulslev.
Kl. 17.30 – 18.30 Dagsorden for fællesmøde mellem Brugerrådet og naturparkguiderne:
1. Status omkring projekt Naturlandet og præsentation af Naturlandets App – læs
mere her http://www.naturlandet.dk/app.html
2. Orientering om medlemsskabet af Europarc – muligheder for medlemmer mm. –
læs mere her https://www.europarc.org/
3. Kommunal Naturvejledning – status og fremtid…
4. Formidling af ture – Naturpark Maribosøerne / Naturlandet
5. Status for og drøftelse om guidede ture i Naturlandet –
Ad 1:
Frederik gav en hurtig introduktion og status for arbejdet med Naturlandet LollandFalster. Se vedlagte power point præsentation.
Foldere blev uddelt.
Det blev foreslået at lægge info på Naturlandets App om bl.a. sejladsrestriktioner.
Marie Louise: Turister i planlægningsfasen er begejstrede for App´en. Og tillige er
der gode tilbagemeldinger for de turister som kommer til området og brugen App´en.
Opfordring til at se på indholdet af App´en. Husk at virksomheder mm som ønsker
optagelse kan finde info herom i App´en. Hjælp os med at holde info opdateret.
Ad 2:
Frederik fortalte kort om Europarc – og de muligheder omkring faglig viden, informationer mm., der kan findes i dette samarbejde vedr. naturparker mm.
Ad 3:
I Lolland Kommune fokuseres på strategisk naturvejledning. Klaus koordinerer og
udfører. Det betyder, at der ikke er så mange ture som tidligere, men der fokuseres
på naturguidernes ture samt at hjælpe dem med at skabe et godt privat naturguidekorps.
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I Guldborgsund Kommune varetager Johnny Madsen naturvejlederturene.
Ad 4 og 5:
Frederik informerede om den ny mulighed for samlet formidling af arrangementer i
det fri – via www.rundtinaturlandet.dk Her er samlet overblik for hele Lolland-falster
over arrangementer og ture mm.
Mulighed – Vi håber at alle naturguider, foreninger, virksomheder mm. vil benytte tilbuddet.
Drøftelse af status for ture fra naturguiderne:
Rita: Kontaktet mange gange i løbet af efteråret, men ingen svampe…pga. klimaet
Anne-Mette: Har haft arrangementer. Er ved at starte firma – for at få flere ture
Marie Louise: Tyske turister har ikke spurgt efter Natur.
Uffe: Har haft mange arrangementer, tager honorar, mange bookninger med private
selskaber fx på Anemonen, også byvandring i Maribo for tyskere, formidling af kulturlandskabet også.
Carsten: Flere arrangementer bl.a. på Anemonen.
Jesper: Et par ture.
Generelt er der en positiv stemning og tro på mulighederne for at få flere ture.
Bo og Frederik oplyste, at Naturlandet ønsker en bedre præsentation af guiderne i
App´en.
Kl. 18.30 – 19.30 Dagsorden for møde med Naturguider uden Brugerrådet:
A. Hvad er status for ture/planer mm. for private guider og turledere i Naturpark Maribosøerne
B. Ønsker til fremtidigt samarbejde
C. Hvad kan Lolland og Guldborgsund hjælpe med?
Jesper oplyste, at han har været henne og givet hånd på turistkontorerne. Opfordrer
til at give info om naturguider mm. på tyske turistkontorers hjemmesider.
Anne Marie vil lave egen Facebook side.
Klaus: Evt. opdyrke nye områder, Marielyst. mm. De store turistområder er ikke særlig godt dækket, fx koble sig med allerede eksisterende aktører. Hvilket betyder omsætningsstigning.
Gøre op med frivillighed. Det må gerne koste noget at guide i naturen.
Naturguider er i øvrigt en bedre benævnelse for guiderne.
Christoffers mail blev videregivet.
Frederik beklagede vores manglede initiativer vedr. naturguiderne i det sidste års tid.
Vi vil fremadrettet gerne tage initiativ til at mødes 2 gange om året, for bl.a. at understøtte guiderne.
Uffe: Nye naturguider skal guide på hele Lolland-Falster.

SIDE 5/6

Det er tanken at naturguiderne skal fungere på hele Lolland-Falster.
Naturguiderne inviteres med på udflugten den 22. august.

Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger

Bilag
Deltagere på mødet
Fra Natur- og Miljøstyrelsen deltog: Lars Richter Nielsen, Anders Jensen og Caroline
Vestergaard Mikkelsen.
Brugerrådet:

Virksomhed:

Navn

Søholt Gods

Frederik Lüttichau

Engestofte Gods
Knuthenborg Gods
Maribo Sø Camping
Restaurant Bangs Have
Hotel Søpark
Dansk Landbrug Sydhavsørene
Kontaktperson for mellemstore og mindre lodsejere

Hans Egeskov
Christoffer Knuth
Bodil Clemmensen
Max Christensen
Andreas Milling
Henning Rasmussen

Friluftsorganisation
Danmarks Naturfredningsforening Lolland
Danmarks Naturfredningsforening
Guldborgsund
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Sportsfisker Forbund
Maribo Roklub
Maribo Kajakklub
Bådelauget Sømo

Navn

Friluftsrådet
Riderute Lolland-Falster
Ferierytter

Terkel Jakobsen
Anette Greenfort
Merethe Kepp

Danmarks Jægerforbund

Ove Bøgh

Andet:

Navn

Naturstyrelsen Storstrøm

Elly Andersen

Til stede
X (Martin)
X

X

Jacob Rasmussen
X
Carsten Drejer
Erica Ellehammer Christiansen
Lars Munk
Jimmy Spur Olsen
Bjarne Hallstrøm
Jan Wandy Pedersen
Leif Salle Nielsen

X
X
X
X

X
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Naturvejledning Naturpark Maribosøerne
Museum Lolland-Falster
Maribo Turistbureau

X
Klaus Bek Nielsen
Anne-Lotte Sjørup Mathiesen

Turistchef

Malene Haarbo
Anne Louise Lindström
Hanson
Marie Louise Friedrichsen

Kommuner:

Navn

Lolland Kommune
Guldborgssund Kommune

Bo Rasmussen
Frederik Cordes

Guldborgssund kommune

Catharina Oksen

Kommune tilknyttede

Navn

Guldborgsund Kommune

Johnny Madsen

Guldborgsund Kommune

Maya-Maria Madslund

Pilgrimspræst

Uffe B. Nielsen

Til stede
X

Birgitt Bjerre
Carsten Drejer

X

Rita Forup

X

Merethe Kepp
Thorbjørn Lausten og Gesche Peters
Anne-Mette Agdal

X

Annette Greenfort
Christoffer Høyer Rasmussen
Erica E. Christiansen
Freya Anduin
Jesper Berthelsen
Martin Højlund Petersen
Pia Lyndelse
Troels Lyndelse

X

X
X

Naturguiderne:
Navn

X

X

X

