Medlemmerne af Brugerrådet
Naturpark Maribosøerne
Anders Skov og
Lars Malmborg, Aage V. Jensens Naturfond
post@avjf.dk; natur@avjf.dk

REFERAT AF MØDE I BRUGERRÅDET FOR
NATURPARK MARIBOSØERNE
19-12-2019

Mødetidspunkt og -sted:
Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16.30-18.30 på
Godstedlund Bed & Breakfast, Godstedvej 18, 4894 Øster Ulslev.
Tilstedeværende medlemmer er anført i bilag.
REFERAT
1. Velkomst ved Frederik C
Anders Skov bliver forsinket til mødet. Derfor flyttes rundt på rækkefølgen ift
udsendt dagsorden.
Bilag. Se vedlagte powerpoint præsentation (PDF)
2. Præsentation af og rundvisning på Godstedlund, v. Esbern.
Vi fik en præsentation og rundvisning i de flotte lokaler.
3. Friluftsråds-projekter:
a. Friluftsrådets mærkningsordning ”Danske Naturparker”, jf.
https://www.friluftsraadet.dk/kommuner/danskenaturparker
Naturpark Maribosøerne er af Friluftsrådet certificeret som Dansk Naturpark, hvor
særlige kriterier er opfyldt. Mærkningsperioden gælder for en 5-årig periode.
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Ved udgangen af en certificerings-periode, som Naturpark Maribosøerne er i nu, skal
naturparken udarbejde en 5-års statusrapport. På baggrund af statusrapporten samt
et dialogmøde, vurderer Friluftsrådet, om naturparken kan re-certificeres.
Vi arbejder på, at Naturpark Maribosøerne skal re-certificeres. Vi er i dialog med
Friluftsrådet herom. Vi drøfter sagen på næste møde.
Flere i Brugerrådet udtrykte opbakning til re-certificeringen.
b. Friluftsrådets tilbud til Naturparkerne, jf. bilag ”De fire koncepter”.
Friluftsrådet har fået 6,7 millioner kroner af Nordea-fonden til et nyt projekt, der skal
udbrede nye tilbud om naturoplevelser, naturformidling og friluftsliv i Danske Naturparker og styrke danskernes kendskab til naturparkerne. Konkret vil projektet arbejde
med fire forskellige koncepter i naturparkerne, som blandt andet skal skabe nye op-
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levelser for børn og unge. De fire koncepter er: ”Spring ud i naturen”, ”Unge Naturparkguider”, ”Vild Mad” og ”Frivillige guider i naturparkerne”.
Guldborgsund og Lolland kommuner er blevet kontaktet af Friluftsrådet for at indgå i
arbejdet med ”Frivillige guider i naturparkerne”. Konkret har vi indgået et samarbejde
hvor vores erfaringer fra vores guideuddannelsesforløb i 2017 bliver brugt som
”ramme” for friluftsrådets videre arbejde. Vi udarbejder generelt informations- og
kursusmateriale. Dette materiale vil så blive tilbudt de naturparker, der indgår i konceptet ”Frivillige naturparkguider”.
Vi er glade for at vores erfaringer for et godt forløb – nu bringes videre via Friluftsrådet.
Brugerrådet drøftede de 4 koncepter. Der var opbakning til, at vi i NP Maribosøerne
arbejder med ”Vild Mad” og ”Unge naturparkguider”.
EFTER brugerrådsmødet har vi ansøgt om at Naturpark Maribosøerne deltager i
konceptet ”Vild mad”.
c. DR og Friluftsrådet: Naturens år 2020:
https://friluftsraadet.dk/naturens%C3%A5r2020
 Naturstafetten i juli 2020 v. Naturpark Maribosøerne.
Se præsentation i vedlagte powerpoint.
Et partnerskab mellem DR, Danske Naturhistoriske Museer, Friluftsrådet og Naturstyrelsen vil i 2020 sætte fokus på Danmarks natur og oplevelser i naturen gennem
formidlingstiltag og konkrete aktiviteter. Vores Natur – naturens år 2020.

Der arbejdes med følgende fyrtårnsprojekter:






Vild mad - smag på naturen
Naturstafetten - en rundtur i Danmarks natur
Vild natur der hvor du bor - hvordan får vi flere vilde kvadratmeter i Danmark?
Naturen under overfladen - om naturen i havet - vores blå vildmark
Natten i naturen - oplevelser i naturen om natten

I den forbindelse er der oprettet en pulje finansieret af Nordea-fonden, Aage V. Jensens Naturfond, 15. Juni Fonden og Udlodningsmidler til Friluftsliv, som skal støtte
naturaktiviteter i tilknytning til den lokale natur. Puljen har til formål at skabe aktiviteter, hvor foreninger formidler den lokale natur, samt skaber oplevelser og mulighed
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for at være aktiv i naturen. Aktiviteterne skal foregå i perioden fra 1. april til og med 1.
november 2020. Der er i alt afsat 6 millioner kroner. Ansøgningsfristen var den 15.
november 2019.
Vi har arbejdet for at få Naturpark Maribosøerne med i Naturstafetten. Og det er lykkedes. Vi ser det som en god mulighed for at skabe fokus på vores skønne område.
Frederik præsenterede de ikke bekræftede datoer.

EFTER mødet er det nu endeligt fastlagt at naturstafetten
kommer til Naturpark Maribosøerne søndag den 12. juli
2020.
Vi håber, I vil være med til at udnytte denne mulighed !
Til jeres orientering bliver relevante aktører indbudt til udvikling/planlægning af
events/aktiviteter/produkter – den 29. januar 2020 kl. 16-17.30. Brugerrådet modtager indbydelse efter Nytår.
4. Revision af Maribo Vildtreservat bekendtgørelse.
På brugerrådsmødet i maj havde vi besøg af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen (Vildtkonsulenten), da Miljøstyrelsen er ved at revidere Danmarks 90 vildtreservatbekendtgørelser.
Frederik har forespurgt om status – og Anders Jensen, Miljøstyrelsen har oplyst
at arbejdet med at revidere Vildtreservatbekendtgørelsen for Naturpark Maribosøerne er den næste opgave der påbegyndes. Forventet opstart i foråret 2020.
5. Naturlandet:
a. Status generelt
Se vedlagte powerpoint for nærmere præsentation.












Cykel-Panoramaruter er blevet skiltet. 19 stk. foldere/breve er sendt til aktører. Eventuelle rettelser sendes på mail naturlandet@guldborgsund.dk
Projekt naturlandet er forlænget til 2021.
Informationstavler er opsat – se oversigtskort i power point præsentation.
Naturlandet.dk oversat til Engelsk.
Tur med politiske udvalg er afholdt 16.9.2019. Her besøgte vi blandt andet
Højene.
Der er indgået partnerskaber med private folk samt foreninger/organisationer
for at opstille sheltere mm. Der er fremsendt ansøgninger til Kystdirektoratet
vedr. strandbeskyttelseslinjen, og der er indkommet både tilladelser og afslag til opstilling (se oversigtskort i power point præsentation)
Der arbejdes på en samlet platform med et bookingsystem - book en shelter
- via Naturlandets App.
I maj måned 2020 gennemfører vi, i samarbejde med Dannelsesrygsækken,
undervisning til 21 0. klasser i Lolland og Guldborgsund Kommuner. I et undervisningsforløb ”Lær i naturen – om naturen”. Naturskolen ved Maribosøerne anvendes som en af undervisningslokaliteterne.
Dialog med Visit Lolland-Falster.
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Trecbane i Bavnehøj Friluftsområde åbnede i juni 2019. Naturlandet har betalt for den. Hestefolk er meget begejstrede.
Infopunkter. Fuglsang er færdig og åbnet. Hestehoved: Der pågår dialog
med arkitekt, dispensation fra naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinje er meddelt.
Fortsat ikke nok kommunikation fra Naturlandet. Der arbejdes på forbedringer.
Bo og Klaus er til Nordea konference om Fremtidens naturvejledning, derfor
afbud i dag.
b. Status for Infopunkt Maribosøerne, v. Anne-Lotte.
Infopunkt åbnede 30. april 2019. En god dag med mange gæster.
Der skal opsættes skiltning på dørene, da folk ikke kan forstå, at der er
åbent, når døren er lukket. De går ikke hen og hiver i døren.
Gode tilbagemeldinger på plancherne.
Ønsker persontællere på dørene i vinterperioden.

c. Naturlandets App
Vejledningsvideo blev fremvist.
d. Naturlandets Facebook-side
Gæstebogen fra Skelsnæs Pavillionen – stor ros fra den vide verden.
e. Dannelsesrygsækken og undervisningsforløb, læs mere her:
https://www.kulturtjenesten.dk/dannelsesrygsaekken
Se power point præsentationen.
f. Synliggørelse af naturaktiviteter, www.rundtinaturlandet.dk
God platform med overblik, lægges ind via Kultunaut.
Vi opfordrer ALLE til at benytte muligheden for at skabe synlighed/overblik om aktiviteter i naturen.
6. Præsentation af Aage V. Jensens Naturfond og projekt Søholt Storskov, v. Direktør Anders Skov.
Læs evt. her: http://www.avjf.dk/pressemeddelelser/aage-v-jensennaturfond-etablerer-soeholt-storskov-ved-maribo/
Anders Skov fortalte om – som også oplyst i pressemeddelelsen (se link ovenfor), at
Aage V. Jensens Naturfond har indgået aftale med ejeren af Søholt Gods, Frederik
Lüttichau, om erhvervelse af 1.130 hektar natur ved Søholt Gods på Lolland. Naturfonden har i mere end 30 år erhvervet naturområder med det formål at sikre og udvikle natur med høj kvalitet. Søholt Storskov, som området vil blive kaldt, er i forvejen
et af de mest artsrige naturområder i Danmark. Søholt Storskov vil fortsat være en
del af Naturpark Maribosøerne, og det er Naturfondens ambition at gøre området
endnu mere attraktivt for besøgende.
Anders Skov fortalte endvidere, at Aage V. Jensens Naturfond i den kommende tid
vil arbejde med en detaljeret udviklingsplan for naturområdet, så områdets store
potentiale kan komme til sin fulde ret. Søholt Storskov er i dag en del af Naturpark
Maribosøerne, og det vil det fortsat være under det nye ejerskab. Udviklingsplanen
vil blive udarbejdet i løbet af 1-2 år.
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Anders Skov understregede, at Naturfonden meget gerne vil samarbejde med Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne om de fremtidige planer for området.
Brugerrådets medlemmer er velkomne til at skrive ind til Naturfonden v. Biolog Lars
Malmborg på mail natur@avjf.dk.
Frederik C. anførte på vegne af Brugerrådet og Lolland og Guldborgsund Kommuner, at man glæder sig meget til samarbejdet.
7. Maribo Sø- og Vinterbadeanstalt, v. Salle, jf. bilag ”Tegninger Maribo
Vinter- og Søbadeanstalt”, samt læs mere:
https://www.lolland.dk/politik/dagsordener-ogreferater/udvalg/dagsorden?agendaid=605e44a4-e065-4240-a0597e6e08a95944
Udsat.
8. Præsentation af relevant indhold fra Europarc Årskonference sept.
2019, v. Catharina.
Udsat.
9. Status for reguleringsprojekt for Hejrede Sø/Guldborgsund Kommune.
Sag har kørt i mange år – se oversigt i power point præsentation.
10. Offentlig høring vedr. isætning af planker i udløbsbygværk fra Nørresø
til Hunse Å.
Se oversigt i power point præsentation.
11. Næste møder – Årsplan 2020
a. Møde: Torsdag den 2. april 2020 kl. 16.30-18.30
b. Udflugt: Torsdag den 20. august 2020 - 16.30-20.30.
c. Møde: Torsdag den 8. oktober 2020 - kl. 16.30-18.30
12. Eventuelt.
Der blev spurgt til et forlydende om, at Naturskolen måske bliver undervisningslokale
for FGU Forberedende GrundUddannelse.
Frederik henviste til at tage kontakt til Bo for information.
Referent
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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Power point præsentation – se vedlagte fil.
Tilstedeværende ved mødet:

Direktør Anders Skov, Aage V. Jensens Naturfond
Medlemmer fra Brugerrådet (se kryds):
Organisation/virksomhed/interessent

Navn

Søholt Gods

Christel Lüttichau

Engestofte Gods

Hans Egeskov

Knuthenborg Gods

Christoffer Knuth

Maribo Sø Camping

Bodil Clemmensen

Restaurant Bangs Have

Max Christensen

Hotel Søpark

Andreas Milling

Dansk Landbrug Sydhavsørene
Kontaktperson for mellemstore og mindre
lodsejere

Henning Rasmussen

Repræsenteret ved mødet
X
X

X
Jacob Rasmussen

Danmarks Naturfredningsforening Lolland Carsten Drejer
Danmarks Naturfredningsforening GuldErica Ellehammer Christianborgsund
sen
Dansk Ornitologisk Forening

Lars Munk

Danmarks Sportsfisker Forbund

Jimmy Spur Olsen

Maribo Roklub

Bjarne Hallstrøm

Maribo Kajakklub

Jan Wandy Pedersen

Bådelauget Sømo

Leif Nielsen

Friluftsrådet

Terkel Jakobsen

Riderute Lolland-Falster

Anette Greenfort

Ferierytter

Merethe Kepp

Danmarks Jægerforbund

Ove Bøgh

Naturstyrelsen Storstrøm

Helge Raakjær Frost

Naturvejledning Naturpark Maribosøerne

Klaus Bek Nielsen

Museum Lolland-Falster

Anne-Lotte Sjørup Mathiesen

Maribo Turistbureau
Pilgrimspræst

Malene Haarbo Jørgensen
Anne Louise Lindström Hanson

Lolland Kommune

Bo Rasmussen

Guldborgssund Kommune

Frederik Cordes

Guldborgssund kommune

Catharina Oksen

Guldborgsund Kommune

Johnny Madsen

Guldborgsund Kommune

Maya-Maria Madslund

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

