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Kære naturparkpartner
Vinteren er over os, en god tid til reflektion og til planlægning af næste års
aktiviteter.
Siden sidst er naturparken blevet certificeret som “bæredygtig naturpark”,
vi arbejder på at få flere naturparkpartnere. Vi har afholdt en succesfuld
Naturparkdag og er i fuld gang med at planlægge næste års naturparkdag.
Så skifter Brugerrådet formand, det går jo på skift mellem de to kommuner.
Vi søger penge til forskellige projekter, bl.a. til udskiftning af inventar og til
forskellige vedligeholdelsesarbejder samt til nyudvikling af parken.
Der er også en masse konferencer og lignende, hvor man kan blive klogere
på naturparker og forhåbentlig få gode ideer. Det er vigtigt at deltage i disse
arrangementer, også i europæisk regi, for at holde sig orienteret.
Det planlagte arrangement for naturparkpartnerne i efteråret blev aflyst på
grund af manglende tilslutning. Vi prøver igen med et nyt arrangement, når
jul og nytår er vel overstået.
VI ØNSKER GODT NYTÅR TIL ALLE I NATURPARK MARIBOSØERNE

Naturpark Maribosøerne har deltaget i projekt Parks & Benefits,
under Baltic Sea Region, Programme 2007-2013.
Naturpark Maribosøerne er medlem af EUROPARC FEDERATION

Charter for bæredygtig turisme
Som beskrevet i sidste nummer af Naturpark Partner
Nyt, så er Naturpark Maribosøerne blevet certificeret
som “bæredygtig naturpark”. Vi er blevet tildelt det
såkaldte Charter for Bæredygtig Turisme.
På EUROPARKS FEDERATIONS årsmøde i Gent
i Belgien fik vi ved en højtidelig ceremoni overrakt
certifikatet. Det hænger nu på Naturskolen, hvis man
skulle have lyst til at se det. Certifikatet gælder i
fem år, så skal man recertificeres og hele processen
igennem igen.
Naturpark Maribosøerne er som tidligere nævnt den
første danske naturpark, der bliver certificeret som
”bæredygtig naturpark”. Vi håber, at alle synes, det har
været en god proces, og vi glæder os til samarbejdet
med naturparkpartnerne om at videreudvikle parken til
gavn for alle.

Fejring i Brugerrådet

For at fejre certificeringen fik vi lavet en flot “naturparkkage”, med ørnelogo
og det hele, som blev serveret for Brugerrådet ved det sidste møde.
Til kagen blev serveret et lille glas kirsebærvin fra Frederiksdal.
Det var iøvrigt det sidste Brugerrådsmøde, hvor Guldborgsund Kommune er formand,
ved årsskiftet går posten til
Lolland Kommune for de
næste to år. Det er Heidi Larsen, der overtager posten som
formand fra Frederik Cordes.
Det gode samarbejde kommunerne imellem fortsætter
selvfølgelig, fx holdes der, efter
behov, men mindst fire gange
årligt, driftsmøder med relevante
medarbejdere fra de to kommuner.

Certifikatet findes i flere eksemplarer,
en til hver af de to kommuner og en til
Naturskolen. Her overrækker Frederik
Cordes fra Guldborgsund Kommune
et certifikat til Heidi Larsen fra Lolland Kommune.

Naturpark dagen

9/9 2012.
Det var anden gang vi afholdt Naturparkdag i Naturpark Maribosøerne, og det
blev en fin succes. Der blev optalt hele 400 deltagere til de ialt ca. 20 arrangementer på dagen.
Tilbuddene spændte vidt, der var både cykelture, ridetur, bustur, naturvejleder,
eventyrfortæller, rollespillere, spejdere, politihunde, rundvisning i barokhaven,
snak om fiskeri i Søndersø og om jagten på Søholt, åbent hus i kajakklub og i
roklubben, Frilandsmuseet og sejltur med Anemonen.
Billederne her viser glimt af dagen.
2013
I 2013 er naturparkdagen den 8/9. Vi håber at rigtig mange partnere og andre
har lyst til at deltage med arrangementer. I vil blive kontaktet af arbejdsgruppen.

Cyklister ved Naturskolen
Eventyr fortæller

Spejdere

Naturvejlederen

Rollespil

Fiskeri i Søndersø

Rundvisning i Barokhaven

Hejrede
Friluftsgård

Outdoor Gateways

Du kan få information og personlig hjælp til friluftsoplevelser på en outdoor gateway. De er drevet af virksomheder,
der gerne vil give dig en særlig oplevelse, når du tager på tur i naturen. De har trådløst internet, overnatning, viden om
lokale ruter, lappegrej til din cykel m.m. Find en gateway på Friluftsguiden.dk og se, hvad den kan tilbyde dig. Måske
er de en indgang til din næste naturoplevelse.
I Guldborgsund Kommune er Hejrede Friluftsgård blevet Outdoor Gateway.
I Lolland Kommune er Rødby Lystskov blevet Ourdoor Gateway
Outdoor Gateway systemet administreres af Region Sjælland, og kommunerne er tovholdere.

E-PARK

Vi deltog bl.a. i en workshop - E-PARK - på EUROPARC
mødet i Genk.
En af nyhederne her blev præsenteret af en af de belgiske
parker. De har udviklet en slags P-automat, hvor brugerne
kan donere penge til naturparken. Ideen er, at automaten
opstilles på fx P-pladser i og omkring parken.
Automaten er en traditionel P-automat, som vi også kender
herhjemmefra, men den er camufleret, så den nærmest ligner
en slikautomat. I alt fald er den så anderledes, at man uvilkårligt går hen, og undersøger den.
På automaten står en tekst, der opfordrer en til at købe en billet til 1 euro. Denne billet giver så en rabat på fx 50 cent, hvis
man køber noget i en nærliggende butik/restarant/café eller
lignende virksomhed.
Beløbet på 1 euro går ubeskåret til naturparken. Det er altså
virksomheden, der “forærer” naturparken 50 cent, hver gang
nogen indløser en billet hos dem. Virksomheden tror på, at
systemet vil give dem flere kunder.
De første automater er netop blevet sat op, og vi afventer
spændt at høre om erfaringerne med dem om et års tid.

Masser af konferencer m.v.

Set i en park i Genk. Måske en ide
til Maribosøerne. Der må kun fiskes
hvor der er et sådant skilt??? Og så
er de lidt mere besværlige at stjæle
end de skilte med “fiskeri forbudt”
som vi sætter op.

30. november holdt miljøminister Ida Auken en Friluftspolitisk
Workshop for mere end 400 inviterede i Bellacentret. Guldborgsund
Kommune havde forinden indsendt et spørgsmål om naturparkers
rolle i regeringens nye friluftspolitik til Friluftsrådet. Svaret var, at
Friluftsrådet vil gøre sit yderste for at få naturparkerne med i den nye
Friluftspolitik. Frederik Cordes og Catharina Oksen deltog.
5. december holdt Friluftsrådet en konference “Kom godt igang med
naturparker” hvor Catharina Oksen fra Guldborgsund Kommune,
Heidi Larsen og Bo Rasmussen fra Lolland Kommune samt medlem
af Brugerrådet og NaturparkpartnerAnette Greenfort deltog.
18. december holdt Roskilde Universitetscenter en konference.
Anledningen var udgivelsen af to nye bøger, hvor RUC har været
stærkt involveret i begge. Den ene bog hedder “Kritiske perspektiver
på national- og naturparker”, red. af Keld Buciek. Den anden hedder
“Guide to sustainable tourism in protected areas”, fra projektet “Parks
& benefits”. Den bog har Brugerrådet også fået og hvis der er partnere der endnu ikke har fået bogen, så sig det til Catharina Oksen, så
sørger hun for at sende en til jer.
Friluftsrådet har meldt ud, at de har fået støtte fra Nordea-fonden til
at fortsætte arbejdet med udviklingen af naturparker i Danmark. Det
betyder dermed også, at de snart er klar med en dato for lanceringen
af mærkningsordningen. Mærkningsordningen betyder, at man skal
leve op til en række kvalitetskrav, for at kunne blive certificeret som
naturpark under Friludtsrådets mærkningsordning.
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