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Naturpark Maribosøerne certificeret som bæredygtig naturpark
Naturpark Maribosøerne er blevet certificeret som ”bæredygtig naturpark”. Vi er den første
naturpark i Danmark, der får dette certifikat.
Danmarks ældste naturpark, Naturpark Maribosøerne er netop blevet tildelt ”European Charter
for Sustainable Tourism in Protected Areas”. Charteret administreres af Europarc Federation,
en international organisation der repræsenterer natur- og nationalparker i 36 lande.

Naturpark Maribosøerne ved Naturskolen ved Maribo
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Certificeringen er primært en anerkendelse af det tværgående samarbejde i Brugerrådet for
Naturpark Maribosøerne, hvor lodsejere, interesseorganisationer, erhvervsliv, turismeaktører,
Lolland og Guldborgsund Kommune samarbejder, udbygger partnerskaber, koordinerer
initiativer og diskuterer udvikling og problemstillinger med fokus på udvikling af blandt andet
natur, erhverv og turisme.
Charteret er først og fremmest et praktisk ledelsesværktøj, der skal være med til at sikre
udvikling af turisme – på en balanceret økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig facon.
Charteret er baseret på frivillige aftaler mellem parken og de relevante interessenter om at

sikre en fornuftig benyttelse og beskyttelse af naturværdierne i parken.
Arbejdet med at opnå charteret har taget tre år og har bl.a. ført til udarbejdelsen af en ny
strategi- og handleplan for naturparken samt en række anlæg af faciliteter i naturparkområdet.
Det største udbytte af processen vurderes til at være det tætte samarbejde der er blevet
udbygget mellem lodsejere, landmænd, turismeaktører, interesseorganisationer og alle andre,
der har været med i processen. Det meste af Naturpark Maribosøerne er Natura 2000 område
og samtidig er det et yndet udflugtsmål med stor turistmæssig værdi for både lokale og for de
mange turister, der gæster området. Det er vigtigt at udvikling, benyttelse og beskyttelse her
går hånd i hånd og uden dialog med de lokale interessenter kan der ikke skabes forståelse og
interesse for udvikling af Naturpark Maribosøerne.
Der er i processen for at opnå certificeringen som bæredygtig naturpark udviklet et koncept
med naturparkpartnere. Partnerne er fx lokale turistvirksomheder: overnatningssteder,
museer, gallerier, fødevareproducenter og andre. Partnerne forpligter sig bl.a. til at arbejde i
overensstemmelse med naturparkens vision og handleplan for bæredygtig udvikling af parken,
til at anvende og omtale naturparken i deres markedsføring og til at gennemføre en ny
aktivitet hvert år, der er en fordel for naturen og miljøet i naturparken. Til gengæld kan
partnerne bruge naturparkens logo og de bliver promoveret i forbindelse med parkens
markedsføring. Partnerne modtager også særlige nyhedsbreve og tilbud om forskellige sociale
og faglige arrangementer.
Lolland og Guldborgsund Kommuner er stolte af, at Naturpark Maribosøerne har opnået – som
den første naturpark i Danmark – at blive certificeret som bæredygtig naturpark. Hele ideen
med at udvikle samarbejder med relevante aktører er vigtigt for begge kommuner for på den
facon at udbygge dialog og dermed skabe muligheder for udvikling.
Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne vil fortsætte arbejdet med at realisere handleplanen –
fordi vi er stolte af at være en del af det fantastiske område Naturpark Maribosøerne.
Uddybende oplysninger:
Formand for Brugerrådet Naturpark Maribosøerne, Teamleder Frederik Cordes, Guldborgsund
Kommune. Tlf. 54732007

LÆS MERE om naturparken på Naturpark Maribosøernes hjemmeside: http://naturparkmaribo.dk/
LÆS MERE om Europarc Federation og European Charter for Sustainable Tourism: http://
www.europarc.org/what-we-do/european-charter-for

