Brugerrådet for Naturpark Nakskov Fjord
Kommissorium
§ 1 Formål
Brugerrådet for Naturpark Nakskov Fjord er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer,
private virksomheder og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv,
kulturmiljø og historie på og omkring Nakskov Fjord, de inddæmmede arealer og
afvandingsområdet til fjorden samt den nærmeste del af Langelandsbæltet.
Formålet med samarbejdet er at:


Sikre og udvikle områdets store natur- og kulturhistoriske betydning, og fremme
formidlingen af, samt mulighederne for, natur- og kulturoplevelser samt et aktivt
friluftsliv på og omkring Nakskov Fjord på en bæredygtig måde,



Erhvervs- og fritidsinteresserne sikres bedst mulige vilkår for kommercielt og rekreativt
at udnytte området, med respekt for de private lodsejeres rettigheder,



I alle aktiviteter at sikre en balanceret tilgang til benyttelse og beskyttelse, samt at
beskytte natur- og kulturmiljøet efter gældende dansk samt EU lovgivning vedrørende
fredning og naturbeskyttelse,



Sikre et fælles offentlig/privat ejerskab til fortsat at udvikle og koordinere tiltag samt
aktiviteter på og omkring Nakskov Fjord,



Fungere rådgivende for Lolland Kommune indenfor ovenstående formålsområder.

§ 2 Brugerråd
Brugerrådets sammensætning afspejler Lolland Kommunes ønske om at:


Fremme medejerskab blandt borgere, erhvervs- og friluftsliv til sammen at udvikle,
beskytte og benytte Nakskov Fjord og den omkringliggende natur,



Styrke borgernes, erhvervs- og friluftslivets indflydelse på forvaltningen af natur- og
kulturmiljøet på og rundt om Nakskov Fjord.

Der tilstræbes i Brugerrådet en så bred deltagelse som muligt af alle relevante institutioner,
interesseorganisationer, foreninger samt virksomheder, der hver deltager med 1
repræsentant. Det er den enkelte medlemsorganisation der udpeger sin repræsentant i
Brugerrådet. Enkeltpersoner kan ikke optages.
Brugerrådet består af de medlemmer der fremgår af oversigten på side 3, og denne
vedligeholdes løbende.
Brugerrådet kan på sine møder optage nye medlemmer, når det fremgår af dagsordenen
som forslag.
Der afholdes 3 ordinære møder årligt i Brugerrådet. Der kan endvidere gennemføres
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ekstraordinære møder efter behov, eventuelt med specifikke temadagsordener.
Medlemmerne af Brugerrådet kan indgå i arbejdsgrupper der referer tilbage til Brugerrådet.
Såfremt disse barsler med projektforslag bør disse i Naturparkplanen indskrives som forprojekter, så snart de vurderes at have tilstrækkelig flyvehøjde. Et for-projekt kan omfatte
detaljerede tekniske planer, fund-raising, tilladelser, etablering af partnerskaber osv.
Der kan fra Brugerrådet delegeres medlemmer til repræsentation i eksempelvis andre
Brugerråd eller projektstyregrupper. Stillingtagen til sådanne sker via dagsorden.
§ 3 Formandskab og sekretariat
Lolland Kommune er formand for Brugerrådet for Naturpark Nakskov Fjord, ved Sektor for
Udvikling og Erhverv, der sekretariatsbetjener Brugerrådet.
Såfremt Brugerrådets medlemmer retter henvendelse til andre instanser i Lolland Kommune
med spørgsmål der vedrører Naturpark Nakskov Fjord, bør Sekretariatet orienteres herom
med kopi af henvendelsen.
§ 4 Tavshedspligt
Udtalelser fra Brugerrådet og henvendelser til offentlige myndigheder eller pressen m.v.
besluttes under møder og fremsættes af formanden hvis ikke andet aftales.

§ 5 Forretningsorden
Formanden indkalder Brugerrådet til ordinære møder 3 gange årligt. Møder indvarsles ved
mail så vidt muligt 1 måned før mødets afholdelse. Dagsorden med relevante bilag udsendes
til Brugerrådets medlemmer ca. 8 arbejdsdage dage før mødets afholdelse.
Alle medlemmer af Brugerrådet kan rejse sager til behandling i Brugerrådet. Sagen skal
fremsendes skriftligt til formanden, helst 30 dage inden en mødedato.
Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der indkaldes personer med speciel viden om konkrete
emner der er til behandling.
Efter hvert møde udsender formanden et beslutningsreferat indeholdende Brugerrådets
eventuelle udtalelser om de behandlede emner. Referatet udsendes så vidt muligt senest 14
dage efter mødets afholdelse.
Har Brugerrådets medlemmer kommentarer/bemærkninger til referatet, skal disse indgives
skriftligt til Brugerrådets sekretariat senest 14 dage efter referatets udsendelse.
Kommunerne afholder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.
Brugerrådet gennemfører hvert andet år en evaluering af arbejdet i Brugerrådet.
Ændringer i forretningsordenen drøftes og aftales i Brugerrådet.
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Medlemmer i Brugerrådet for Naturpark Nakskov Fjord
Lolland Kommune, Bo Rasmussen boras@lolland.dk
Frederiksdal Gods, Harald Krabbe hk@frederiksdal.com
Steensgård, Christian Nymand cn@stensgaard.info
Nakskov Bychef, Niels Halm bychef@nakskovhandel.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Thorkel Bejer tb030654@gmail.com
Dansk Ornitologisk Forening, Michael Thelander m.thelander@post.tele.dk
Dansk Vandrerlaug, Ebbe Bjørnekjær f.e.bjorneker@mail.dk
Dykkerklubben Søstjernen, Lars Dan Jensen larsdan17@gmail.com
Nakskov Fjord Camping, Asger Knudsen afk@youmail.dk
Friluftsrådet, Knud Christiansen khneptun@yahoo.dk
Nakskov Havn, Tummas Juul tuju@lolland.dk
Jagtforeningens Kommunale Fællesråd, Leif Mortensen leif.jagt@gmail.com
Lolland Kystkulturcenter, lolland@kystkulturcenter.dk
Langø Bådelaug, Freddy Rasmussen freddy.rasmussen@hotmail.com
Langø Havnecafé, Kari Nordeide kari.nordeide@gmail.com
Lodsejerrepræsentant, Bjarne Zachariassen bgzsoegaard@gmail.com
Lodshusets venner, Dan Rolighed danrolighed@hotmail.com
Nakskov Havkajakklub, Jan Koch jan@jankoch.dk
Nakskov Sejlklub, Henning Morel grafo2@grafo2.dk
Nakskov Sportsdykkerklub, Max Sunke max.sunke@nsdk.dk
Nakskov Sportsfiskerforening, Søren Andersen info@nsf-nakskov.dk
Naturstyrelsen Storstrøm, Gitte Olsen bigol@nst.dk
Naturvejledningen, Klaus Bek Nielsen naturvejledning@infololland.dk
Postbåden, Otto Paludan postbaaden@mail.dk
Restaurant Fjorden, Elin Hellesøe restaurant.fjorden@c.dk
Turistchef, Henriette Petersen visitlolland@infololland.dk
Tårs Havn, Niels Rahbæk Andersen niels@taarshavn.dk
Vestlollands Turistforening, Lise Simon lsimon@youmail.dk
Vestlollands Turistforening, Steffen Rasmussen stra@lolland.dk
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