
Bemærkninger til høring om reguleringer af arealer i Natura 2000 område nr. 177, 
Maribosøerne.

Indledningsvis vil jeg påpege, at Natura 2000 området er lig med den regionale naturpark, 
Naturpark Maribosøerne udpeget af Storstrøms Amt i 1992. Det er et rigtig dårligt signal at sende, 
at begynde at tage arealer ud af en i forvejen forholdsvis lille naturpark. I stedet skulle der været set 
på de naturområder der grænser op til Natura 2000 området, der er flere oplagte områder som kunne 
tilføjes beskyttelsen. Dette set i lyset af den effektivitet der er udvist, hvor der hak mæssig er 
udtaget meget små arealer f.eks. huse, haver og gårde i Natura 2000 området.
Ved Lysebro Mose er i denne høring tillagt et mindre område. Netop i det område og i de arealer 
som grænser op til det tillagte område, har det daværende Storstrøms Amt udarbejdet en 
naturgenopretningsplan for området, som stadig ville være til gavn for naturen i dette område og 
videre ind i resten af søsystemet.
Grænsende op til det område ligger det lille skovområde Højene, som er oplagt at beskytte i Natura 
2000 området. 
Nørre Sø ved Maribo by, burde også inddrages i Natura 2000 området, der yngler bl.a. Rørdrum, 
som er en af udpegningsarterne i hele Natura 2000 område nr. 177, Maribosøerne. Hunså som løber 
fra Maribo Søndersø til Nørre Sø kan binde områderne sammen. Lysemose Skov som ligger ned til 
Nørre Sø har også kvalitet til at være en del af en udvidelse af området. Den naturlige grænse for 
dette område kunne være den gamle søskrænt som er meget synlig det meste af vejen rundt om søen 
og i skoven giver afgrænsningen sig selv.
De fleste af de dyrkede arealer som foreslås udtaget af Natura 2000 bliver udnyttet som 
fourageringsområder både for rastende og ynglende fugle, det kommer an på hvad der dyrkes på 
marken det år. 
    

Holtegård: Området Holtegård, naturstien til Naturskolen, hvorfor slås der en kile ind i det 
udpegede Natura 2000 område ned mod Lollands Naturskole som ligger for enden af Hestehavevej? 
Hvis der skal tages landbrugsjord ud i dette område kunne afgrænsningen følge jernbanestien, så det 
der ligger vest for blev udtaget. Området indeholde flere gode ledelinier for spredning af flora og 
fauna, levende hegn og små vandhuller. Store dele af området er registreret med naturdata på 
Miljøportalen. 

Fuglse Bagskov: Fuglse Bagskov har en passende afgrænsning i den eksisterende Natura 2000 
udpegning, Den udtagning som foreslås tager et meget lille område ud mod vejen, det meget lille 
område ligger som en stødpude mellem vej og skov, ved at holde den oprindelige udpegning er der 
nogle linier i landskabet der er til at forholde sig til. Trane har flere gange gjort yngleforsøg/ ynglet 
ikke langt fra det område der her foreslås taget ud.

Kårup Vænge: Det er et forholdsvis stort område der her foreslås taget ud af Natura 2000. Der er 
flere små vandhuller/vildtremiser, som er anlagt med den begrundelse, at det skulle være med til at 
højne naturkvaliteten. De åndehuller som er skabt virker, mange småfugle holder til i dem og bl.a. 
Rørhøg bruger netop tit de marker som fourageringsområde. Forslaget vil være at beholde hele 
området i Natura 2000 området.

Udstolpe – Kamperhave Huse: Arealet som foreslås udtaget virker som en stødpude ned mod 
havørnereden, som stort set ligger for enden af den blinde vej, som fører ned til skoven, det første 
ynglepar med succes i nyere tid på Lolland. I samme område har Trane ynglet, set med unger, 2016. 
Hvad er formålet med at tage det landbrugsområde ud, når området vest for bevares, de ligner 
meget hinanden, så mit forslag er at de begge bevares.



Refshale: Det areal som foreslås udtaget indeholder flere våde områder, med forskellig vegetation 
hist og her. Arealet har været i spil i forbindelse med udvidelse af golfbanen i Maribo, er det derfor 
det foreslås taget ud? 
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