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Baggrund 
Området omkring Maribosøerne på Lolland rummer et stort antal naturtyper med et 
varieret dyre- og planteliv. Kernen i området er fire søer der er omgivet af skove, moser, 
samt afgræssede enge. Søerne og oplandet indeholder mangeartede landskabelige, 
kulturhistoriske, ornitologiske og botaniske værdier. Disse værdier har betydet at området 
er udpeget som Habitat, EF-fuglebeskyttelsesområde samt Danmarks eneste 
ferskvandsområde der er udpeget som Ramsarområde.  
 
Storstrøms Amt vurderede i slutningen af 1980érne at mange af områdets naturmæssige 
værdier var truede. Truslerne omfattede især tilgroning af enge og moseområder, samt 
næringsstoftilførsel til søerne. 
 
Formål 
For at forbedre både de naturmæssige og rekreative værdier i området udarbejdede 
Storstrøms amt to rapporter som udkom i 1991. Disse rapporter beskrev tilstanden og 
havde som mål at danne grundlag for en bevaringsplan for området. Den samlede plan 
udmøntede i det man kaldte Naturpark Maribosøerne - en fællesbetegnelse for 

Figur 1: Naturpark Maribosøerne rummer en stor variation i naturtyper og arter 
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de fire søer med omgivende arealer i en økologisk helhed. Naturparken blev indviet i 1994 
og omfatter 4.200 ha. 
 
Teknisk udførelse 
Inden for naturparkens område er der udført en bred vifte af naturforvaltningsprojekter: 
 

• Maribo Søndersø og Hejrede sø har fået fjernet fisk der spiser zooplankton som 
skalle, suder og brasen. Det har bevirket renere vand med større sigtdybde. 

• Engarealer afgræsses 
• 4 ekstremrigkær plejes med græsning eller høslet 
• Aftaler med lodsejere om ikke at sprøjte eller gødske i områder i tilknytning til 

naturparkområdet. 
• Bevarelse af solitære store ege 
• Genskabelse af gadekær 
• Udlæg af skov til naturskov (530 ha) 
• Oprettelse af vildtreservat 
• Omhyggelig planlægning af stinet, rastepladser, fugleudkig og sejlads så der ikke 

sker nævneværdige forstyrrelser for flora og fauna. 
• Forslag om hævning af vandstand ved Lysebro mose 

 
Projekterne har samlet set været med til at der er skabt en god økologisk sammenhæng 
mellem naturtyperne i området. Naturparken har samtidig været med til at fremme 
kulturhistoriske og særligt de rekreative interesser i området i et godt samspil med 
naturen. 
 
De mange tiltag der er gennemført i området er i de fleste de fleste tiltags vedkommende 
udført i samarbejde mellem lodsejerne, fire kommuner og Storstrøms amt. 
 

 
Figur 2: Naturpark Maribosøerne. Foto: Lars Malmborg 
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Naturtype 
Søer, fersk eng, mose, skov, stævningsskov, rigkær 
 
Arter  
Tiltagene for områdets mange naturtyper har betydet at der er sket en stor fremgang for 
mange arter og antal. Det gælder fugle som rørdrum, isfugl og taffeland, engflora som 
engskær og kødfarvet gøgeurt samt sommerfugle som kejserkåbe.  
 
Opdragsgiver:  
Storstrøms Amt 
Efter 1.1.2007: 
Guldborgsund kommune og Lolland kommune. 
 
Lov- og planlægningsstatus 
Området er omfattet af en lokal fredning, udpeget Habitat, EF- fuglebeskyttelse samt 
Ramsarområde. Herudover er diverse naturtyper underlagt Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Skala 
Lokal, regional og international 
 
Virkning på flora/fauna 
Det renere vand i søerne har medført at sigtedybden er øget og bundplanterne spreder sig 
til større dybde. Det renere vand har ligeledes haft den positive konsekvens at der er flere 
fuglearter i søerne. Ynglende svaner, blishøns og taffelænder er iblandt de nye arter der er 
kommet til siden Naturparken blev en realitet.  
Engene og kærenes tilknyttede planter er vendt tilbage og spreder sig. 
Se mere på : http://www.naturparkmaribo.dk/  
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Der findes ingen publicerede videnskabelige evalueringer af projektets direkte 
konsekvenser for den biologiske mangfoldighed eller den økologiske sammenhæng. 
Storstrøms Amt, Teknik og Miljøforvaltningen har i 2005 udgivet ”Maribosøerne Ynglefugle 
2005 Status og udvikling siden 1977” giver en status over ændringer i fuglebestandene på 
baggrund af de forbedrede vandforhold i søerne. 
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Figur 3: Troldænder i Naturpark Maribosøerne. Foto Lars Malmborg 


