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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2014 
Susanne: Det er vigtigt, at vi fremad husker at notere i referatet, hvis medlemmer er inhabile, og at 
de forlader lokalet i forbindelse med behandling af sagen. 
Rita: Vi må slet ikke gøre det på den måde, vi gør. Det er ikke lovligt, at inhabile medlemmer 
besvarer spørgsmål i forhold til ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmerne inden behandlingen af 
sagen. 
Mika: Det er rigtigt, det var en fejl, og det stiller yderligere krav sekretariatets forberedelse, vi må 
tage indledende møde med de pågældende inden sagsfremstillingen skrives.  
Susanne: Sekretariatet skal give besked på forhånd til medlemmer, hvis de skønnes at være 
inhabile. 
Marianne: Man er selv forpligtet til at gøre opmærksom på, at man er inhabil. 
Margit: Kan ikke godkende referatet, der er punkter med, som ikke var på dagsordenen (Peter 
Brostrøms punkter). 
Referatet er godkendt under iagttagelse af ovennævnte bemærkninger. 

3. Velkommen til bestyrelsens to nye rådsmedlemmer 
 
Bilag 
3.1 Ministerens udpegning af rådsrepræsentanter  
3.2 Henvendelse vedr. Ministerudpegning af rådsrepræsentanter  
 
Sagsfremstilling 
I henhold til Nationalparklovens § 16 skal der oprettes et lokalt nationalparkråd til hver 
nationalpark. Bestyrelsen besluttede i starten af 2014 hvilke foreninger, der skulle tilbydes plads i 
Rådet for Nationalpark Mols Bjerge samt at anbefale overfor ministeren, at rådet tildeles 2 pladser 
i Nationalparkens bestyrelse. Rådet består af 18 foreninger og de holdt deres første møde den 4. 
marts 2014. På Rådets andet møde den 11. juni blev det besluttet, hvilke 4 personer (2 kvinder og 2 
mænd), som man overfor Ministeren ville indstille til bestyrelsen. På den baggrund udpegede ministeren 
den 20. juni 2014 Rådets formand Verner Dam, Det Danske Spejderkorps samt Jette Sørensen, Dansk 
Geologisk Forening til bestyrelsen som repræsentanter for Nationalparkrådet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der afvikles en kort præsentationsrunde med særlig fokus på de 2 sidst tilkomne 
medlemmer. 
 
Bemærkninger 
 
Præsentationen af de to rådsrepræsentanter samt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev afviklet. 
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4. Valg af næstformand 
Sagsfremstilling 
I henhold til punkt 2 i forretningsordenen for Nationalpark Mols Bjerge skal bestyrelsen ”af sin midte” 
vælge en næstformand. Efter at bestyrelsen er blevet fuldtallig, kan valg af næstformand nu foretages. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at kandidater, som kunne ønske valg, præsenterer sig og motiverer sit kandidatur, 
samt at der eventuelt foretages en afstemning valg af næstformand.  
 
Beslutning 
 
Som næstformand blev Jørgen Ivar Mikkelsen valgt. 
 
Forslag til revision af forretningsordenen skal på dagsordenen til næst møde med henblik på præcisering af 
næstformandens rolle som stedfortræder for formanden. 
 
Bemærkninger 
Der blev fremsat ønske om, at næstformandens rolle bliver præciseret i forretningsordenen. 
 

5. Evaluering af studietur til England 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2014, at der skulle tilrettelægges en ekskursion for 
fremvisning af relevante besøgscentre i ind- og/eller udland for Nationalparkens bestyrelse, råd og 
Velkomstcenterstyregruppe nu hvor placering af Nationalparkens Velkomstcenter er fastlagt. Turen blev 
planlagt til England og omfattede besøg på South Downs Nationalparkcenter, Stonehenge nye 
besøgscenter, 3 besøgscentre i Dartmoor Nationalpark, 3 besøgscentre i Exmoor Nationalpark samt 
endeligt et afsluttende besøg i det nye Darwincenter ved det Naturhistoriske Museum i London. 21 
personer tilmeldte sig arrangementet, som blev afviklet fra onsdag den 21. august til søndag den 24. august 
2014 
 
Sekretariatets kommunikationsmedarbejder vil give en kort præsentation af de besøgte centre og deres 
kvaliteter.   
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at præsentationen drøftes og det samlede arrangement evalueres. 
 
Beslutning: Oplæg lægges på dropbox. 
Bemærkninger 
Nicole fremlagde en gennemgang af turen og erfaringer fra turen.  
Det er vigtigt, at vi inddrager erfaringerne fra studieturen i det videre arbejde med velkomstcentret. 
.  
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6. Evaluering af Nationalparkens sommeraktiviteter 
 
Bilag: 6.1 Statistik Sommerformidling 2014. 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken har over sommeren tilbudt gæster og turister en lang række aktiviteter og 
formidlingstilbud. Vi har 3 steder haft Nationalparkguider til dagligt at formidle og afvikle guidede ture i 
skolernes sommerferie. Vi har støttet Syddjurs Kommunes formidlingsaktivitet ved Femmøller Strand, flere 
frivilliges formidlingsture og 60 sejladser med Skødshoved. Herudover har Nationalparken sikret, at der 3 
gange om ugen har været tilbud om sightseeing med en Nationalparkbus med naturformidling. Endelig har 
nationalparken selv været arrangør for flere typer arrangementer og her specielt friluftsaktiviteter 
medformidling om Nationalparkens havområder. 
 
Sekretariatet vurderer, at der har været rigtig god søgning og stor tilfredsheds med Nationalparkens mange 
sommeraktiviteter. 
 
Sekretariatets kommunikationsmedarbejder vil på mødet fremlægge besøgsstatistik og give en kort 
redegørelse for sommeraktiviteternes omfang og indhold. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at orienteringen drøftes 
 
Beslutning 
Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkningerne nedenfor 
 
Bemærkninger 
Nicole fremlagde en beretning om sommerens aktiviteter. Statistik ligger i dropbox. 
Specielt nationalparkbussen har været succesfuld, men alle steder meldes og gode resultater. 
Vedr. optælling vil der blive lavet en tælleguide, så der tælles ensartet alle steder. 
I forhold til erfaringer fra England, bør vi tælle elektronisk, vi vil kunne starte med en tæller på lågen til Kalø 
Slotsruin. 
Kortene er under revision i henhold til de kommentarer, der er kommet omkring brugbarheden af kortet 
ved færdsel i Mols Bjerge. 
Der bør være en evaluering af andre aktiviteter også, fx Gl. Estrup, feriemessen, nationalparkdagen, inden 
næste års aktiviteter fastlægges. 
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7. Velkomstcenter – orientering om status for arbejdet 
 
Bilag 
7.1 Illustration af byggeområde og byggehøjde m.v. for et Velkomstcentrer  
7.2 Følgebrev tilsendt Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling. 
7.3 Udtalelse fra Udvalget for Plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune vedrørende projektet 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen fik på sidste møde den 27. maj 2014 fremlagt forskellige forslag til placering og udformning af 
et Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin fra to lokale arkitektfirmaer. På baggrund af den efterfølgende 
drøftelse af illustrationerne blev der fastlagt følgende retningslinjer for det videre arbejde med 
tilvejebringelse af plangrundlag for byggeriet: 
 

1. Der skal arbejdes med et projekt, som i forhold til den fysiske afgrænsning af alle faciliteter skal 
holde sig inden for den eksisterende lokalplan. 

 
2. Hack Kampmann huset skal integreres som en del af projektet enten med en sekretariats- eller 

formidling- eller anden servicefunktion. 
 

3. Velkomstcentret skal placeres så vestligt som muligt i lokalplanområdet for at få det bedste udsyn 
til slotsruinen og for at skabe en grønning mellem p pladsen og centret. 

 
På baggrund af ovenstående og de øvrige drøftelser på bestyrelsesmødet udarbejdede sekretariatet en ny 
illustration, som den 8. juli sammen med et følgebrev blev sendt til Naturstyrelsens 
strandbeskyttelsesafdeling med anmodning om et forhåndstilsagn i forhold til nødvendige tilladelser.  
 
Hvis der opnås positiv tilkendegivelse fra Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling kunne en placerings- 
og udformningsmæssige ramme for opførelse af Velkomstcentret blive som følger: 

1. Velkomstcentret skal udformes således, at det på en så diskret måde som muligt indpasses i 
terrænet, landskabet og det eksisterende kulturmiljø. Velkomstcentret skal opføres som ”usynlig 
arkitektur” indpasset i terrænet, således at slotsruinen og Hack Kampmann huset fremstår som 
den primære visuelle oplevelse ved adkomst til området. 

 
2. Der kan placeres et byggefelt på 750 m2 inden for et område på 1.230 m2 , der afgrænses af den 

vestlige gavl af Hack Kampmann mod øst og grænsen for lokalplan 41 mod syd vest og nord. 

 
3. Velkomstcentrets sokkelkote må ikke ligge under kote 2,5 m (DVR90) (jf. Kommunens 

klimatilpasningsplan) og ikke ligge over højeste sokkelkote for Hack Kampmann huset (kote 5,0 m 
(DVR90)).  

 
4. Ingen bygningsdel af et kommende Velkomstcenter må ligge væsentligt over højden af Hack 

Kampmann husets facade (husets højde op til hvor tagkonstruktionen starter).  (Maks kote for 
tagflade af Velkomstcentret er kote ca. 9,5 m (DVR90)) 
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5. Parkeringspladsen fastholdes med den tilretning i udformningen, som er godkendt i RealDania 

projektet.  
 

6. Der etableres en grønning mellem parkeringspladsen og Velkomstcentret i det område, hvor bl.a. 
iskiosken og slotskroen ligger i dag. Inden for grønningen kan der etableres faciliteter til rekreativt 
ophold med designelementer, som harmonerer med RealDania projektets indretning af 
parkeringspladsen og dens nærmeste omgivelser. 

 
7. Der udlægges en yderligere parkeringskapacitet nord for Hack Kampmann huset til 

handicapadgang, personale-, service- og om muligt busparkering.  

 
Næste møde i styregruppen for Velkomstcentret planlægges afholdt medio september bl. a. med følgende 
punkter til drøftelse: Tillæg til forpagtningsaftale med Slotskroen, lejemål for Hack Kampmann huset, 
tilbagemelding fra Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling og afholdelse af offentligt møde om 
projektet. 
  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger 
 
Undersøg muligheden for at afholde næste bestyrelsesmøde på Moesgaard. 
Styregruppemødet for velkomstcentret skal drøfte udgifter til Naturstyrelsen for leje af grunden. 
Punkt til næste bestyrelsesmøde: Diskussion af Hack Kampmann huset. 
 
Bemærkninger 
Erling gennemgår punkterne. 
Der er i dag kommet svar fra Naturstyrelsen med en forhåndsgodkendelse på 750m2 bruttoetagemeter. 
Dvs. hvis vi bygger i to etager, bliver grundarealet mindre. Set i forhold til de steder vi så i England, er det 
en god mulighed. 
 
Styregruppemøde afholdes den 16. september, hvor man vil diskutere tillæg til forpagtningsaftalen som 
Naturstyrelsen har i forhold til Slotskroen. Lejemålet i Hack Kampmann huset er opsagt, – vi bør overtage 
lejemålet, vi skal sikre, at der ikke kommer andre ind. Endvidere vil det offentlige møde blive drøftet, det 
offentlige møde forventes afholdt, når der foreligger udkast til ny lokalplan.  
Styregruppen skal indhente tilbud på konsulentbistand til planlægning af og vilkårene for arkitekt 
konkurrencen. Der skal afholdes et lørdagsseminar om emnet. Det forventes færdigt omkring årsskiftet. 
 
Susanne: Foreslår, at vi aflægger Moesgård museum et besøg, der er gjort en kæmpeindsats for at få det til 
at falde ind i naturen.  Man kan lære noget af det. Det var der tilslutning til, evt. i forbindelse med næste 
møde. 
Jørgen Ivar foreslog, at udgifterne til naturstyrelsen for leje af grunden afklares. 
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Vedr. Hack Kampmann huset blev det besluttet at tage det med som diskussion på næste bestyrelsesmøde. 
 

8 Afgørelse på geologiansøgning fra ansøgningsfristen 1. april 2014.  
 
Bilag 
Ansøgning om geologisk kortlægning med vurderingsskema 
 
Sagsfremstilling 
En ansøgning vedrørende en geologisk kortlægning af glaciale megaskala lineationer (MSGLs) i Nationalpark 
Mols Bjerge blev til ansøgningsfristen 1. april 2014 fremsendt af Geoscience Aarhus Universitet, v. 
Professor Jan Piotrowski. Ansøgningen er på kr. 298.010, som ønskes anvendt til at lave en detaljeret 
undersøgelse af opbygningen af MSGLs i området nord for Stubbe Sø baseret på udgravninger, 
laboratorieforsøg samt georadar profiler. 
 
Bestyrelsen behandlede ansøgningen på sidste bestyrelsesmøde den 27. maj 2014 og besluttede, at 
afgørelsen skulle udskydes, således at Naturudvalget fik bedre tid til og grundlag for at vurdere projektet 
også under iagttagelse af igangværende geologiprojekter. 
 
Naturudvalget behandlede ansøgningen på deres møde den 13. august 2014 og kom frem til, at de overfor 
bestyrelsen vil anbefale, at der gives afslag på ansøgningen. Begrundelsen herfor er for det første, at 
projektet er meget snævert og forskningsrettet, og for det andet at forskningsresultaterne som projektet vil 
skabe anses for ikke at have den store værdi i en geologisk formidling udenfor forskningsmiljøet. Endelig 
var udvalgets holdning også begrundet i en vurdering af, at de 3 allerede igangsatte projekter på 
geologiområdet vurderes som mere relevante i forhold til Nationalparkens formål. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen 
 
Beslutning 
Indstillingen godkendes 
 
Bemærkninger 
Ingen  
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9. Overordnede retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendelse ansøgninger 
om støtte til samme arrangement eller aktivitet primært på kultur- og 
friluftsområdet.  

 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesmødet den 27. maj 2014, under punktet om behandling af projektansøgninger modtaget til 
ansøgningsfristen 1. april 2014, anmodede et bestyrelsesmed om, at der tages et punkt på dagsordenen 
om, hvordan Nationalparken skal forholde sig til årligt tilbagevendelse ansøgninger om støtte til samme 
arrangement eller aktivitet.  
 
Nationalparken har tilbagevendende behandlet ansøgninger fra følgende parter: Veteranskibet 
Skødshoved, Kong Menveds Marked, Åbne udgravninger, Verdensballetten på Møllerup, Kammerkoncerter 
i Djurs og Mols, WUMB, Molsløbet og Secret Hotel. Til sådanne tilbagevendende aktiviteter og projekter 
blev der i 2013 anvendt omkring kr. 700.000 af nationalparkens budget. 
 
Problemstillingen blev drøftet i kulturudvalgt den 12. august 2014, i Friluftsudvalget den 19. august 2014 og 
i erhvervs- og logoudvalget den 20.august 2014. 
 
På den baggrund kan der formuleres følgende oplæg til overordnede retningslinjer for administration af 
tilbagevendende ansøgninger: 
 

1. Nationalparken kan i maksimalt i 3 på hinanden følgende år give tilskud til samme årligt 
tilbagevendende arrangement eller aktivitet. Retningslinjen kan fraviges af bestyrelsen i helt 
særlige tilfælde. 

2. Tilskudsbeløbet til årligt tilbagevendende arrangementer skal reduceres fra år til år ud fra en 
forventning om, at arrangementet udvikler sig i retning af en stigende balance mellem udgifter og 
indtægter.  Retningslinjen kan fraviges af bestyrelsen i helt særlige tilfælde. 

3. Hvis Nationalparken skal være økonomisk engageret i et årligt tilbagevendende arrangement eller 
aktivitet i mere end 3 år, skal Nationalparken være en ligeværdig samarbejdspart i arrangementets 
eller aktivitetens afvikling (medarrangør). 

4. Retningslinjerne er ikke gældende for tildeling af sponsorater til arrangementer eller aktiviteter  
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller retningslinjerne til drøftelse. 
 
Beslutning 
Der var bred opbakning til formandens forslag til retningslinjer med tilføjelse af, at der skal være særlig 
fokus på nye initiativer. 
De overordnede retningslinjer indarbejdes i vejledning for ansøgere også. 
Der ønskes en definition af, hvad der menes med ligeværdig samarbejdspart. 
Retningslinjerne for tildeling af tilskud drøftes i revideret form og efter bestyrelsens godkendelse lægges de 
i dropbox. 
 
Bemærkninger 
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Erling gennemgår oplægget. 
 
Susanne: Det er også en vejledning til ansøgningerne.  
Der er en fejl i sagsfremstillingen, det har ikke været på udvalgsmødet for Erhverv og logo. 
Anne Sophie beder bestyrelsen om tilladelse til at udtale sig, da hun er en af de ansøgere, dette vil berøre. 
Tilladelsen blev givet. 
Hun fremhævede, at det er svært at få kultur til at fungere uden tilskud, og det står i bekendtgørelsen som 
et formål. Det kan dreje sig om enkeltstående arrangementer, fx Kong Erik Menvends Marked, der er et 
godt kulturarrangement, det er ikke museumsdrift. Anne Sophie mener, vi skal passe på, hvilke signaler vi 
sender til ansøgerne. Det kan afholde nogle fra at tage initiativer og sætte noget i gang, hvis det er 
begrænset til tre år. 
Marianne mener, vi skal indføje i retningslinjerne, at det er nye initiativer. Det var der tilslutning til  
 
Der blev eftersøgt en definition på, hvad vi mener med ligeværdig samarbejdspart. 
 
Anne Sophie omtalte problemet for kulturen i Nationalparken bl.a. var, at Musikhuset får store tilskud.  
Susanne mente derimod, at det ikke er Nationalparkens opgave at løse problembet om 
konkurrenceforvridning. Nationalparken støtter gerne kulturen, men der står ingen steder, at 
nationalparken skal holde underskudsforretninger i live. 
 
Vejledning og reglerne for Nationalparkfond Mols Bjerges tildeling af tilskud blev efterlyst. 
De lægges i dropbox. 
Sponsorat kan gives som betaling for markedsføring af logo. 
 
Erling konkluderede, at der er en bred opbakning til retningslinjerne med tilføjelse af, at der skal være 
særlig fokus på nye initiativer. 
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10. Orientering om projektansøgning til RealDania fra Destination Djursland 
vedrørende Egil Fischer ferieby ved Femmøller Strand 

 
Bilag 
Ansøgning til RealDania - projektplan 
 
Sagsfremstilling 
Destination Djursland har den 15. august 2014 fremsendt en ansøgning til RealDania om et projekt for 
”Revitalisering af Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand som ferieområde”. Projektet har et samlet 
budget på kr. 7,8 mio. og omfatter: 
 

1. Etableringen af torve, naturlegepladser og udsigtspunkter, samt aktiviteter som omfatter: 
Strandnære  oplevelsespladser ved henholdsvis sandstranden ved Femmøller Strand og ved den 
nærtliggende såkaldte Natomole. Oplevelsespladserne her vil omfatte blandt andet: 

a. Mobil naturformidlingsstation (i tilknytning til Blå Flag-formidling) 
b. Flydeponton og Kajakskur 
c. Badebro med børnevenlig  platform med rørebassin 
d. Undersøisk rev 
e. Videreudvikling af Natomolen med bl.a. etablering af anløbsfaciliteter for sejlskibe og 

historiske fartøjer 
2. Mobil markedsplads i parken i Egil Fisehers Ferieby.  
3. Etableringen af Egil Fisehers historiske badehuse på udvalgte nedslag ved Femmøller Strand 
4. Ny oplevelsessti langs engarealerne, der etablerer direkte adgang til de mange stiforløb ind i Mols 

Bjerge 
5. Stiforløb med tilknyttet kulturformidling i den nærtliggende Lyngsbækgård Skov, hvor ejerne af 

herregården Lyngsbækgård har givet tilladelse til etableringen af disse 
6. På sigt er det endvidere ønsket, at de tidligere - og meget store - brændstofdepoter beliggende i 

bakkerne bag ved Natomolen omdannes til et outdoorområde med tilhørende faciliteter.  
 
Flere af projektinitiativerne har Nationalparken tidligere drøftet samt bevilget midler til igangsætning af. 
Nationalparken er på lige fod med andre centrale parter inviteret til at sidde i såvel styregruppe som 
projektgruppe.  I henhold til projektbeskrivelsen kan Nationalparken forvente en ansøgning på kr. 500.000 
hvis projektet imødekommes af RealDania. 
 
  
Bemærkninger 
 
Punktet er bragt på, fordi Nationalparken kan forvente en ansøgning, det kan vi forberede os på. 
Sagen er kun en orientering.  
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11. Nationalpark udsendelser i TV2-Østjylland - Orientering  
 
Sagsfremstilling 
Storywise har for Nationalparken produceret  6 halvtimesudsendelser om livet i parken, som bliver vist i 
TV2-Østjylland  og på andre regionalstationer samt evt. på TV2-fri i efteråret 2014. 
 
Sekretariatets kommunikationsmedarbejder vil på mødet orientere om de drøftelser, der har været med 
Tv-selskaber om visning af udsendelserne og lægge op til en kort drøftelse af en fremadrettet strategi 
 
Bemærkninger 
 
Nicole orienterer om udsendelserne, der sendes søndag den 7. september og de 5 efterfølgende søndage kl 
20.30. 
Hun orienterede om, at man næste gang starter at få en hensigtserklæring fra DR før vi laver det.  
 
Der blev udtrykt tilfredshed med, at projektet er kommet igennem til TV, det er godt arbejde. 
 

12. Informationsmøde om Jagtens Hus - orientering 
 
Sagsfremstilling 
Danmarks Jægerforbund ved Niels Søndergaard har inviteret bestyrelsen for Nationalparken til et 
orienteringsmøde om Jagtens Hus den 18. september 2014 fra 16.30 til 18.30.  Det er forbundets ønske at 
orientere om det store projekt med etablering af Jagtens Hus ved Kalø samt at drøfte muligheder for et 
fremtidigt samarbejde med Nationalparkbestyrelsen. 
 
Formanden ønske tilkendegivelse af, hvor mange der forventes at kunne deltage i arrangementet.  
 
Bemærkninger 
 
Sekretariatet skal have tilmelding inden mandag den 15. Jagtens Hus tænker også i undervisningslokale, 
som vi måske kan være interesseret i. Det blev vurderet positivt og som et godt initiativ, at man kan tale om 
at dele funktioner, når nu der er to nybyggerier så ved hinanden. 
 
 
  



 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
28. august 2014 kl. 16.30 – senest 21.00 
Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde 

12 
 

13. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
- orientering 

 
Bilag 
Aktivitetsoversigt maj til august 2014 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. 
 
Bemærkninger 
 
Jørgen Ivar ønskede status på undervisningsdelen.  
Erling tager det med videre. 

14. Eventuelt 
Der er møde med Kulturarvstyrelsen den 18. 9. omkring fredning / affredning af bygninger, vi følger det 
bare.  Der er tale om et offentligt møde – man vil i kommunen færdiggøre registreringen af 
bevaringsværdige bygninger.  Det handler om bygninger og kulturmiljøer. Møde på maltfabrikken den 18. 
er kommet i stand på grund af en følgegruppe, som ønskede, at borgerne fik lejlighed til drøfte hvad der 
skal ske.’ 
 
Der er evalueringsmøde den 19.9. om Kong Erik Menveds Marked. Input kan sendes til Erling. 
 
Den 4. september afholdes det årlige heldagsmøde mellem Naturstyrelsen og de tre Nationalparker. 

 

15. Åben for tilføjelser 
 
 
Næste møde 22. oktober – 16.30. – 21.00 
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