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Naturprojekt Øer, Foto: Jens Reddersen
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På naturområdet er indsatsen blevet styrket gennem ansættelse 
af en naturprojektmedarbejder. Der er derfor kommet væsentlig 
fokus på, at Nationalpark Mols Bjerge selv igangsætter natur-
projekter i modsætning til de 2 første driftsår, hvor Nationalpark 
Mols Bjerges naturindsat i højere grad var forankret i støtte til 
andre parters projekter på naturområdet.
 
Vi glæder os over, at interessen for deltagelse i arangementer 
afholdt af og i Nationalpark Mols Bjerge har været meget stor 
i år. Specielt skal her nævnes sommeraktiviteter, Nationalpark-
busture og de mange ture med guide i Mols Bjerge.
 
Udfordringerne er store for de kommende år. Revision af natio-
nalparkplanen er lige om hjørnet, der arbejdes med etablering 
af et velkomstcenter, og der skal arbejdes meget  både med det 
lokale kendskab til Nationalpark Mols Bjerge og gearing af de 
begænsede midler, vi har til arbejdet.

Bestyrelsesformand
Nationalpark Mols Bjerge

Forord

Miljøminister Kirsten Brosbøl besøgte Nationalpark Mols 
Bjerge den 24.2.2014. Foto: Nicole Wolter

Hermed fremlægger Nationalpark Mols Bjerge sin årsberetning 
for 2014.
 
Beretningen indeholder en beskrivelse af nationalparkbestyrel-
sens væsentligste beslutninger og dispositioner i 2014 samt en 
redegørelse for aktiviteter og projekter, der på den baggrund er 
blevet iværksat i løbet af året.
 
Den anden bestyrelsesperiode kom godt i gang i 2014. Kombi-
nationen af et velfungerende sekretariat og en velfungerende 
bestyrelse har bidraget til, at Nationalpark Mols Bjerge har øget 
sine aktiviteter på mange forskellige områder. 

Nationalpark Mols Bjerge takker for et godt samarbejde med de 
myndigheder og andre organisationer, der er nære og progres-
sive samarbejdspartnere.
 
Specielt skal fremhæves en indsats for at styrke erhvervs- og 
turismeudviklingen, hvor Nationalpark Mols Bjerge med succes 
har gennnemført en omfattende serviceuddannelse og etableret 
et servicenetværk blandt lokale virksomheder. 
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Bestyrelse, råd og udvalg
Bestyrelse

Bestyrelse, råd og udvalg
Nationalparkråd

Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, 
som er udpeget af miljøministeren. Nationalpark Mols Bjerges 
2. bestyrelsesperiode startede 1. oktober 2013, og bestyrelsen 
omfatter nedenviste organisationer, som er repræsenteret ved 
følgende personer:

Anne Sophie Gamborg Dansk Skovforening 
Erling Post  Formand 
Eva Kullberg Dansk Botanisk Forening 
Jakob Vedsted Museumsforeningen for Ebeltoft 
 og Omegn
Jette Sørensen Nationalparkrådet
Jørgen Ivar Mikkelsen Djursland Landboforening
Klaus Bertram Mikkelsen Foreningen af Private Lodsejere i 
 og omkring Mols Bjerge
Mads Kolte-Olsen Friluftsrådet, Østjylland
Margit Røgind Danmarks Naturfredningsforening,
 Syddjurs
Marianne Kirkegaard Syddjurs Byråd 
Peter Brostrøm Naturstyrelsen, Kronjylland 
Rita Geertz Lodsejerforeningen Mols Bjerge
 Fredning
Susanne Bødker SAM, Sammenslutning af 
 Grundejerforeninger i Syddjurs
Trine Graae Lundorf VisitDenmark
Verner Damm Nationalparkrådet

Bestyrelsen har i 2014 holdt 6 møder og behandlet 85 dagsor-
denspunkter. Dagsorden med sagsfremstillinger og beslutninger 
kan ses på Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside.

Det nye nationalparkråd for 2. bestyrelsesperiode blev udpe-
get af bestyrelsen i starten af 2014. Bestyrelsen besluttede 
i modsætning til 1. bestyrelsesperiode direkte at invitere de 
organisationer og foreninger m.v., som man anså som vigtige 
at få tilknyttet for at sikre den bedst mulige faglige rådgivning 
og lokale forankring. 

Alle de organisationer, som bestyrelsen inviterede til at del-
tage, takkede ja, men Foreningen Danske Vandløb oplyste sidst 
på året, at de af prioriteringshensyn ønskede at udtræde af 
rådet.

Rådet omfatter nedenviste organisationer, som er repræsente-
ret ved følgende personer:  
        
Anita Søholm Naturcenter Syddjurs 
Arild Anthonsen Plantning og Landskab
Bent Dall Ebeltoft Kunstforening 
Bo Kristensen Djurslands Udviklingsråd (DUR)
Claus Peter Olesen En skolerepræsentant udpeget af
  Skoleafdelingen i Syddjurs Kommune
Flemming Hørsted Danmarks Sportsfiskerforbund, 
 Dansk Fritidsfiskerforbund og 
 Dansk Amatørfiskerforening
Geert Bilander  Træskibs Sammenslutningen 
 Lokalafdeling i Ebeltoft
Hanne Sloth Handel Syddjurs 
Jens Henrik Petersen Foreningen til svampekundskabens
 fremme, Østjylland
Jette Sørensen Dansk Geologisk Forening
Joy Klein Dansk Ornitologisk Forening
Kim W. Olesen Ebeltoft Håndværker- og 
 Borgerforening 
Lone Egeberg DGI-Karpenhøj 
Reidar Lænø Danmarks Jægerforbund
Thomas Secher Jensen  Molslaboratoriet, Naturhistorisk 
 Museum Århus 
Thorkild Hansen BLIS – Foreningen for By- og 
 Landskabskultur i Syddjurs
Verner Damm Det Danske Spejderkorps (formand)

Rådet har i 2014 holdt 3 møder og behandlet 26 dagsordens-
punkter. Rådets dagsordener med referatnotat fra møderne kan 
ses på Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside.

Indledning

Beretningen er i år opbygget lidt anderledes end de tidligere år. 
Dette skyldes bl.a. at Rigsrevisionen i en rapport om de danske 
nationalparker (nr. 6/2013) bemærkede, ”at Miljøministeriet 
fremover bør følge mere systematisk op på nationalparkernes 
indsats og resultater”. Dette bevirkede, at Naturstyrelsen udar-
bejdede en indrapporteringsskabelon til nationalparkerne, hvor 
alle aktiviteter, hvortil der er knyttet en økonomi, skal oplistes i 
et skema. Da dette skema er opbygget ud fra den enkeltes natio-
nalparkbekendtgørelses formål og målsætninger, er beretningen 
opbygget efter samme metode, således at beretningen kan 
læses som en supplerende tekst til indberetningsskemaet. 

Vandring i naturen,  Foto: Nicole Wolter Jagtslottet,  Foto: Nicole Wolter
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Bestyrelse, råd og udvalg
Udvalg

Vision og formål

Bestyrelsen nedsatte i starten af 2014 4 udvalg, som gennem 
hele bestyrelsesperioden skal arbejde med udvikling af National-
park Mols Bjerge inden for henholdsvis natur-, kultur-, friluftslivs 
samt logo og erhvervs- området.
 
Bestyrelsen har fordelt egne medlemmer og rådsmedlemmer 
i de enkelte udvalg efter faglige kompetencer og interesser. 
Udvalgene har ingen beslutningsbeføjelser i forhold til bevilling 
af midler, hvis dette ikke direkte i en konkret sag er uddelegeret 
af bestyrelsen.

De enkelte udvalg har følgende sammensætning:

Naturudvalget:
Jette Sørensen (fmd.), Eva Kullberg, Jens Henrik Petersen, Joy 
Klein, Jørgen Ivar Mikkelsen, Klaus Bertram Mikkelsen, Margit 
Røgind, Peter Brostrøm, Reidar Lænø og Thomas Secher Jensen.

 I løbet af året udtrådte henholdsvis Peter Poulsen og Jacob 
Altenborg, mens Klaus B. Mikkelsen indtrådte.

Kulturudvalget:
Jakob Vedsted (fmd.) Arild Anthonsen, Bent Dall, Geert Bilander, 
Marianne Kirkegaard, Susanne Bødker og Thorkild Hansen. I 
løbet af året udtrådte Klaus B. Mikkelsen for at blive erstattet af 
Thorkild hansen.

Friluftsudvalget:
Rita Geertz (fmd.), Anita Søholm, Claus Peter Olesen, Erling Post, 
Flemming Hørsted, Lone Egeberg, Mads Kolte-Olsen og Verner 
Damm

Logo- og erhvervsudvalget: 
Jørgen Ivar Mikkelsen (fmd.), Anne Sophie Gamborg, Bo Kristen-
sen, Hanne Sloth, Kim W. Olesen og Trine Graae Lundorf.

Under beskrivelsen af Nationalpark Mols Bjerges aktiviteter og 
resultater redegøres for de enkelte udvalgs arbejde og beslut-
ninger i 2014.   

Nationalpark Mols Bjerge er oprettet i henhold til bekendtgø-
relse nr. 789 af 21. august 2009 jf. Lov om nationalparker nr. 
533 af 6. juni 2007.
Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ under 
Miljøministeriet. Fonden er nedsat for at etablere og udvikle 
Nationalpark Mols Bjerge. 

Bestyrelsen for Nationalparkfonden har følgende vision for sit 
arbejde:

NATIONALPARK MOLS BJERGE – til gavn for naturen og glæde 
for mennesker.

Bestyrelsen har følgende formål med sit virke: 

• Bevare, styrke og udvikle naturen og dens biologiske mang-
foldighed og kvalitet samt skabe bedre sammenhænge i og 
mellem Nationalpark Mols Bjerges naturområder

• Styrke de landskabelige og geologiske værdier

• Styrke kulturmiljøerne i Nationalpark Mols Bjerge

• Styrke kvaliteten af friluftsmuligheder og særlige naturople-
velser

• Styrke kvaliteten af formidlings-, forsknings- og undervis-
ningsaktiviteter

• Understøtte en bæredygtig udvikling til gavn for lokalsam-
fundet herunder erhvervslivet.

 

Bestyrelse

Råd

Naturudvalg 
inkl. geologi Kulturudvalg Friluftsudvalg Erhvervsudvalg

Nationalpark Mols Bjerges skovhjælperprojekt gavner naturen og glæder mennesker. Foto: Poul Erik Bærentzen
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Natur Natur
Naturudvalget

Væsentlige naturtyper

Naturudvalget har afholdt 4 møder i 2014. Her har udvalget 
behandlet i alt 7 ansøgninger om støtte til naturprojekter fra 
eksterne parter, hvoraf der er givet støtte til de 3.  Året demon-
strerede, at antallet af ansøgninger på naturområdet er vigende, 
og at for mange projekter ikke kan imødekommes på grund af 
manglende overensstemmelse med Nationalparkplanen og/eller 
bekendtgørelsens formål. Nationalpark Mols Bjerge har imple-
menteret  og informeret om skrappere tildelingskriterier, hvilket 
vurderes som positivt i forhold til at indfri bekendtgørelsens 
formål og målsætninger. 

Der har gennem året været gode faglige diskussioner i udvalget 
om, hvad Nationalpark Mols Bjerge bør og ikke bør understøtte 
på naturområdet.

Udvalget har også drøftet og inddraget de nye retningslinjer for, 
hvornår Nationalpark Mols Bjerge kan støtte naturprojekter i 
forhold til de forpligtelser, som stat og kommune i forvejen har 
på arealerne. Samtidig har udvalget evalueret de naturprojekter, 
man har givet støtte til gennem en udarbejdet oversigt, hvoraf 
man også kan konstatere, at antallet af ansøgninger falder. 

For i højere grad selv at skabe og igangsætte naturprojekter har 
bestyrelsen pr. 1. juli 2014 ansat en naturprojektmedarbejder. 
Beslutningen skal både ses som en konsekvens af det vigende 
antal projektansøgninger fra andre parter, som et udtryk for 
bestyrelsens ønske om at selv at være mere styrende og aktiv i 
forhold til at sikre et styrket naturindhold i Nationalpark Mols 
Bjerge og som et ønske om at bruge flere ressourcer til at 
fundraise til egne projekter.

Udvalget har opstillet en liste af kriterier for prioritering af egne 
projekter. Listen bygger især på Nationalparkplanen, to rappor-
ter fra en Natur- og en Geologi-workshop i 2012 samt National-
parkbestyrelsens rapport ”Særlige og truede arter og levesteder 
i Nationalpark Mols Bjerge”. Men herudover er der også opsat 
nye kriterier for prioriteringer så som geografisk spredning, 
ønske om involvering af private lodsejere, originalitet, målsæt-
ninger og overvågning af målopfyldelse samt muligheder for 
fundraising, forskning og formidling.
Udvalget har truffet beslutning om at fokusere på nedenviste 
fem specifikke projektområder i de kommende års naturindsats:

• Råd til råd (i de gamle løvskove)

• Bånd af biodiversitet i byen (Ebeltoft)

• Sandmarker

• Naturplaner for Jagt- og Skovejendomme

• Mere og Bedre Græsning/Høslæt på Naturarealerne.

Projektområderne skal kvalificeres og konkretiseres gennem 
udvikling af projekter i samarbejde med relevante lodsejere.

• Give støtte til sommerhusgrundejerforening til maskinel 
start-rydning af krat (inkl. invasive arter Gyvel og Rynket 
Rose) på artsrige tørre solbagte kystskrænter ud mod Ebel-
toft Vig.

• Støtte et lokalt biolog-konsulent-firma til at udvikle og 
afholde kurser i artsbestemmelse og naturpleje af lysåbne 
beskyttede naturtyper. 

• Videreføre et projekt om ”Genskabelse af tørvemosen ved 
Ahl” – der er en sjælden naturtype i Nationalpark Mols 
Bjerge.

• Iværksætte en kulegravning og samlet beskrivelse af hidti-
dige naturprojekter – med tjek og indsamling af de genere-
rede erfaringer og resultater.

• Skrive og afvikle en række målrettede avisartikler og ra-
dioindslag – hhv. Djurslandsposten (naturklumme), DR P1 
Morgen (Natur Netop Nu-fladen) - om hvad man selv kan 
gøre i egen have eller naturarealer.

• Ved at iværksætte udvikling af fem nye projektområder, der 
skal danne baggrund for større og mere ambitiøse egne 
naturprojekter – se ovenfor under ”Naturudvalget”. 

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for, at de væsentlige 
naturtyper som lavvandede havområder, strandenge, strande 
og kystskrænter, overdrev, løv- og fyrreskove skal bevares, og 
deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal 
beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstofberigelse, 
invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dyna-
miske økosystemer med naturlig vandbalance m.v. (§ 3 stk. 1)

I 2014 har bestyrelsen gjort dette ved at:
• Støtte en stor ekstra-indsats, som Molslaboratoriet udret-

ter for særlige og truede arter og levesteder på Strandkær-
arealerne ved at imødekomme ansøgninger:

1. om en ny robust hørive til opsamling og fjernelse af 
biomasse og næringsstoffer især på vanskelige kupe-
rede eller kratrige arealer

2. om støtte til rodfræsning – efter træ- og kratfjernelse 
– der muliggør høslæt og fjernelse af biomasse på et 
stærkt tilgroet marint forland med unikt naturpoten-
tiale.

• Støtte bekæmpelse af Rynket Rose på et privatejet strand-
areal ud mod Begtrup Vig i samarbejde med en lokal 
sommerhus-grundejerforening .

Råd til råd,  Foto: Jens Reddersen Ahl tørvemose,  Foto: Jens Reddersen
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Natur Natur
Geologi og landskabSammenhæng mellem naturområder

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for, at der udlægges 
sammenhængende skovområder, hvor plantager omlægges til 
lysåbne og naturnært drevne skove domineret af hjemmehø-
rende træarter og buske, og områder med åben græsningsmo-
saik med sandmarker skal bevares og styrkes. (§ 3 stk. 3)

I 2014 har bestyrelsen gjort dette ved at arbejde med 2 projek-
ter i samarbejde med Syddjurs K ommune. Det ene vedrørende 
”Bånd af Biodiversitet gennem Byen” og det andet ”Sandmar-
ker”. Med projekterne er det bl.a. målet at skabe sandmarker i 
eksisterende lysåben bynær natur samt at konvertere plantage-
arealer til lysåben natur på kommunal ejendom. 

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for, at de karaktergiven-
de landskabselementer og markante geologiske formationer, 
herunder randmoræner og dødislandskaber, skal bevares og 
synliggøres. (§ 3 stk. 4)

I 2014 har bestyrelsen gjort dette gennem omfattende aktivi-
teter på tre støttede geologiprojekter bevilliget i 2013 – som 
vedrører:
• ”Mols Bjerge – fra istidslandskab til kulturlandskab – vegeta-

tionsanalyse og landskabshistorie omkring Agri” – v. profes-
sor Bent Odgaard, Geoscience, AU. Her blev en borekerne til 
pollenanalyse taget primo april – med vellykket formidling 
og god presse. Foreløbige resultater blev formidlet ved vel-
besøgt arrangement v. Agri Sø på Geologiens Dage (ultimo 
september). Afsluttes m rapport primo 2015.

• ”Seismisk kortlægning af Mols Bjerge – sammenhæng 
ml. terræn og undergrund ” – v. lektor Ole Ronø Clausen, 
Geoscience, AU. Med god pressebevågenhed kørte et spe-
cialkøretøj i en oktober-uge langs hhv øst-vest- og nord-syd-
gående grusveje og frembragte og målte på stød-pulsers 
refleksion. Analyse og rapport forventes i 2015.

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for, at der skabes større 
sammenhæng mellem Nationalpark Mols Bjerges naturom-
råder, herunder især overgange mellem kyst-, overdrevs- og 
skovarealer. (§ 3 stk. 2)

I 2014 har bestyrelsen gjort dette ved at:
• Anmode Naturudvalget om at udvikle de fem ovenfornævn-

te projektområder, hvor de to eksplicit understøtter større 
sammenhæng i Nationalpark Mols Bjerges natur.

• Igangsætte projektsamarbejdet ”Bånd af Biodiversitet gen-
nem Byen” & ”Sandmarker” med Syddjurs Kommune (mål: 
fra Øer til Vibæk) som et vigtigt trin mod Øer- Handrup-
Mols Bjerge-forbindelsen.

• Give tilskud til projektet ”Kratrydning på kystskrænter ved 
Ebeltoft Vig” til Grundejerforeningen Fuglsø Strands 10-åri-
ge eget arbejde med deres biodiversitetsrige kystarealer.

• ”Digital landskabsmodel og undersøgelse af kvartære 
daglokaliteter i Nationalpark Mols Bjerge” – v. lektor Nicolaj 
Krog Larsen, Geoscience, AU.  I den forbindelse havde 
universitetet  et velbesøgt formidlingsarrangement ved Øer 
Færgehavn-klinterne på Geologiens Dage, ultimo septem-
ber 2014.

Samt ved at: 
• Støtte etablering af en permanent udstilling om ”Geologi og 

arkæologi – udstilling og guidede ture” på Naturcenter Syd-
djurs. Udstillingen blev åbnet ved offentligt arrangement på 
Naturens Dag september 2014.

• Nationalpark Mols Bjerge gennemførte to velbesøgte 
udstillingsdage under Ebelfestivalen med stor udstilling og 
formidling af ”ledeblokke fra Nationalpark Mols Bjerges tre 
store isfremstød”, medio oktober.

• Arbejde med planlægning af projektet ”Find de ti største 
istransporterede sten i Nationalpark Mols Bjerge”. Afviklin-
gen af projektet forventes igangsat i første halvdel af 2015.

Bånd af biodiversitet gennem Byen,  Foto: Jens Reddersen

Borekerne fra Agri Sø,  Foto: Nicole Wolter

Store istransporterede sten,  Foto: Jens Reddersen
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Kultur Kultur

Kulturudvalget har holdet 4 møder i 2014. Udvalget har behand-
let i alt 11 kulturprojektansøgninger, hvoraf bestyrelsen har givet 
støtte til 7.

Udvalget har over flere møder haft fokus på, hvordan opgaven 
med registrering af den fysiske kulturarv skal løses og i den 
forbindelse haft møde med Syddjurs Kommunes restaurerings-
arkitekter. Udvalget anbefaler, at Nationalpark Mols Bjerge 
aflønner Kommunens Planafdeling for at forestå en udpegning af 
de særlige og truede kulturmiljøer i Nationalpark Mols Bjerge i 
forbindelse med deres arbejde med færdiggørelse af en byg-
ningsregistrering til den næste kommuneplan. 

På kulturområdet har der været særligt mange ansøgninger 
med årligt tilbagevendende arrangementer med tilnærmelsesvis 
samme indhold fra samme institution. Udvalget har bidraget 
med input til bestyrelsens nye retningslinjer om, at der under 
nærmere angivne vilkår maksimalt kan gives støtte i 3 år.

Udvalget har haft møde med Museum Østjylland for at drøfte 
samarbejdsprojekter og herunder specielt Kong Menveds 
Marked og Åbne Arkæologiske Udgravninger. Der er fra begge 
sider ønske om en mere langsigtet planlægning og enighed om, 
at de Åbne Arkæologiske Udgravninger er det højst prioriterede 
samarbejdsprojekt.   

Udvalget har på baggrund af en henvendelse fra BLIS drøftet 
indstiftelse af en kulturpris i Nationalpark Mols Bjerge men valgt 
at udskyde initiativet, fordi byrådet i Syddjurs arbejder med 
lignende planer.

Særlige kulturmiljøer,  Foto: Bo Skaarup

Kulturudvalget
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Kultur Kultur

Kulturhistorie og kulturmiljøer

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for, at kulturmiljøer og 
kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller 
om brugen af landskab, natur og kyst, bevares, synliggøres og 
gøres tilgængelige, især færdselsveje, fortidsminder, borg- og 
mølleanlæg, herregårds- og landsbymiljøer samt Ebeltofts 
historie som købstad. Viden om de nævnte miljøer, helheder 
og enkeltelementer skal udbygges. (§3 stk. 5)
 
I 2014 har bestyrelsen gjort ved at: 
• Igangsætte restaurering og formidling af en tjæregryde i 

Egens Havhuse. Projektet vil sikre en fysisk kulturarv samt 
formidle om det historiske bundgarnsfiskeri i Nationalpark 
Mols Bjerge.

• Undersøge mulighederne for at skabe landgangsmulighed 
i den vestlige del af Ebeltoft Vig. Projektet har til formål at 
understøtte sejlads med kulturhistoriske skibe og formidle 
om Nationalpark Mols Bjerges natur, kultur og geologi fra 
havsiden. 

• Deltage i udvikling af et stort genopretningsprojekt af den 
fysiske kulturarv i Egil Fischers Ferieby sammen med den 
lokale grundejerforening, Syddjurs Kommune og Destination 
Djursland. Projektet vil bevare og synliggøre en af de første 
samlede feriebyplaner i Danmark.

• Sikre formidling om Nationalpark Mols Bjerges maritime 
kystkultur i samarbejde med lokale foreninger i forbindelse 
med Havnefest og Maritime dage på den gamle fiskerihavn 
i Ebeltoft.

• Hensætte midler på baggrund af ansøgning fra Museum 
Østjylland til afvikling af Åbne Arkæologiske udgravninger i 
2015. 

• Understøtte driften af Veteranskibet Skødshoved med krav 
om gæstesejlads og formidling af den maritime kulturhisto-
rie m.v. 

• Deltage i planlægning af og støtte et middelaldermarked 
over 2 dage ved Kalø Slotsruin, hvor der var omkring 3.500 

betalende gæster. Arrangementet formidlede om livet i 
middelalderen og den lokale kulturhistorie i Nationalpark 
Mols Bjerge.

• Støtte til kulturhistoriske rundvisninger på Møllerup Gods 
i forbindelse med afvikling af ”Verdensballeten”. Støtten 
betød, at der var en særlig formidling af godsets historie og 
kulturhistoriske betydning i Nationalpark Mols Bjerge.

• Støtte produktion af en kulturhistorisk bog om Ellen Dahl. 
Bogen vil fortælle historien om en særlig person og hendes 
overdragelse af Nedre Strandkær til Naturhistorisk Museum 
i Aarhus.

• Støtte til produktion af en kulturhistorisk bog om Ferieby-
planen i Femmøller Strand. Bogen vil betyde en markant 
styrkelse af formidlingen af det unikke kulturmiljø i Fem-
møller Strand.

Knud Ole Sørensen ved tjæregryden ved Egens Havhuse. Foto: Vilfred F. Hansen
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Friluftsliv Friluftliv

Friluftsudvalget har afholdt 4 ordinære møder i 2014, samt et 
ekstra møde, hvor der primært blev arbejdet med det tidligere 
Stiudvalgs anbefalinger til forbedringer af vandrestier og parke-
ringsmuligheder.  

Udvalget har behandlet 17 ansøgninger og givet støtte til 9 samt 
givet sponsorater til 4 arrangementer.
                      
Interessen for at fremsende projekter inden for området kan 
ses som et et udtryk for, at rigtig mange friluftsaktører gerne vil 
samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, og at Nationalpark 
Mols Bjerge i stigende grad træder i karakter som en central ak-
tør, der udvikler og koordinerer friluftslivet i Nationalpark Mols 
Bjerge.

Friluftsudvalget Friluftsliv samt natur- og kulturoplevelser

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for at styrke mulighe-
derne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske ople-
velser (§ 3 stk. 6) 
og 
Nationalpark Mols Bjerge skal udvikle friluftsliv og turisme på 
et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolknin-
gen og turisterhvervet (§ 3 stk. 7) 
og
Nationalpark Mols Bjerge skal beskytte særligt sårbare natur-
områder mod slitage og forstyrrelser ved hjælp af planlægning 
af stiforløb, formidling m.v. (§ 3 stk. 9)

I 2014 har bestyrelsen gjort dette ved at:
• Igangsætte en genetablering af Krogryggevejen, et projekt 

initieret af en borgerhenvendelse. Der har været afholdt 
møder med kommunen og et lodsejermøde med de land-
mænd, der har marker op til vejen. Resultatet er blevet et 
forslag om etablering af en ca. 1 meter bred vandresti midt 
på vejen. 

• Arbejde med at etablere et sammenhængende vandresti-
net med mulighed for primitiv overnatning. Der har været 
afholdt møder med en lille projektgruppe bestående af DGI 
Karpenhøj, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge, 
som sammen har kortlagt mulige ruter og overnatnings-
pladser. Forhandlinger med lodsejere og myndigheder er 
igangsat, ligesom de første 4 shelters er bestilt.

• Vedligeholde og opmærke stisystemerne. Arbejdet er udført 
af  frivillige Skovhjælpere, som er et samarbejde med en 
socialpædagogisk institution i Syddjurs Kommune.

• Vedligeholde og optimere Nationalpark Mols Bjerges infor-
mationsmateriale, herunder kort og foldere. 

• Udbygge Nationalpark Mols Bjerges kortapplikation med 
nye funktioner og en oversættelse til engelsk og tysk. Appli-
kationen blev i 2014 downloadet af ca. 2.500 brugere, som 
tilsammen brugte applikationen næsten 20.000 gange. 

• Udbyde en lang række offentlige guidede ture, både til 
vands og til lands. Gennem Nationalparkguiderne henvises 
et stort antal gæster til forskellige turmuligheder.

• Give sponsorater til 3 løbearrangementer i og omkring Mols 
Bjerge: Vumb – et vinter ekstremløb over to dage, Molslø-
bet – den lokale idrætsforenings traditionelle halv- og hel 
maraton, samt til PAN’s Aahus afholdelse af orienteringsløb 
i påsken 2015. 

Udvalget har på sine møder drøftet, hvilke projekter fra bestyrel-
sens stirapport, der skal realiseres - og hvordan. Der har været 
fokus på at skabe forbedringer i udvalgte sammenhængende 
stisystemer og at supplere disse med primitive overnatningsfa-
ciliteter. Endvidere har udvalget i den sammenhæng haft fokus 
på, hvordan adgangen til Nationalpark Mols Bjerges kyster kan 
forbedres. 

Udvalget har arbejdet med redigering af nationalparkkortets 
indhold af stier og besøgsmål m.v. Kortet der også tilbydes i 
digital udgave er et vigtigt produkt, som har stor indflydelse på 
gæsternes bevægelsesmønster i parken. 

Vandring i Mols Bjerge,  Foto: Anita Søholm Shelter , Foto: Naturstyrelsen

Naturoplevelse. Foto: Molslaboratoriet
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Friluftsliv Friluftliv

Nationalpark Mols bjerge skal beskrive og håndtere trafikale 
forhold i Nationalpark Mols Bjerge, herunder Mols Bjerge om-
rådet, for at sikre øget tilgængelighed uden at øge generne fra 
trafikken ( § 3 stk. 8)  

I 2014 har bestyrelsen gjort dette ved at:
• Gennemføre trafiktælling i selve Mols Bjerge i samarbejde 

med Vejafdelingen i Syddjurs Kommune. Tællingerne blev 
foretaget på 9 stationer i maj, juli og august. Stationerne 
var placeret således, at omfanget motoriseret trafik på 
grusvejene i Mols Bjerges centrale dele kunne fastlæg-
ges.  Resultaterne udgør et vigtigt baggrundsmateriale for 
friluftsudvalgets videre arbejde med evt. forslag inden for 
hastighedsdæmpning, trafikreguleringer og faciliteter ved 
rastepladser m.v.

• Gennemføre forsøg med støvdæmpende foranstaltninger 
på udvalgte strækninger i Mols Bjerge. Vejafdelingen i Syd-
djurs Kommune har fremsendt en evaluering af forsøgene i 
2014, og dette materiale skal danne grundlag for udvalgets 
stillingentagen til en styrket insats med overfladebehandling 
af grusveje i parken. 

• Opsætte nye bord/bænkesæt på i alt 12 P-pladser i yderkan-
ten af Mols Bjerge. Herudover har Nationalpark Mols Bjerge 
efter aftale med lodsejere opsat mere end 25 sæt på steder 
med særlige friluftsmæssige kvaliteter i parken.

• Renovere P-pladsen i Femmøller by med nyt underlag, par-
keringsfaciliteter, formidlingsstander og 2 bord/bænkesæt. 
Der er lavet aftale med Femmøller Efterskole som ejer plad-
sen, og med Syddjurs Kommune om udførelse af arbejdet.

• Opgradere enkelte stier og vejstrækninger, bl.a. Krogrygge-
vejen og Gravlevstien. 

Trafikale forhold

Nationalpark Mols Bjregs borde-/bænkesæt,  Foto: Poul Erik Bærentzen
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Erhverv og Lokalsamfund Erhverv og Lokalsamfund

Logo- og erhvervsudvalget 

Nationalpark Mols Bjerge skal udvikle friluftsliv og turisme på 
et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolknin-
gen og turisterhvervet (§ 3 stk. 7)
og
Nationalpark Mols Bjerge skal udvikle parken i samarbejde 
med omgivelserne (§ 3 stk. 12)

I 2014 har bestyrelsen gjort dette ved at:
• Gennemføre Nationalpark Mols Bjerges Serviceuddannelse 

og etablere Nationalpark Mols Bjerges Servicenetværk i 
samarbejde med Destination Djursland og ca. 20 lokale 
virksomheder. Serviceuddannelsen har til formål at tilbyde 
relevante virksomheder et kursusforløb for at optimere 
frontpersonalets gæsteservice og arbejde med værtskab 
i forhold til gæster og turister, som besøger nationalpark-
området.  De 20 virksomheder, nu uddannede nationalpar-
kambassadører, har – ud over at have fået stort kendskab 
til Nationalpark Mols Bjerge og øget fokus på nationalpark-
værtsskab – indledt et værdifuldt samarbejde på tværs af 
turismeværdikæden. De virksomheder, der har gennemført 
forløbet, har besluttet at fortsætte deres tætte samarbejde i 
Nationalpark Mols Bjerges Servicenetværk.

Turisme og erhverv

• Støtte en ansøgning fra Syddjurs Udviklingspark om at af-
dække mulighederne for at bruge Nationalpark Mols Bjerge 
som vækstgenerator for det lokale erhvervsliv. Projektet skal 
via dialog med erhvervslivets mange aktører og repræ-
sentanter arbejde med at formulere strategi for, hvordan 
Nationalpark Mols Bjerge bedst mulig kan bidrage til at 
understøtte den erhvervsmæssige udvikling i området.

• Gennemføre et pilotprojekt med produktion og salg af mer-
chandise for Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med ca. 
15 lokale virksomheder

• Give støtte til udarbejdelse af en rapport om kendskabet 
til Nationalpark Mols Bjerge blandt borgerne i Aarhus. 
Gennem en spørgeskemaundersøgelse er der tilvejebragt  
viden om aahusianernes kendskab og interesse i forhold til 
Nationalpark Mols Bjerge. Disse resultater skal indgå i et 
kommende arbejde med at udforme en kommunikations-
strategi  for Nationalpark Mols Bjerge.

• Deltage i et udviklings- og kompetenceforløb om udvikling 
af lokale fødevarer sammen med lokale virksomheder i 
projektet REthink Kulturturisme, Midtjysk Turisme

Erhvervs- og Logoudvalget har holdt fire møder i 2014. Udvalget 
har behandlet tre projektansøgninger til erhvervs- og turisme-
projekter og givet støtte til én af disse. 

Endvidere har udvalget løbende behandlet ansøgninger om til-
ladelse til brug af Nationalpark Mols Bjerges logo. I 2014 fik for 
første gang to handelssammenslutninger, Handel Syddjurs og 
MolsKulTour, tilladelse til at gøre brug af logoet i deres markeds-
føring.

Serviceuddannelse i Nationalpark Mols Bjerge,  Foto: Nicole Wolter

En stor del af udvalgets arbejde i 2014 har vedrørt gennemfø-
relse af Nationalpark Mols Bjerges Serviceuddannelse, der blev 
startet sammen med Destination Djursland i 2013 som et EU 
kystturismeprojekt. 

Endeligt har udvalget gennemført et pilotprojekt med produk-
tion og salg af merchandise. 

Nationalparkbussen.  Foto: Nicole Wolter
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Formidling Formidling

Nationalpark Mols Bjerge har ikke et specifikt udvalg for formid-
ling, da opgaven går på tværs af alle aktivitetsområder. 

Næsten fuldt finansieret af Friluftsrådet har Nationalpark Mols 
Bjerge en koordinerende naturvejleder, der ud over at udføre en 
lang række af de nedennævnte formidlings- og friluftsprojekter 
også er ansvarlig for at koordinere og distribuere henvendelser 
til Nationalpark Mols Bjerge vedrørende formidlingsarrangenter 
til andre offentlige og private aktører i området. Disse aktører 
deltager i et formidlingsnetværk under ledelse af den koordine-
rende naturvejleder og omfatter 7 lokale frilufts- og formidlings-
instututioner 

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for, at formidling og 
naturvejledning af Nationalpark Mols Bjerges landskabsdan-
nelse, natur- og kulturhistoriske og frilufts mæssige værdier og 
adgangsforhold skal styrkes og koordineres i samarbejde med 
lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, 
servicefunktioner og faciliteter. (§ 3 stk. 10)

I 2014 gjorde bestyrelsen dette ved at:
• Tilbyde daglig formidling og guidede natur- og kulturture 

fire steder i Nationalpark Mols Bjerge i hele skoleferien (6 
uger).  Nationalpark Mols Bjerge tilbyder denne levende 
formidling i tæt samarbejde med Museum Østjylland, 
Molslaboratoriet og Naturcenter Syddjurs. Nationalpark-
guiderne har i 2014 været posteret ved Kalø Slotskro, Øvre 
Strandkær Besøgscenter og Farvergaarden i Ebeltoft By, og 
som noget nyt i 2014 også på Femmøller Strand, hvor der 
har været fokus på at formidle den marine natur. Udvidel-
sen af formidlingssteder og antallet af guider har betydet 
en markant stigning i antallet af mennesker, som guiderne 
har været i kontakt med hen over sommeren. I 2014 var de 
i direkte kontakt med ca. 11.200 mennesker mod ca. 8.200 
i 2013, og de har haft 1.533 mennesker med sig på guidede 
ture i landskabet mod 1.326 sidste år. 

• Poul Erik Bærentzen, som er medlem af netværket af frivil-
lige, har sammen med Nationalpark Mols Bjerges skovhjæl-
pere afholdt en række guidede ture i sommerferien. De 
havde i alt 102 personer med. Herudover afholdt Poul Erik 
Bærentzen også et antal guidede ture, hvor der i 2014 i alt 

deltog 386 personer. 

• Tilbyde guidede ture i Nationalparkbussen 3 dage om ugen 
i hele skoleferien. Efter de tidligere år at have haft et tilbud 
om bustransport mellem formidlingssteder og attraktioner, 
trådte Nationalpark Mols Bjerge i år for alvor på speederen 
med et helt nyt buskoncept med en 3 timers sightseeing tur 
rundt i Nationalpark Mols Bjerge med stop på udvalgte ste-
der. Det betød, at markant flere gæster er kommet rundt og 
har oplevet naturen og kulturhistorien i området. I alt har 
der været 447 pasagerer med bussen fordelt over 19 ture. 
Det svarer til 24 passagerer pr. tur. 

• Afvikle et meget ambitiøst arrangement på  den Europæi-
ske Nationalparkdag den 24. maj, hvor I der deltog i alt 14 
forskellige organisationer, med selvstændige arrangementer, 
hvor der til sammen var over 600 deltagere. Desuden af-
holdt Nationalpark Mols Bjerges Formidlerforum et arrange-
ment for skoleelever under temaet Jægerstenalder. Det var 
en fantastisk dag ved Kalø med masser af aktiviteter og over 
300 glade skoleelever.

• Gennemføre en storstilet fotokonkurrence i samarbejde 
med nationalparkerne i Thy og Vadehavet. Arrangementet 
blev styret af 2 professionelle fotografer (Ann Malmgren 
og Adam Bindslev), der tog sig af alt det praktiske omkring 
arrangementet. De afholdt også to meget velbesøgte work-
shops i hver af de 3 nationalparker, hvor deltagerne lærte 
om motivvalg, beskæring, teknik og meget mere. I alt kom 
der over 15.000 billeder ind til konkurrencen i de 7 katego-
rien.  21 blev præmieret med flotte præmier, og hovedvin-
deren modtog et 30.000 kr. kamera fra Canon. 

• Deltage på Feriemessen i Herning, Landbrugsmessen på Gl. 
Estrup, Ebelfestivalen i Ebeltoft og den økologiske festival på 
Kalø Økologiske Landbrugsskole samt en række mindre ar-
rangementer. Specielt Feriemessen i Herning over 3 dage og 
Ebelfestivalen i Ebeltoft, der løber over en helt uge, var Na-
tionalpark Mols Bjerges store satsninger, hvor vi det første 
sted var i kontakt med over 1000 gæster og det andet sted 
mere end 2500. Mere end 300 besøgende på Ebelfestivalen 
deltog i en quiz om Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparkguide Mikkel Pedersen på Feriemessen, Foto: Nicole Wolter
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Formidling Formidling

• Relancere Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside i sam-
arbejde med Naturstyrelsen. Den nye hjemmeside er 
blevet mere tidssvarende i design og funktion med de tre 
hovedindgange kaldet ”På oplevelse”, ”Undervisning” og 
”Udvikling og samarbejde”. Således er der klare indgange 
på hjemmesiden for alle brugere, hvad enten det er lokale 
borgere, der søger oplysninger, turister eller samarbejds-
partnere. På hjemmesiden kan besøgende finde oplysninger 
om det særlige ved Nationalpark Mols Bjerge, organisa-
tionen, mulighederne for at søge støtte samt tilhørende 
ansøgningsskemaer, bestyrelses- og rådsreferater, nyheder, 
undervisningstilbud og selvfølgelig inspiration til at tage på 
oplevelse på egen hånd i Nationalpark Mols Bjerge. Fra 8. 
juni 2014, hvor Nationalpark Mols Bjerge relancerede hjem-
mesiden, har Nationalpark Mols Bjerge haft 20.234 besøg 
på hjemmesiden mod 37.220 i hele 2013.  

• Udarbejde og trykke 40.000 brochurer og 37.000 kort til 
uddeling til Nationalpark Mols Bjerges gæster. Nationalpark 
Mols Bjerge har i 2014 for første gang tilbudt besøgende 
en samlet brochure over parkens hovedudflugtsmål og et 
nationalparkkort med et kortudsnit over Mols Bjerge på 
bagsiden. Dette materiale er gratis og tilgængeligt for alle 
interesserede – på dansk, engelsk og tysk. Kort og brochurer 
ligger ca. 40 steder i og omkring Nationalpark Mols Bjerge 
så som i turistbureauer, butikker, hoteller, campingpladser, 
samt større turist attraktioner og offentlige steder som bib-
lioteker og administrationsbygninger i kommunen. Hidtil har 
Nationalpark Mols Bjerge haft fire tematiske foldere. Det 
nye materiale er derimod inddelt i geografiske områder, så 
brugeren samlet kan orientere sig om seværdigheder i det 
område, de opholder sig i eller har til hensigt at besøge. 

• Vedligeholde Nationalpark Mols Bjerges Facebook-side med 
jævnlige opdateringer. 2014 var Nationalpark Mols Bjerges 
første hele år på Facebook. På Facebook-siden fortæller 
nationalparksekretariatet om sin dagligdag, store og små 
begivenheder samt aktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge – 
gerne med henvisning til informative fakta og altid billedbå-
ret. Facebook-siden er ikke til nyheder, men der er plads til 
korte teasere med link til f.eks. Nationalpark Mols Bjerges 

hjemmeside. På Facebook-siden kan lokalsamfundet følge 
med i dagligdagen i Nationalpark Mols Bjerge og derved 
blive mere bevidst om, hvad en nationalpark er for en stør-
relse. Målet med Facebook-siden var at nå 1200 Facebook-
venner ved udgangen af 2014, hvilket blev nået. 

• Producere en tv-serie i fire dele på hver én halv time om 
livet i Nationalpark Mols Bjerge, som blev vist på TV2 Østjyl-
land i efteråret 2014. Ifølge TV2 Østjylland har udsendelser-
ne ligget i den bedste tredjedel af stationens programmer 
med ca. 15.000 seere pr. udsendelse. Udsendelserne er igen 
programsat til visning i januar 2015 og herudover vil flere 
regioner vise udsendelserne i 2015, herunder TV2 Øst (hele 
Sjælland og øerne, bortset fra København) og Bornholm. I 
tv-serien tages seeren med på en opdagelsesrejse rundt i 
Nationalpark Mols Bjerges mange kroge med historier om 
og med mennesker, der har deres daglige liv, arbejds- eller 
fritidsliv. Nationalpark Mols Bjerge har under arbejdet lagt 
vægt på en reel og kvalitativ formidling, så seeren ud over 
at nyde billederne også lærer noget om Nationalpark Mols 
Bjerge. 

• Producere 20 nye korte videoklip, der sammen med 26 
tidligere producerede videoklip er beregnet for visning på 
Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside, på YouTube og Vi-
meo. Hertil kommer 20 videoer, der er udtaget af tv-serien, 
og som skal fungere som en selvstændig kortfilm om en 
seværdighed eller et emne.

• Udsende nyhedsbreve til 430 abonnenter. Antallet af abon-
nenter er i løbet af 2014 steget med over 70 %. Natio-
nalpark Mols Bjerge udsendte i 2014 seks nyhedsbreve. 
Nyhedsbrevet er designet, så der er visuel genkendelighed 
i forhold til den relancerede hjemmeside. Sekretariatet har 
indholdsmæssigt eksperimenteret gennem året, og ny-
hedsbrevet har nu fundet sin endelige form. Nyhedsbrevet 
består i dag af ultrakorte artikler og teasere med mulighed 
for at klikke videre på links for at læse mere. Disse links fø-
rer videre til enten en artikel på Nationalpark Mols Bjerges 
hjemmeside eller f.eks. i en netavis, til Facebook eller til en 
video på YouTube, Vimeo eller TV2 Østjylland. Optagelse til TV-udsendelser, Foto: Nicole Wolter
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Formidling Formidling

• Sikre redaktionel omtale bl.a. gennem udsendelse af pres-
semeddelelser. Nationalpark Mols Bjerge udsendte i 2014 
40 pressemeddelelser mod 25 i 2013. I 2014 var der 490 
artikler i trykte medier med omtale af Nationalpark Mols 
Bjerge. Det er en markant stigning i forhold til 2013, hvor 
tallet var 138 artikler. Endvidere har Nationalpark Mols 
Bjerge i 2014 haft et tæt samarbejde med Destination 
Djursland om omtale af Nationalpark Mols Bjerge i deres 
destinationsblad og hvervebrochure for Djursland. 

Ligeledes har et tæt samarbejde med Turistavisen, som især 
henvender sig til områdets turister og sommerhusbeboere, 
ført til flere redaktionelle to-siders-omtaler hen over som-
meren. 

• Endelig har Nationalpark Mols Bjerges medarbejdere i årets 
løb deltaget i en række tv- og radiointerviews.

• Holde foredrag og oplæg i medier, på konferencer og work-
shops samt ved andre arrangementer i alt 41 gange.  

Nationalpark Mols Bjerge skal arbejde for at forskning skal 
understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af 
faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der under-
støtter natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge. 
(§ 3 stk. 11)

I 2014 gjorde bestyrelsen dette ved at:

• Arbejde intensivt med opbygning af et skoletjenesteprodukt 
om Nationalpark Mols Bjerge med undervisningsmateriale 
til folkeskole under titlen Lær med Nationalpark Mols Bjer-
ge. I 2014 påbegyndte Nationalpark Mols Bjerge sammen 
med Naturcentrer Syddjurs, Museum Øatjylland, Mols Labo-
ratoriet og Danmarks Jægerforbund, et større 3 årigt udvik-
lingsarbejde, der skal resultere i en ny undervisningsportal 
med spændende tværfaglige ”hands on” undervisningsfor-
løb om alt det, der er unikt for vores nationalpark. De første 
undervisningsforløb er tiltænkt mellemgruppen i folkesko-
len, og er næsten klar til offentliggørelse. Arbejdet laves i 
samarbejde med de to andre nationalparker.

• Etablere 4 ubemandede undervisningsportaler rundt i Na-
tionalpark Mols Bjerge under titlen ”På Sporet af National-
park Mols Bjerge”. Der er tale om et koncept for naturvej-
ledning uden naturvejleder. Det vil sige at man, via meget 
omhyggelige aktivitetsvejledninger og faktaark, går ud og 
undersøger ting i naturen. Alt nødvendigt udstyr samt vej-
ledningerne lånes ved ”På Sporet” stationerne, og projektet 
er udviklet i samarbejde med Naturcenter Syddjurs, Mols 
Laboratoriet, Naturstyrelsen og Museum Østjylland.   

På sporet af Nationalpark Mols Bjerge, Foto: Anita Søholm

Lær med Nationalpark Mols Bjerge,  Foto: Anita Søholm
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Velkomstcenter Velkomstcenter

Som et selvstændigt projekt til opfyldelse af en lang række af 
Nationalpark Mols Bjerges formål og målsætninger arbejder 
bestyrelsen på at opføre et Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin.

Velkomstcentret vil blive et formidlingsmæssigt fyrtårn og place-
ringen er optimal fordi:

• Området ligger som en ”gateway” til Nationalpark Mols 
Bjerge i parkens vestlige ende mod Aarhus. 

• Området har en god forbindelse til det til det overordnede 
vejnet.

• Området er allerede i dag Nationalpark Mols Bjerges mest 
besøgte udflugtsmål med over 150.000 besøgende om året. 

• Kalø Slotsruin er et unikt kulturmiljø og udgør en af landets 
vigtigste borgruiner.I nærområdet ligger to store offentlige 
løvskove med særligt naturindhold. 

• I nærområdet er der gode fysiske rammer for en lang række 
land- og vandbaserede aktiviteter.

• I nærområdet er der flere formidlings- og naturaktører som 
fx Danmarks Jægerforbunds nye domicil med Jagtens Hus, 
BioScience under Aarhus Universitet på Kalø Hovedgård 
og Danmarks eneste Økologiske Landbrugsskole ved Egens 
havhuse .

I løbet af 2014 har bestyrelsen arbejdet med tilvejebringelse af 
nødvendige tilladelser til projektet og har positive forhåndstil-
sagn fra lodsejer, stat, kommune og fredningsnævn. 

Der planlægges for et center på 750 m2 til erstatning for en eksi-
sterende bygningsmasse indeholdende kro og iskiosk i området. 

Det nye Velkomstcenter vil blive landskabeligt indpasset i områ-
det og i modsætning til den eksisterende kro blive placeret på en 
måde, som understøtter en ugeneret oplevelse af Kalø Slotsruin 
og en særlig kulturhistorisk bygning af Hack Kampmann. Huset  
skal bevares på arealet. 

Til styrkelse af Nationalpark Mols Bjerges beslutningsgrundlag 
i forhold til drift og indretning af velkomstcenteret blev der i 
august måned afholdt en studietur til udlandet for at se på rele-
vante besøgscentre. 

I alt 21 personer personer fra sekretariat, bestyrelse og råd del-
tog i arrangementet.  Turen gik til England og omfattede besøg 
på South Downs Nationalparkcenter, Stonehenge nye besøgs-
center, 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. 

Sekretariatet har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra 
deltagerne, og det er blev udtrykt, at turen var fagligt god og 
meget relevant i forhold til arbejdet med Velkomstcentret.

Bevare, 
styrke og udvikle

naturens kvaliteter og 
mangfoldighed

Bevare 
og styrke de

landskabelige og 
geologiske værdier 

Bevare 
og synliggøre de

kulturhistoriske værdier

Støtte en 
udvikling til gavn 

for lokalsamfundet
herunder erhvervs-

livet  

Styrke
mulighederne

for friluftsliv og sær-
lige natur- og kultur-

oplevelser 

Styrke 
forskning, under-

visning og naturvejled-
ning samt formidling af

nationalparkens værdier

Nationalparkens
formål

Velkomstcentret  

X markerer den placering af Velkomstcentret, som bestyrelsen arbejder for at realisere. Foto: Dan Lauridsen, Syddjurs Kommune
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Administration Administration

Fordeling af løn-, drifts- og projektudgifter i % samt fordeling af timer i % i forhold til det sam-
lede forbrug

Område Forbrug
Administration kr.                1.636.462,86
Natur kr.                    270.473,25
Landskab kr.                      24.740,72 
Kultur kr.                    986.058,23 
Friluftsliv kr.                    528.321,98 
Erhverv og lokalsamfund kr.                    384.259,64
Formidling kr.                1.432.171,90
Velkomstcenter kr.                    456.008,99 

kr.                5.718.497,59

Opsparing ultimo 2012 kr.      3.901.703,00 
Resultat 2013  kr.     -1.923.315,00 
Resultat 2014 kr.      1.781.502,41 
Opsparing pr. 31.12.2014 kr.      3.759.890,40 

Hensættelser 2014
De midler, som Nationalpark Mols Bjerge giver i tilskud udgifts-
føres i det år de er bevilget og hensættes på hensættelseskonto 
således at midlerne ikke kan disponeres til andre formål. Pr. 
31.12.2014 er der 3.281.609,59 kr. på hensættelseskontoen. 

Regnskab 2014

Opsparing 2014

-10

0

10

20

30

40

Administration Natur

 

og

 

landskab Kultur Friluftsliv Formidling Erhverv

 

og
lokalsamfund

Velkomstcenter

Løn Drift og tjenesteydelser Np - støttede projekter Annullering  af  tilskud Egne  projekterTidsforbrug

Da bevillingen for 2014 var på 7.500.000 kr. har Nationalpark 
Mols Bjerge opsparet kr. 1.781.502,41

Timeforbrug 2014
Nationalpark Mols Bjerge drives af et sekretariat med 5 med-
arbejdere. Sekretariatet blev i 2014 udvidet med en naturpro-
jektmedarbejder. Herudover havde Nationalpark Mols Bjerge i 
sommerferien 7 løst ansatte sommerformidlere. I 2014 blev der 
ansat en ekstra sommerformidler, idet to formidleres timer blev 
fordelt på tre personer. 
 
Det samlede timeforbrug for medarbejderne i Nationalpark 
Mols Bjerge var i 2014 på 8392 arbejdstimer. Medarbejdernes 
timeforbrug har været anvendt på opgaver og aktiviteter i hen-
hold til diagrammet på foregående side (sort søjle).
I forhold til timeforbruget på formidlingsområdet har national-
parkguiderne brugt 1060 timer, og formidlingskoordinatoren, 
som næsten fuldt er finansieret af Friluftsrådet, har brugt 1280 
timer. Til relancering af hjemmesiden har der været anvendt 353 
timer og til kommunikation i øvrigt er der brugt 1129 timer.

Vedrørende timeforbrug til administration på 2465 timer omfat-
ter dette timer til sekretariats-, bestyrelses- og rådsarbejde.

På grund af ændringer i regnskabsopsætningen indeholdt re-
sultatet for 2013 også tilskud ydet i 2012. Resultat 2014 inde-
holder tilskud ydet i 2014. Ved årets afslutning er der båndlagt 
kr. 878.000, som bestyrelsen har besluttet at bruge til bestemte 
formål, eller som der er indgået købsaftale om. De skal tages af 
opsparingen og lægges til i budgettet for 2014, fordi regnska-
bet er et udgiftsregnskab. Den reelle opsparing er således kr. 
2.881.890,40

Foto: Jens Reddersen
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