
Referat af bestyrelsesmøde   

den 3. september kl. 16.30  til kl. 21.00.   
Danhostel, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft fra kl. 17.45 
Godkendt den 26.10.2015  

 

 
Mødet startede med en ekskursion i Tolløkkeskoven, hvor Jens Reddersen sammen med samarbejdsparter 
fortalte om vores projekt til styrkelse og formidling af biodiversiteten i skoven.  
 
Til stede:  

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

Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Kristian Herget, Jens Reddersen, Nicole Wolter og 
Nete Thomsen  

- Afbud:  Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening 
 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. maj 2015   
3. Revision af Nationalparkplan Mols Bjerge 

1. Lov om Nationalparker kapitel 5 
2. Tidsdiagram for revisionsproces 
3. Oplæg fra Epinion til analyser 
4. Epinions analyse i 2011 

4. Budgetopfølgning 2015 – orientering  
1. Budgetopfølgning pr. 21. august 2015 

5. Budget 2016 – indspil fra udvalgene vedrørende projekter  
1. Udregning af ramme til projekter i budget 2016 
2. Ændret budgetmodel  

6. Mødekalender 2016 
1. Udkast til mødekalender 2016 

7. Højhastighedsinternet til Kalø Slotsruin 
1. Tilbud Statens IT 
2. Tilbud Nianet 

8. Orientering om status i arbejdet med Velkomstcenter  

https://www.dropbox.com/s/akdgk6bp9bc40jh/1.%20udkast%20til%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%20den%2020.5.2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akdgk6bp9bc40jh/1.%20udkast%20til%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%20den%2020.5.2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r47sofpjnlyzma9/1.%20Kapitel%205%20i%20NP-Loven.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3j5t4736owlac00/2.%20Tidsplan-NP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zc4cwlzwzhlwzgw/3.%20Opl%C3%A6g%20fra%20Epinion%20til%20analyser.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rir4ja52n38uica/4.%20Epinion%20-%20Analyse%20fra%202011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oplyzne1auul3uf/Budgetopf%C3%B8lgning%20pr.%2021.%20aug%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zorfk3i9ke47xdk/1.%20Udregning%20af%20%C3%B8konomisk%20ramme%20til%20projekter%20i%20budget%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czjj6yg802c475t/2.%20Budgetmodel%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03s17m5mk6g3qhs/Kalender%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p5kb6b57sozzry9/Tilbud%20Statens%20IT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ochypg0szkyvtp/Tilbud%20Nianet.pdf?dl=0
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1. Projektpræsentation rettet mod fonde 
9. Orientering om ny natur- og friluftsformidlingsinstitution i Syddjurs Kommune  

1. Udkast til vedtægter 
2. Notat Vedrørende Naturcenter Karpenhøj 

10. Orientering om Syddjurs Kommunes projekt Campus Kalø  
1. Forslag til strategi Campus Rønde 
2. Høringssvar fra sekretariatet  

11. Orientering om Syddjurs Kommunes projekt Superkystlinjen i Kalø Vig 
1. En ny superkystlinje i Kalø Vig - ansøgning 

12. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
1. Aktivitetsoversigt primo maj til ultimo august 2015 

13. Evt. 
 
  

https://www.dropbox.com/s/6grhkycb4m9bjqf/Projektpr%C3%A6sentation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evrfzt9reycri8p/1.%20Udkast%20til%20vedt%C3%A6gter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e12t3rly6zkcdf/2.%20Notat%20vedr%C3%B8rende%20Naturcenter%20Karpenh%C3%B8j.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4u3omduyk2swmj/1.%20Forslag%20til%20Strategi%20for%20Kal%C3%B8%20Campus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cknq5con0tqhrfw/2.%20Strategi%20Kal%C3%B8%20Campus%20-%20H%C3%B8ringssvar%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxzvqupesldr6gb/En%20ny%20superkystlinje%20i%20Kal%C3%B8%20Vig%20-%20ans%C3%B8gning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v82x7sdmxotj2pb/Aktivitetsoversigt%20primo%20maj%20til%20ultimo%20august%202015.pdf?dl=0
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 
2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 20.5.2015 

Margit gjorde indsigelse mod, at der i sagsfremstillingen side 17 linje 3 står forhåndstilsagn, det er en 
udtalelse. 
Mika er enig i meningen, og det er også i den betydning ordet forhåndstilsagn er brugt. 
Referatet godkendes herefter. 

3. Revision af Nationalparkplan Mols Bjerge 
 
Bilag 

1. Lov om Nationalparker kapitel 5 
2. Tidsdiagram for revisionsproces 
3. Oplæg fra Epinion til analyser 
4. Epinions analyse i 2011 

 
Sagsfremstilling 
I henhold til § 25 stk. 1 i Lov om Nationalparker skal nationalparkplanen revideres hvert 6. år. Planen skal 
tilpasses Natura 2000 planlægningen således, at nationalparkplanen revideres senest 2 år efter Natura 
2000 planen er revideret.  
 
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge vedtog den 1. nationalparkplan den 25. januar 2012 og fik sin 1. 
driftsbevilling 1. april 2012. Nationalpark Mols Bjerges 2. nationalparkplan skal således senest være endelig 
vedtaget inden udgangen af 1. kvartal 2018 
 
Den 2. generation af Natura 2000 planerne forventes vedtaget inden udgangen af 2015, hvilket passer fint 
med lovens krav om, at revisionen af nationalparkplanen skal ske senest 2 år efter Natura 2000 planernes 
vedtagelse. 
 
Bestyrelsen for nationalparken udpeges af miljøministeren for en 4-årig periode. Bestyrelsens 2. periode 
udløber med udgangen af 3. kvartal 2017. Tidsplanen for planrevisionen er udarbejdet således, at den 
nuværende bestyrelse kan nå at godkende den nye plan før bestyrelsesperiodens udløb. Dette vil dog ikke 
være tilfældet, hvis bestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse ønsker at foretage nogle 
væsentlige ændringer i forhold til det udsendte forslag. 
  
Revisionsproces 
Redegørelse 
Som grundlag for en revision af nationalparkplanen skal bestyrelsen i henhold til lovens § 25 stk. 2 
udarbejde og offentliggøre en redegørelse for udviklingen i nationalparken og herunder en evaluering af de 
opnåede resultater i den forløbne planperiode. Dette arbejde planlægges igangsat i anden halvdel af 2015, 
således at et udkast til redegørelse kan fremlægges for bestyrelsen i starten af 2016. Nationalparkens 
udvalg vil blive inddraget i dette arbejde,som introduceres for medlemmer på de planlagte møder i uge 41.  
 
Debatoplæg 

https://www.dropbox.com/s/r47sofpjnlyzma9/1.%20Kapitel%205%20i%20NP-Loven.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3j5t4736owlac00/2.%20Tidsplan-NP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zc4cwlzwzhlwzgw/3.%20Opl%C3%A6g%20fra%20Epinion%20til%20analyser.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rir4ja52n38uica/4.%20Epinion%20-%20Analyse%20fra%202011.pdf?dl=0
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Forud for udarbejdelsen af et forslag til nationalparkplan skal bestyrelsen i henhold til lovens § 20 indkalde 
ideer og forslag til planens indhold. Indkaldelsen skal indeholde en kort bekrivelse af  formålet med 
nationalparken, grundlaget for dens oprettelse samt redegørelse for hovedspørgsmålene i det forestående 
planarbejde. Opgaven med udarbejdelse af et Debatoplæg til den indledende offentlighedsfase planlægges 
igangsat i starten af 2016, således at bestyrelsen fastlægger debatemner på møde i februar 2016. 
Herudover vil bestyrelse, råd og udvalg løbende gennem vinteren og foråret 2016 blive inddraget i arbejdet 
med debatoplægget, som planlægges godkendt af bestyrelsen på møde i første halvdel af maj 2016. 
Debatoplægget skal fremlægges i en offentlighedsfase på 12 uger, og bestyrelsen skal i denne periode 
”forestå en oplysningsvirksomhed til brug for en offentlig debat om nationalparkplanen”. Dette planlægges 
realiseret gennem annoncering og afholdelse af offentlige møder i sommerperioden 2016.  
 
 
Forslag til nationalparkplan 
På baggrund af redegørelsen for udviklingen i nationalparken og forslagene fra den indledende 
offentlighedsfase kan arbejdet med udarbejdelse af et forslag til nationalparkplan igangsættes. Det 
planlægges efter at arbejdet igangsættes i efteråret 2016, således at et planforslag kan fremlægges i 12 
ugers offentlig høring i marts måned 2017. Når offentlighedsfasen er afsluttet, skal bestyrelsen efter 
sommerferien 2017 behandle bemærkninger og ændringsforslag til planen, og kan herefter vedtage planen 
endeligt inden bestyrelsen fratræder i efteråret 2017.  
 
Hvis bestyrelsen beslutter at foretage væsentlige ændringer i planen i forbindelse med den endelige 
vedtagelse, skal disse ændringer i en ny offentlig høring på 8 uger. I så tilfælde vil planen først kunne blive 
vedtaget omkring årsskiftet 2017/18 af den nye bestyrelse. 
 
Budget 
På budgettet for 2015 er der afsat kr. 20.000 til nationalparkplan og beretning. Det afsatte beløb er anvendt 
til bl.a. trykning af beretningen for 2014, hvorfor der ikke er flere midler inden for området. Da 
sekretariatet ved budgetlægningen for 2015 ikke var opmærksom på udgifter til igangsætning af 
revisionsarbejdet med nationalparkplanen, anmodes om en budgetoverførsel til området. Midlerne ønskes 
bl.a. anvendt til konsulentbistand til statistiske analyser af udviklingen i nationalparken inden for det 
socioøkonomiske område (befolkning, bosætning, boligmarked, erhverv, arbejdsmarked og uddannelse 
m.v.)  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  

1. den beskrevne proces for revision af nationalparkplanen godkendes 
2. der overføres i budgettet for 2015 kr. 150.000 til analyser til revision af nationalparkplanen. 

Beløbet findes i ikke forbrugte projektmidler i 2015. 
3. Der forhandles med Epinion om køb af analyse 1 eller 2 i samarbejde med Kommunen samt analyse 

4.  
 
Beslutning:  
Formandens indstillinger punkt 1., 2. og 3. godkendes under hensyntagen til, at udvalgene involveres i 
planlægningen fra næste møderække. Der sættes ikke noget analysearbejde, før bestyrelsen har godkendt 
det. 
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Bemærkninger 
Formanden ridser kort op: 
Planen er det dokument, hvor bestyrelsen redegør for, hvad der er sket i første planperiode samt mål og 
planer for næste planperiode for hvert formål/målsætninger i bekendtgørelsen. 
 
Punkt 1: Her tages beslutning om køreplanen og tidsrammerne, så der kan planlægges efter det. 
Punkt 2: Her tages beslutning om frigivelse af midler til analyser 
Punkt 3: Her tages beslutning om, hvilke analyser, der skal laves. 
 
Omkring tidsplanen blev det diskuteret, hvorvidt den bestyrelse, der vælges næste gang, skal have 
mulighed for at sætte sit fingeraftryk på planen.  Halvdelen af den nuværende bestyrelse fortsætter i næste 
bestyrelse, og det er en lang proces at sætte sig ind i planarbejdet for de nye medlemmer, så tidsplanen 
bibeholdes. 
 
Analysen i punkt tre går på det socioøkonomiske område som opfølgning på den analyse, der blev lavet i 
2011. Der er i de andre områder også brug for data, og de kan suppleres med analyser, hvis der ikke er 
tilstrækkelige data tilgængelige, men det er andre projekter end dette. 
 
Nødvendigheden af analysen blev debatteret, og indholdet i undersøgelsen skal tilpasses gennem 
udvalgenes arbejde og spørgsmålene udformes af Epinion med udgangspunkt i bestyrelsens anvisninger.  
Analysen skal være gennemført, før redegørelsen laves. Og redegørelsen skal være færdig inden 
debatoplægget udarbejdes. 
 

4. Budgetopfølgning pr. 21.8.2015 - orientering 
  
Bilag 
Budgetopfølgning pr. 21. august 2015 
 
Sagsfremstilling 
Budget opfølgningen viser budget og forbrug pr. 21.8.2015. Budgettet forventes stort set at holde, men det 
er svært at sige på nuværende tidspunkt, da mange af projekterne ikke har resulteret i fakturaer endnu. 
 
Der er på budgetopfølgningen redegjort for tilbageførsel af midler fra tidligere givne tilskud. Det kan være, 
fordi projektet ikke er blevet gennemført, eller hvis det er lavet om til et samarbejdsprojekt. 
 
Pr. 21.8. 2015 har der været et forbrug på kr. 3.376.570 inkl. de tilbageførte midler. Der er tilbageført kr. 
637.162 kr.   Disse midler er / kan disponeres til projekter af bestyrelsen.   
Det faktiske forbrug har været 4.013.732 kr. 
 
Det er specielt for projekterne i år, at nogle af de projekter, som bestyrelsen har givet tilskud til, er blevet 
lavet om til samarbejdsprojekter, der regnskabsmæssigt skal behandles anderledes end tilskud.  
Et samarbejdsprojekt er et eget projekt og skal indarbejdes i budgettet. Det gælder fx Åbne udgravninger. 

https://www.dropbox.com/s/oplyzne1auul3uf/Budgetopf%C3%B8lgning%20pr.%2021.%20aug%202015.pdf?dl=0
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Endvidere er nogle tilskud givet med betaling fra flere udvalgsområder og er blevet til fælles projekter. Det 
drejer sig om Skødshoved og Egil Fischer, der også begge er samarbejdsprojekter. 
 
En tredje type projekter er på vej i år, nemlig projekter med ekstern finansiering fra fonde, det drejer sig 
som Lokale fødevarer. Her skal nationalparkens egenbetaling med i budgettet, og hvis ikke projektet er 
afsluttet inden udgangen af december 2015 skal der laves skyldige beløb og tjenester til balancen. 
 
 
 
Bemærkninger 
Der blev udtrykt ønske om en tydeligere oversigt, fx budgetforecast, hvoraf det fremgår, hvad der egentlig 
er disponeret over i restbeløbet, så restbeløbet vil være mere realistisk. Der laves et sådant bugetforecast 
ved fremlæggelse af budgetopfølgninger. 

 
 

  
 

5. Budget 2016 - indspil fra udvalgene vedrørende projekter 
 
Bilag 
Udregning af ramme til projekter i budget 2016 
Ændret budgetmodel  
 
Sagsfremstilling 
Ud fra en fremskrivning og justering af nationalparkens udgifter til administration og løn, afsætning af 
midler til velkomstcenter, formidling, frivillige og skoletjeneste fremstår en budgetramme på kr. 2.221.000 
til at realisere projekter (Bilag 1) 
 
Arbejdet med budget 2016 blev igangsat på udvalgsmøderne i uge 34. På baggrund af et oplæg fra 
udvalgsformændene drøftede de enkelte udvalg, hvilke projekter man ønsker at forsætte eller igangsætte i 
det kommende år. Ud fra de opsatte ønsker skal bestyrelsen foretage en foreløbig fordeling af den samlede 
ramme med et samlet beløb til projekter til hvert af de 4 udvalg.  
Herefter skal udvalgene udarbejde kommissorier for de enkelte projekter i henhold til den ramme, som 
bliver vedtaget. Bestyrelsen vil på den baggrund have et solidt grundlag for afsætning af midlerne i budget 
2016, som skal godkendes i slutningen af oktober. Endvidere er kommissorierne også det redskab, som 
udvalgene efterfølgende kan/skal anvende til at få overført bestyrelsens kompetence til at anvende 
midlerne.   
På mødet vil de enkelte formænd nærmere redegøre for drøftelserne i udvalgene men i skemaform 
omfatter ønskerne følgende: 
 
Projekter Formål Kr. Kr. 
Natur    
BBBB - Bynatur At fortsætte og udvikle arbejdet med BBBB-

projektet (a) konkrete naturplejeprojekter 
private, (b) udarbejde ansøgning om sti og 

150.000  

https://www.dropbox.com/s/zorfk3i9ke47xdk/1.%20Udregning%20af%20%C3%B8konomisk%20ramme%20til%20projekter%20i%20budget%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czjj6yg802c475t/2.%20Budgetmodel%202016.pdf?dl=0
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formidling af projektet på tværs af arealer og 
lodsejere og (c) støtte kommunens ekstra 
indsats 

Mere og bedre græsning At udrede mulighederne for at skabe møde og 
lette aftaler ml lodsejere med naturarealer 
uden dyr og husdyrholder med sund økonomi 
og biodiversitet. Udmønte de første forslag 
herfra, fx en ”græsningsbørs m. rådgivning”. 
Overveje et fællesprojekt ml Nationalparkerne? 

75.000  

Vild med Vildt Opsøgende arbejde samt information, 
rådgivning og formidling om Naturpleje på 
(store?) jagt- og skovejendomme i buen ml 
Ebeltoft-Feldballe-Femøller – Samarbejde 
mellem Danmarks Jægerforbund og NPMB. 
Dokumentation af proces. Opsøgende arbejde 
og rådgivning ud fra fastlagt palet af formål og 
virkemidler 

100.000  

Sandmarkernes Særlige Sjarme Igangsætte konkret naturplejetiltag i (1) Mols 
Bjerge samt i (2) BBBB-området og evt. (3) Vild 
med Vildt-lodsejerne med oppløjning eller 
afbrænding til genstart af blomster- og insektrig 
flora og sandbade mm til vildtet. Udpegning af 
egnede arealer, retningslinjer for udførelse, 
succeskriterier og dokumentation. 
Betalt rådgivning til udvalgte lodsejergrupper, 
tilskud fra Jagtfonde til anlæg og dokumenter 

80.000  

Råd til Råd Fortsættelse af 2015-aktiviteterne. Projekt m 
Fuglsø Skov-lodsejere. Opfølgning på Tolløkke 
og Elsegårde Skov. NST-samarbejde? 

220.000  

Naturpleje på privatejede 
gravhøje 

Aftale m fx HedeDanmark om at slå private 
gravhøje, aftale ca. pris, slåtidspunkt fx 1. sep-1. 
dec. 

30.000  

Natur i alt   655.000 
 

Geologi  
 Åbne 1-flere geologiske profil(er) i Mols Bjerge - 

udarbejdelse af forslag til sted, kriterier, 
formidling 

8.000  

 Forberedelse af en geologisk 3D-model på 
baggrund af eksisterende data 

0  

 Forberedelse af undersøgelse af Mols Bjerge-
vegetationshistorie (dybere end Agri Sø) 

92.000  

 Rejsefører i Geologi 25.000  
Geologi i alt   125.000 

 
Kultur  
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Postladen Ebeltoft At udarbejdelse et udbudsmateriale til brug i 
fundraising. NB: Konvertering af de bevilgede 
kr. 100.000 til fysisk renovering af Postladen 

0  

Registrering af kulturmiljøer At udpege de særlige og truede kulturmiljøer. 
Nyt initiativ fra Museum Østjylland 

150.000  

Skødshoved At Sikre drift at kulturhistorisk skib samt 
styrkelse af formidling og friluftsliv 

75.000  

Egil Fischers Ferieby At bidrage til RealDania projekt til sikring og 
genskabelse af kulturmiljø 

150.000  

Kulturarrangementer 
(Verdensballet, Klassiske 
koncerter m.v.) 

At brande nationalparken og understøtte 
kulturarrangementer af høj kvalitet til gavn for 
turismen og lokale borgere 

75.000  

Maritime kulturarrangementer At brande nationalparken og understøtte 
maritim kulturformidling  

25.000  

Kulturby 2017 – Wooden Island 
2016 

At indgå i et stort Kulturbyprojektet sammen 
med Kommunen, Fregatten og TS Aarhus. I 
2016 afvikles sejl og formidlingsarrangementer 
bl.a. som test og forberedelse til 2017 

75.000  

Bogudgivelser At formidle om kulturhistorien i NP. Der 
forventes en mindre ansøgning vedr. en 
publikation om sommerhusområdet Fuglsø 
Strand 

35.000  

Kalø applikation om Kalø 
Slotsruin 

At videreudvikle applikationen bl.a. med 
ladegård som medfinansiering til fondsmidler  

50.000  

Kultur i alt   635.000 
 

Friluftsliv  
Faciliteter langs kysten og i 
havet  

Bådoptræk og fiskerensepladser. Efter en 
nærmere kortlægning af hvor der er mulighed 
for bådudsætning i nationalparken, etableres 
eller reetableres 1 til 2 slidsker. Desuden kikkes 
på mulighederne for at etablere et antal 
fiskerensepladser.  

120.000  

 Etablering af havsvømmebane ved Fuglsø 
strand, i samarbejde med Karpenhøj  

10.000  

 For-projekt om kunstige hummerhuler i 
forbindelse med havhaverne  

10.000  

 Forbedring af havkajak faciliteter  10.000  
 Andre mindre udefrakommende projekter  70.000  
Ridestier  Etablering af sammenhængende ridestinet. 

Pengene er primært tiltænkt materialer til 
afmærkning.  

30.000  

Sammenhængende vandrestier 
med primitiv overnatning  

Forsat arbejde med etablering, opmærkning og 
certificering af stinettet, herunder kursus for 
frivillige.  

80.000  

Junior Ranger  Undersøgelse af muligheder for etablering af 20.000  
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Juniorranger korps i nationalparkregi.   
Skødshoved  Friluftsudvalgets andel af støtten andrager 

25.000. Beløbet forventes dog tjent ind via 
billetindtægter.  

0  

Egil Fischers Ferieby Friluftsudvalgets andel af støtten til 
revitaliseringsprojektet  

50.000  

Nationalparkens Adventurerace  Afholdelse af adventurerace for områdets 
gymnasieelever, i lighed med det vi afholdt i 
2015  

50.000  

Diverse Sponsorater  Der har hidtil været uddelt en del midler til 
diverse løb, mod at nationalparken synligøres 

50.000  

I alt friluftsliv  500.000 
 

Logo og Erhverv  
Nationalparkens 
Serviceuddannelse og -netværk 

At øge erhvervsaktørernes kendskab til NP og 
skabe netværk mellem disse 

110.000  

Synlighedspakke og 
Merchandise 

At understøtte medlemmerne af 
Nationalparkens Servicenetværk i deres 
værtsskab og sikre øget synlighed for 
nationalparken i området samt at kabe bedre 
vilkår for formidling af nationalparken og lokale 
produkter i områdets forretninger o.a. 

150.000  

Nationalparken som katalysator 
for lokal erhvervsudvikling 

At afdække og beskrive Nationalparkens 
muligheder for at understøtte den lokale 
erhvervsudvikling 

215.000  

Nationalparken på Spisekortet At fortsætte arbejdet med at få nationalparken 
på spisekortet 

50.000  

Egil Fischers Ferieby At støtte erhvervsdelen i RealDania projektet -  50.000  
I alt Logo og Erhverv   575.000 
    
I alt projekter 2016   2.490.000 
 
Formidlingsbudgettet går på tværs af udvalgene hvorfor et første udkast er udarbejdet af sekretariatet og 
formanden. På baggrund af bestyrelsens drøftelse og 1. tilretninger fremlægges budgetudkastet til 
kommentarer i udvalgene i starten af oktober for efterfølgende at indgå i det samlede 1. udkast til budget 
for 2016, som skal behandles i bestyrelsen i slutningen af oktober. 
 
Formidling Formål 
Foldere og kort Trykt informationsmateriale 100.000  
Nationalparkdag Informationsaktivitet 50.000  
Messedeltagelse Turistinformation 50.000  
Nationalparkbus Formidlingsaktivitet 25.000  
Nationalparkguider Formidlingsaktivitet 180.000  
Sommerannoncer Aktivitetsinformation 100.000  
Profilannoncer Turistinformation 40.000  
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Nationalpark APP-kort Digitalt informations- og aktivitetsmateriale 60.000  
TV optagelser Digitalt informationsmateriale 100.000  
Formidling diverse  25.000  
Formidling arrangementer i 
øvrigt 

 
15.000 

 

I alt   745.000 
 
 
 
Indstilling: 
 
Formanden indstiller 

1. at projektønskerne fra de 4 udvalg godkendes som grundlag for udarbejdelse af kommissorier i 
udvalgene  

2. at det samlede ønskede projektbeløb til hvert af de 4 udvalg reduceres med 10 % til 12 %, og at 
udvalgene frit kan udmønte besparelsen mellem de enkelte projekter inden for området.  

3. det fremlagte udkast til formidlingsbudget for 2016 drøftes og evt. tilrettes  
 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling punkt 1., 2. og 3. blev godkendt, dog med ændring af % satsen i punkt 2. til 12%, i 
stedet for 10-12% 
 
Bemærkninger: 
Udvalgsformændene gennemgik udvalgenes budgetindstillinger. 
 
Når bestyrelsen har besluttet rammerne for udvalgenes midler, sætter udvalgene projektbeskrivelser og 
beløb på, hvorefter bestyrelsen frigiver midlerne til udvalgene gennem kommissorierne.  
 
Logoudvalgets indstilling til budget er i sagsfremstillingen blevet 70.000 mindre, fejlen beklages. 
 
Der var ingen spørgsmål til udvalgenes fremlæggelse. 
 
Formidlingsbudgettet er udarbejdet af sekretariatet, fordi formidling ikke har et udvalg, og det 
fremlægges derfor til debat på bestyrelsesmødet. Det blev udtrykt, at det er meget lidt information, der 
er givet for punkterne, og det er svært at gennemskue. 
 
Formidlingsbudgettet tages med til debat på alle udvalgsmøder med henblik på afklaring og anbefaling. 
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6. Mødekalender 2016 
 
 
Bilag 
Udkast til mødekalender 2016 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til mødekalender for 2016 med en mødefrekvens som i 2015. 
Antallet af bestyrelsesmøder er fastlagt til 5, mens antallet at rådsmøder og udvalgsmøder er fastlagt til 
henholdsvis 3 og 4 møder. Der er indlagt et lørdagsseminar i starten af oktober til drøftelse af 
nationalparkplanen og 2 offentlige møder i planens indledende offentlighedsfase i sommerhalvåret.   
 
Møder i Bestyrelsen i 2016: Tirsdag den 23. februar, onsdag den 11. maj, mandag den 5. september, 
torsdag den 27. oktober og onsdag den 14. december, hvor der også er julemiddag med Rådet 
 
Møder i Rådet i 2016 foreslås placeret: Mandag den 8. februar, torsdag den 28. april og mandag den 10. 
oktober samt julemiddag med bestyrelsen den 14. december 
 
Møder i Naturudvalget i 2016: Tirsdag den 19. januar, mandag den 14. marts, torsdag den 18. august og 
onsdag den 9. november 
 
Møder i Kulturudvalget i 2016: Onsdag den 20. januar, tirsdag den 15. marts, mandag den 15. august og 
torsdag den 10. november 
 
Møder i Friluftsudvalget i 2016: Torsdag den 21. januar, onsdag den 16. marts, tirsdag den 16. august og 
mandag den 7. november 

 
Møder i Erhvervs- og Logoudvalget i 2016: Mandag den 18. januar, torsdag den 17.marts, onsdag den 17. 
august og tirsdag den 8. november 
 
Dagseminar om nationalparkplanen for bestyrelse og råd: Lørdag den 1. oktober 2016 
 
Offentlige møder i nationalparkplanens indledende offentlighedsfase: Torsdag den 16. juni og onsdag den 
17. august 
 
Indstilling 
Formanden indstiller mødekalenderen til godkendelse. 
 
Beslutning 
Kalenderen blev godkendt med den ændring, at alle naturudvalgsmøder lægges på onsdage. 
Seminaet den 1. oktober flyttes til 8. oktober 
 
  

https://www.dropbox.com/s/03s17m5mk6g3qhs/Kalender%202016.pdf?dl=0


  
 
 

  
 

12 
 

7. Højhastighedsinternet til Kalø Slotskro 
 
Bilag 
Tilbud Statens IT 
Tilbud Nianet 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med etableringen af et vejrkamera til TV2 på Kalø Slotskro viste det sig, at der ikke er 
tilstrækkelig transmissions kapacitet på den eksisterende telefonledning. Derfor afsøgte sekretariatet 
mulighederne for at etablere en fiberforbindelse ned til slotskroen allerede nu, selvom der er et par år til vi 
flytter derned i vores nye Velkomstcenter.  
 
De to tilbud lød på: 
Nianet: 3800 kr./mdr. i mindst 36 mdr. = 45.600 kr./år  
NRGi: 2.600 kr./mdr. i mindst 84 mdr. plus 15.000 i oprettelse = 33.340 kr./år  
 
Imidlertid viser det sig, at der eksisterer en statsaftale på etablering af fibernet, som kan tilbyde følgende:  
Etablering og drift år et: 29.510 kr. og derefter 11.600 kr./år.  
 
Statsaftalen for etablering af fibernet udløber i år, og det vides ikke, om der vil blive indgået en ny aftale, og 
hvad installationen vil kommer til at koste i en ny aftale. 
 
På nuværende tidspunkt fungerer TV transmissionen via Egns Net – et frivilligt drevet trådløst netværk – for 
en betaling på 2400 kr./år. Det er dog absolut på grænsen af, hvad deres net kan håndtere, så løsningen er 
ikke holdbar.  
 
Sekretariatet anbefaler, at nationalparken etablerer højhastighedsinternet forbindelsen til Velkomstcentret 
allerede nu. Begrundelsen herfor er for det for det første, at statsaftaletilbuddet anses for meget favorabelt 
og udløber i år. For det andet vil en højhastighedsforbindelse give meget bedre muligheder for på stedet at 
downloade såvel nationalparkens applikation om Kalø Slotsruin som vores Kortapplikationen. Endelig kan 
nævnes, at billederne til TV2 - vejret vil blive mere stabile og af en højere kvalitet, samt at Slotskroen og 
deres gæster også vil få gavn af en hurtigere internetforbindelse.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at højhastighedsinternettet etableres i 2015 og at midlerne tages fra 
Velkomstcenterbudgettet   
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 
 
Bemærkninger 
 
Kristian orienterer. TV2 vejret sender ret ofte billeder fra det.  Det er i princippet for tidligt i forhold til 
velkomstcentret, men det vil give mulighed for at have hotspot til download af app’s allerede nu. 
Det blev foreslået at kontakte Jagtens hus for at høre, hvad de gør. Kristian har haft kontakt med dem, men 
ved ikke, hvilken beslutning, de har taget.  
 

https://www.dropbox.com/s/p5kb6b57sozzry9/Tilbud%20Statens%20IT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ochypg0szkyvtp/Tilbud%20Nianet.pdf?dl=0
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8. Orientering om status i arbejdet med Velkomstcenter 
 
Bilag 
Projektpræsentation rettet mod fonde 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen nedsatte på sidste møde en styregruppe, som skal arbejde videre med 
konkurrenceprogrammet, udgøre bestyrelsens del af dommerpanelet og i realiseringsfasen være 
byggeudvalg. 
 
Arkitektkonkurrenceprogrammet blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde og de indkomne 
bemærkninger blev efterfølgende indarbejdet i programmet. Det tilrettede program blev behandlet af 
styregruppen på deres første møde den 22. juni 2015, hvor der blev aftalt yderligere tilretninger og 
justeringer. Den nye version er nu udsendt til godkendelse i styregruppen, således at vi på 
bestyrelsesmødet kan fastslå om et endeligt program er tilvejebragt, eller om styregruppen har behov for 
endnu et møde med vores konkurrencekonsulent. Når programmet er godkendt tilsendes det den 
myndighedsgruppe, som bestyrelsen godkendte på sidste møde. Efter deres gennemgang af materialet kan 
der være behov for, at styregruppen skal foretage yderligere justeringer, men ellers skulle tekstdelen af 
programmet herefter være på plads. 
 
Sammen med Syddjurs Kommune arbejder sekretariatet på indhentning af tekniske oplysninger og 
udarbejdelse af nødvendige kortbilag til programmet. Der har den 19. august været et møde med 
Kommunens Planafdeling for drøftelse af afgrænsning af konkurrenceområdet og lokalplanområdet. 
  
I forhold til fundraising fik bestyrelsen på sidste møde forelagt et udkast til en strategi samt en 
projektpræsentation, som blev godkendt. Præsentationen blev efterfølgende layoutet af en konsulent og er 
trykt i 75 eksemplarer. I henhold til bestyrelsens godkendte strategi for fundraising er 
projektpræsentationen med følgeskrivelse sendt til den første af de 3 store fonde, som bestyrelsen evt. vil 
tilbyde en særlig status i projekter og herunder en plads i dommerpanelet, hvis de vil engagere sig i 
projektet med et substantielt beløb som hovedsponsor. Vi har modtaget kvittering men endnu ikke svar på 
vores henvendelse. 
 
Nationalparken har lagt projektpræsentation og andet relevant materiale om Velkomstcentret på vores 
hjemmeside.  
 
Bemærkninger  
 
Formanden orienterede om en ansøgning til en fond, som har reageret med positiv interesse, men som 
ønsker at se området før de træffer beslutning. I september vises området frem for fonden. 
 
Der har været møde med forpagteren på Slotskroen. Han mener, at han ikke bliver tilstrækkelig 
informeret om arbejdet. 
 
Der er lagt en orientering om velkomstcentret på hjemmesiden. 
http://nationalparkmolsbjerge.dk/oplev-nationalparken/nyt-velkomstcenter/ 
 

https://www.dropbox.com/s/6grhkycb4m9bjqf/Projektpr%C3%A6sentation.pdf?dl=0
http://nationalparkmolsbjerge.dk/oplev-nationalparken/nyt-velkomstcenter/
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9. Orientering om ny natur- og friluftsformidlingsinstitution i Syddjurs Kommune 
 
Bilag 
Udkast til vedtægter 
Notat Vedrørende Naturcenter Karpenhøj 
 
Sagsfremstilling 
Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede i august måned 2014 at igangsætte et udrednings- og 
analysearbejde for at belyse potentialerne og forskellige muligheder i et fremtidigt samarbejde mellem 
parterne Mols Laboratoriet, Naturcenter Syddjurs og DGI Karpenhøj med det formål at styrke 
naturformidlingen i Syddjurs Kommune.  
 
På baggrund af analysearbejdet, der involverede medarbejdere fra de 3 parter samt ledelse, besluttede 
Udvalget for Plan, udvikling og kultur i foråret 2015, at der skulle arbejdes videre om etablering af en 
samlet organisation. 
 
De fortsatte drøftelser mellem parterne har resulteret i et forslag om en fremtidig konstruktion med en 
fælles organisation. 
Forslaget tager udgangspunkt i, at der laves en ny fællesorganisation mellem DGI Karpenhøj og Naturcenter 
Syddjurs, hvor disse to enheders aktiviteter samles på Karpenhøj og benævnes med arbejdstitlen 
Naturcenter Karpenhøj. 
 
Institutionens formål er som en almennyttig fond at drive et naturcenter som virker til fremme af 
interessen for og kendskabet til naturen igennem naturskoleaktiviteter for skoler og institutioner i Syddjurs 
Kommune, herunder ved naturformidling og undervisning. 
Institutionen skal også tilbyde friluftslivsaktiviteter for borgere og turister, event- og teamforløb, 
friluftsaktiviteter i samarbejde med det lokale foreningsliv, samt lokale og nationale uddannelsesforløb 
inden for friluftsliv. 
Institutionen skal være den centrale part for lokal netværksdannelse omkring udvikling af friluftsliv. 
 
Nationalparken ved formanden og sekretariatslederen blev den 5. august inviteret til møde med 
Kommunen og DGI for at drøfte, hvordan nationalparken evt. vil kunne understøtte og indgå i projektet. På 
mødet udtrykte formanden vilje til at understøtte den nye institution gennem køb af ydelser og aktiviteter i 
henhold til nationalparkplanen.    
 
Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede den 18. august at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, 
at den nye natur- og friluftsinstitution godkendes samt ”at der rettes en henvendelse til Nationalparkens 
bestyrelse med en opfordring til et forpligtende og fremadrettet samarbejde om udvikling af formidlingen i 
Nationalparken.” 
  
Formanden vil på mødet nærmere redegøre for sagen. 
 
Bemærkninger 
Formanden orienterede, konceptet skal i økonomiudvalget i kommunen og derefter på byrådsmøde. 
Nationalparken har på området et forpligtende samarbejde i form af formidlingspartnerskabet. 

https://www.dropbox.com/s/evrfzt9reycri8p/1.%20Udkast%20til%20vedt%C3%A6gter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e12t3rly6zkcdf/2.%20Notat%20vedr%C3%B8rende%20Naturcenter%20Karpenh%C3%B8j.pdf.pdf?dl=0
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Nationalparken kan støtte relevante projekter i henhold til nationalparkplanen. Det blev nævnt, at 
nationalparken måske godt kan samarbejde fremadrettet om udviklingen. 

 
 
10. Orientering om Syddjurs Kommunes Strategi for Campus Kalø 

 
Bilag 
Forslag til strategi Campus Rønde 
Høringssvar fra sekretariatet  
 
Sagsfremstilling 
Syddjurs Kommunes byråd vedtog på møde 24. juni at sende Forslag til Strategi for Kalø Campus i høring 
blandt Kaløs videns-, uddannelses- og formidlingsinstitutioner frem til 21. august 2015. Da det ikke har 
været muligt at fremlægge forslaget for bestyrelsen i høringsperioden har sekretariatet efter aftale med 
formanden indsendt høringssvar. 
 
Nationalparken har i lighed med de øvrige videns-, uddannelses- og formidlingsinstitutioner i Kalø området 
over flere møder været inddraget i udarbejdelsen af strategien.  
 
Nationalparken har specielt haft fokus på indsatsområde 5 om styrkelse af områdets profil som et særligt 
natur- og kulturområde, hvor der skal ske en videreudvikling af det voksende naturrelaterede videns- og 
formidlingsmiljø omkring Aarhus Universitets afdeling på Kalø Gods, Naturstyrelsen på Kalø Gods, Kalø 
Økologiske Landbrugsskole, Nationalpark Mols Bjerges sekretariat og det kommende Jagtens Hus.  
 
Bemærkninger 
 
Ingen kommentarer 
 
  

https://www.dropbox.com/s/m4u3omduyk2swmj/1.%20Forslag%20til%20Strategi%20for%20Kal%C3%B8%20Campus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cknq5con0tqhrfw/2.%20Strategi%20Kal%C3%B8%20Campus%20-%20H%C3%B8ringssvar%20.pdf?dl=0
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11. Orientering om Syddjurs Kommunes projekt Superkystlinjen i Kalø Vig 
  
Bilag 
En ny superkystlinje i Kalø Vig - ansøgning 
  
Sagsfremstilling 
Syddjurs Kommune har fremsendt en ansøgning til Naturstyrelsen med henblik på at udvikle 
kyststrækningen ved Kalø Vig som en såkaldt superkystlinje. 
  
  
’Superkystlinjen’ skal være et helt særligt, stærkt feriested, der i fremtiden skal tiltrække mange nye danske 
og udenlandske turister til det i forvejen velbesøgte område. Området ved Kalø Vig vil være tredje nedslag i 
en udvikling af kystlinjen på Djursland. Tidligere er der igangsat et udviklingsarbejde af kysterne ved 
Bønnerup og Femmøller Strand (Ebeltoft Vig). 
  
Konkret omfatter projektet en udvidelse af overnatningskapaciteten ved henholdsvis Kaløvig Center samt 
Kaløvig Strandgård Camping.  
  
Nationalparken er også blevet forespurgt om vi ville indgå i projektet med Velkomstcentret ved Kalø 
Slotsruin, men vi valgte at takke nej, da vores projekt forventes at kunne realiseres inden for gældende 
lovgivnings dispensationsmuligheder. 
  
Bemærkninger 
 
Formanden orienterede. Nationalparken har vurderet, at det vil skabe forvirring i forhold til 
velkomstcentret og strandbyggelinjen, hvis vi drages ind i dette projekt.  
Kommunen har indsendt information om de to andre projekter, og vores projekt er i den forbindelse nævnt 
respektfuldt. 
  

https://www.dropbox.com/s/oxzvqupesldr6gb/En%20ny%20superkystlinje%20i%20Kal%C3%B8%20Vig%20-%20ans%C3%B8gning.pdf?dl=0
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12. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde  
 
Bilag 
Aktivitetsoversigt primo maj til ultimo august 2015 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt primo maj til ultimo august 2015 som fremlægges til 
orientering. 
 
Bemærkninger 
Kristian orienterede om det sammenhængende stinet. 
Den første kvalitetsvandresti fra Femmøller til Porskær og tilbage igen er planlagt. Den tjekkes hos 
vandrerlag og verificeres af naturstyrelsen. Der planlægges yderligere to løkker med udgangspunkt i 
Femmøller. Det er eksisterende stier, der slås sammen. 
 
Evt:  
 
Kristian orienterer om frivilliggrupperne. 
37 personer har været gennem uddannelsen, der er oprettet undergrupper, som arbejder som 
selvstændige enheder. Deltagerne har været glade for uddannelsen. Hvis gruppernes arbejde indebærer 
kontakt til lodsejere, er det Kristian der tager kontakten. På evalueringsmøder for frivillige var der stor 
tilfredshed. Der planlægges nyt uddannelsesforløb til næste år. 
 

• Slotsruingruppen arbejder i samarbejde med Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen omkring 
vedligehold af arealerne. 

• Stendyssegruppen rydder stendysser og registrerer flora 
• Stigruppen arbejder med opmålinger og afmærkning af kvalitetsstinet, sammenhængende 

stinet 
• En undergruppe arbejder med fredningsstier fra stirapporten, stier der ikke er registreret 
• Sheltergruppen vedligeholder og rydder op ved nye shelters 
• Guidegruppen Kalø Jagtslot, viser frem lørdage og søndage. 
• Den almene guidegruppe tager guidede ture, hvis formidlingspartnerskabet ikke ønsker 

turen. Prisen for turen er det samme pr person som for formidlingspartnerskabets ture, det 
drejer sig ofte om mindre grupper. 

• Kystgruppen kortlægger bådoptrækningspladser for at vurdere behovet for en indsats på 
området. 

  

https://www.dropbox.com/s/v82x7sdmxotj2pb/Aktivitetsoversigt%20primo%20maj%20til%20ultimo%20august%202015.pdf?dl=0

