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Til stede:  
- 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 
- Klaus Bertram Mikkelsen, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge 
- Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland  
- Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 
- Thorkil Danielsen, Friluftsrådet 
-  Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs 
-  Verner Damm, Repræsentant for rådet 
-  Jette Sørensen, Repræsentant for rådet  
- Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening 

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

- Afbud:   
- Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning 

 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra 26.10.2015  

3. Velkomstcenter 

a. Brev fra Naturstyrelsen  

b. Udkast til bestyrelsens svar 

4. Frigivelse af midler til Friluftsudvalget på basis af projektbeskrivelser 

a. Projektbeskrivelser for friluftsudvalgets midler 

5. Orientering om disponering af midler fra 2015 til 2016 budget 

6. Orientering om stendysseprojektet 

7. Orientering om nationalparkens arbejde med kvalitetsvandrerstier 

8. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 

a. Aktivitetsoversigt 

9. Åben for tilføjelser 

10. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden-  
Erling orienterede om, at Rita Geertz havde anmodet om at få et punkt på dagsorden angående Naturcenter 
Syddjurs bygningerne i Basballe, men at Rita Geertz efter aftale med Erling Post havde trukket sin 
anmodning tilbage. 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 26.10.2015 
referat fra 26.10.2015 
Referatet blev godkendt 

 

3. Velkomstcenter  
 
Bilag 

a. Brev fra Naturstyrelsen  inkl. borgerhenvendelse og udsendt ministerbrev 

b. Udkast til bestyrelsens svar til Naturstyrelsen 

 
Sagsfremstilling 
Arkitektkonkurrenceprogrammet har i efteråret været behandlet i myndighedsgruppen. Den af bestyrelsen 
nedsatte gruppe kom med flere bemærkninger, som alle er konstruktive i forhold til den videre proces. 
Styregruppen behandlede på deres møde den 8. december bemærkninger og foretog på den baggrund 
enkelte justeringer i programmet, som skal øge sandsynligheden for, at efterfølgende nødvendige 
tilladelser vil kunne tilvejebringes.   
 
Nationalparken har i starten af december fået afslag fra den 2. store danske fond, som nationalparken har 
fremsendt ansøgning med projektpræsentation til. Styregruppen drøftede på sit møde den videre strategi 
for henvendelse til store fonde, som søges inddraget før afvikling af arkitektkonkurrencen. Formanden vil 
på mødet orientere nærmere om drøftelsen. 
 
Naturstyrelsen i Haraldsgade har fremsendt kopi af et brev fra Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen 
til Flemming Kattrup. I brevet besvarer ministeren en række kritiske spørgsmål i forhold til Naturstyrelsens 
projekt med trappen i Kaløtårnet. Da henvendelsen fra Flemming Kattrup også er kritisk overfor 
nationalparkens arbejde med Velkomstcentret, har ministeren bedt Naturstyrelsen om at undersøge dette 
forhold nærmere. Naturstyrelsen har derfor anmodet nationalparken om at forholde sig til 
borgerhenvendelsens kritik af arbejdet med Velkomstcentret, og der er på den baggrund udarbejdet et 
udkast til brev med en besvarelse af kritikpunkterne. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at bevarelsen til Naturstyrelsen godkendes 
 
Beslutning 
Besvarelsen til Naturstyrelsen godkendes med de aftalte justeringer. 
 

https://www.dropbox.com/s/oidcq7qcn95g9ut/udkast%20til%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%2026%20oktober%202015.pdf?dl=0
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Der arbejdes frem mod, at Nationalparken afholder et offentligt møde primo februar, og der skal være god 
information via pressemeddelelser/indstik inden. 
 
Mødets foreløbige punkter er: Nationalparkens Velkomstcenter, Naturstyrelsens driftsplan for området og 
Nationalparkens arbejde med ny nationalparkplan. 
 
 
Bemærkninger 
 
Siden udarbejdelsen af sagsfremstillingen har styregruppen for velkomstcentret afholdt møde, og 
bemærkningerne derfra i forhold til nationalparkens kommunikation omkring projektet blev inddraget i 
drøftelserne i dette punkt. 
 
Bestyrelsen tilrettede formuleringer i brevet, som sendes til Naturstyrelsen. Margit Røgind kan ikke tilslutte 
sig. Margit ønsker endvidere nævnt i referatet, at hun ikke mener, der har været meget offentlighed om 
projektet. Hun spurgte om, hvorvidt der eksisterer et alternativ eller en plan B, hvis et velkomstcenter ved 
Kalø Slotsruin ikke kan realiseres. Erling orienterede om, at bestyrelsen går helhjertet ind for projektet, og en 
plan B kommer først på tale, hvis projektet ikke lykkes. 
 
 
 
Debatten omhandlede følgende punkter: 
 
Lokal forankring  
Der var debat omkring omfanget af lokal forankring og lokal opbakning. Den lokale forankring er sikret 
gennem nationalparkens organisation med lokale medlemmer af råd og bestyrelse. Det blev debatteret, om 
modstanden i underskriftsindsamlingen retter sig mod velkomstcentret eller nedrivning af kroen. 
Bestyrelsen mener, at projektet gør området og faciliteterne meget bedre end i dag, og der gives ikke 
tilladelse til noget, hvis det ikke med myndighedernes synsvinkel er en forbedring, derfor er der i arbejdet 
også stor kontakt til alle berørte myndigheder med henblik på at komme med en ansøgning om tilladelse, 
som kan opfylde kravene. 
 
 
Inddragelse af offentligheden 
Offentligheden inddrages via lokal repræsentation i bestyrelse og råd. Når projektet er så langt, at der er 
konkrete ansøgninger om tilladelser m.v. vil der blive mulighed for alle at blive inddraget i myndighedernes 
offentlighedsfaser. 
 
Nationalparkens kommunikation og pressekontakt 
Det blev oplyst, at der udsendes ca. 30 pressemeddelelser om året, og de bringes alle i de lokale aviser. 
Der blev efterlyst en mere proaktiv indsats på området, fordi det vil kunne hjælpe os på længere sigt. Der 
var forslag om en informationskampagne, hvor der fokuseres på projektet med de forbedringer i forhold til 
de nuværende, som vil blive resultatet. 
På styregruppemødet for Velkomstcentret har der været en god debat omkring presse- og 
kommunikationsstrategi for projektet. Det vurderes, at information via hjemmeside ikke er tilstrækkeligt. 
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Information til offentligheden 
I bestyrelsen er der forskellig holdning til, hvor meget information der er givet til offentligheden. Der 
orientres om, at beslutningen om og arbejdet med Velkomstcentret er offentliggjort fra starten via 
Nationalparkens bestyrelsesreferater på hjemmesiden.  Det ligger ikke i nationalparkens opgaver at 
informere specielt navngivne foreninger / personer, men nationalparkens forpligtelse til at informere 
gælder alle.  
 
Det møde, som Rønde Distriktsråd indkaldte til som optakt til deres generalforsamling, var et møde, hvor 
Jagtens Hus, Naturstyrelsen og Nationalparken var inviteret til at give informationer omkring forskellige 
projekter, Nationalparken informerede om Velkomstcenter-projektet ved Kalø Slotsruin, som 
Nationalparkens første bestyrelse besluttede at arbejde hen imod i august 2013 efter en lang proces med 
indsamling af viden velkomstcentre, placering og funktioner. Denne beslutning har været offentlig 
tilgængelig siden september 2013, og Nationalparkens anden bestyrelse bakker op om denne beslutning. 
Den 11.3.2014 deltog Erling Post i en tv-udsendelse på TV2 Østjylland foranlediget af protester mod at 
nedrive kroen. Der var også inviteret repræsentanter for de protesterende, men de valgte ikke at deltage, 
så udsendelsen blev følgelig en debat mellem tv-værten og Erling Post. 
 
 
 
Offentlige møder 
Bestyrelsen debatterede, hvorledes offentligheden kunne informeres gennem offentlige møder. Det 
vurderes, at der vil kunne afholdes et offentligt møde i slutningen af januar/begyndelsen af februar.  
Nationalparken kan indbyde til mødet og invitere andre fra området til at komme med indlæg også, fx 
Naturstyrelsen og Syddjurs Kommunen med det formål at få dialog om centret i forhold til helhedsplanen /-
oversigten over området. Fra Nationalparken skal både råds- og bestyrelsesmedlemmer deltage. 
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4. Frigivelse af midler til Friluftsudvalget på basis af projektbeskrivelser 
 
Bilag 

a. 3 Projektbeskrivelser for friluftsudvalgets midler 

 
Sagsfremstilling  
På bestyrelsesmødet den 26. oktober 2015 besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes 
projektbeskrivelser på alle budgetposter på de fire udvalgs budgetter. I forlængelse heraf har 
Friluftsudvalget udarbejdet projektbeskrivelser for de 3 budgetterede puljer til hhv. udefrakommende og 
egne projekter. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at de tre projektbeskrivelser godkendes, og at midlerne hermed frigives til brug i 
overensstemmelse med projektbeskrivelserne. 
 
Beslutning 
 
Formandens indstilling godkendes 
 
 
Bemærkninger 
 
Fremadrettet ønsker en mindre løs beskrivelse, fordi de tre projektbeskrivelser udgør en stor del af 
udvalgets budget.   
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5. Orientering om disponering af midler fra 2015 til 2016 budgettet. 
 
Sagsfremstilling 
På grund af, at vores regnskab er et udgiftsregnskab, kan der opstå misvisende resultater i regnskabet ved 
årsafslutningen, hvis ikke vi får regninger for indgåede aftaler (2015 budgettet) med i vores regnskab for 
2015.  
Når vi har indgået aftalen, men ikke fået fakturaen, bliver vi nødt til at forhøje budgettet for 2016 
tilsvarende. Rent praktisk foregår det ved, at beløbene bliver medtaget i opsparingen, og når vi lægger dem 
til budgettet for 2016, så det overstiger budgetet på 7.500.000, vil det blive taget af opsparingen igen. 
 
 
Der er indgået aftale ud fra 2015 budgettet på 72.000 under projektet Råd til råd, hvor der først kommer 
regning i 2016 
Der er indgået aftale med Epinion ud fra 2015 budgettet på kr. 100.000 kr hvoraf de 50.000 først faktureres 
i 2016 
 
 
Bemærkninger  
Udover ovennævnte beløb er der indgået aftale med Natur- og Miljø i Syddjurs Kommune om Råd til Råd i 
Tolløkkeskoven med 300.000 kr. Projektet afventer politisk godkendelse. 
 

6. Orientering om stendysseprojektet 
 
Sagsfremstilling 
Stendysseprojektet er startet for at skabe et nyttigt visionært og motiverende projekt for nationalparkens 
nye Frivilliggruppe med 45 medlemmer, heraf er 8  i Dyssegruppen. Da nationalparken også ønsker at 
registrerer og beskytte bevaret rig biodiversitet på dyssehøjene, samler projektet mange elementer: 
Beskyttelse og formidling af kultur- og naturhistoriske værdier, naturpleje via frivillige, frivillige aftaler med 
private lodsejere og mulighed for national/international markedsføring af tematiserede turruter. Projektet 
har givet meget omtale. Der er pt. stort set ingen budgetøkonomi i projektet, men der medgår 
medarbejdertid fra Jens og Kristian. På mødet fortælles om projektet i et PowerPoint-billedforedrag holdt 
på Moesgård Museum-seminar 19. nov. 2015 ”Frivillige i naturpleje på gravhøje”. 
 
Bemærkninger 
 
Der blev spurgt til, om alle dysser er registreret i Nationalparken, for det vil være godt at have, selvom de 
ikke er med i den foreslåede formidlingsrute. Dysserne er kortlagt. 
 
Der blev endvidere spurgt til registrering af truede arter, og om sekretariatet er opmærksom på de 
beskyttelsesmæssige konsekvenser for lodsejer af en sådan registrering. Jens oplyste, at det er 
Nationalparken opmærksom på, men områderne ved dysserne er så små, at det ikke får konsekvenser for 
lodsejer. 
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7. Orientering om nationalparkens arbejde med kvalitetsvandrerstier 
 
Sagsfremstilling 
For at styrke friluftslivet har nationalparken det seneste år sat fokus på at forbedre faciliteterne for 
vandrere, som efterspørger længere ruter med simple overnatningsmuligheder. 
Kristian vil give en orientering om arbejdet med Kvalitetsvandrestier og Kvalitetsvandreveje, samt orientere 
om, hvor langt arbejdet er pt. og hvad de næste skridt bliver.  
 
Bemærkninger 
Det blev indskærpet, at man ikke laver ruter på steder, hvor lodsejerne ikke ønsker det. Kristian oplyste, at 
de ruter der er tænkt på her i oplægget kun er eksempler. Når ruterne planlægges, vil der blive taget 
hensyn til lodsejernes ønsker, og der findes alternative ruter, hvis det er nødvendigt.  
 
Certificeringen betyder, at ruterne er af så stor kvalitet, at de medtages i Dansk Vandrerlaugs katalog og i 
internationale kataloger.  
 
 

8. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag 

Aktivitetsoversigt medio oktober til primo december 2015 

 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt medio oktober til primo december 2015 som 
Fremlægges til orientering. 
 
Bemærkninger 
Ingen bemærkninger 
 

9. Åben for tilføjelser 
Ingen punkter 

 

10.  Evt. 
 
Erling orienterede om en specialestuderende, som den 16. og 17. december kommer for at høre om 
etablering af nationalparker i Danmark.  Der blev aftalt møde med Erling Post, Thorkil Danielsen, Anne 
Sophie Gamborg, Margit Røgind. 
 
Peter Brostrøm orienterede om, at der er indvielse af ”Trappen i tårnet” den 13.1.2016 kl. 13. 
 
Jette orienterede om henvendelse fra en arkitektstuderende ang. Anvendelse af tidligere militærområder. 
Den studerende har også været i kontakt med Mika. 
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