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FORORD
Nationalpark Mols Bjerge blev i 2009 åbnet af Hendes Majestæt Dronningen
og Nationalparken fik i 2012 sin første Nationalparkplan.
Formålet med Nationalparken er at styrke og udvikle områdets specielle naturtyper og de bevaringsværdige kulturmiljøer, samt at synliggøre det unikke
istidslandskab. Gennem styrket formidling, forskning og undervisning skal
kendskabet til natur, landskab og kulturhistorie øges, ligesom Nationalparken
skal medvirke til at styrke den lokale erhvervsudvikling.
Nationalparken har nu været i drift i mere end 5 år og er blevet synlig i området. Der er blevet iværksat mange projekter til styrkelse af Nationalparkens
naturindhold, formidlet og forsket på kulturområdet, etableret anlæg og udarbejdet formidlingsmateriale til styrkelse af friluftslivet, igangsat erhvervs- og
turismesamarbejde samt skabt et lokalt engagement, som bl.a. har udmøntet
sig i en stor frivilliggruppe tilknyttet Nationalparken.
I sommerferieperioden har lokalbefolkningen, sommerhusgæsterne samt
områdets mange gæster og turister de sidste mange år kunnet blive inspireret
til ture og aktiviteter af Nationalparkens guider, deltage i guidede vandreeller busture, publikumsudgravninger eller sejle med på det kulturhistoriske
veteranskib Skødshoved.
Nationalparkplan 2012 – 2018 har dannet grundlaget for Nationalparkfondens
arbejde med at udvikle Nationalpark Mols Bjerge fra den blev etableret.
Nationalparkplanen gælder for en seksårig periode, og tiden er nu kommet
til, at den gældende plan skal revideres, således at der kan fremlægges en ny
plan, som dækker perioden fra 2018 til 2024.
Før selve planforslaget udarbejdes, skal Nationalparkfonden udarbejde nærværende debatoplæg, som skal indkalde ideer og forslag til den kommende
nationalparkplan. Sideløbende med debatoplæg fremlægges en Redegørelse
for udviklingen i og omkring Nationalparken, som også indeholder en evaluering af Nationalparkfondens indsats i den forløbende planperiode.
Bestyrelsen har besluttet, at debatoplæggets temaer til drøftelse i den indledende debatperiode primært skal vedrøre de mange projekter og aktiviteter,
som er blevet iværksat i den forløbne planperiode.
Denne fokus på at arbejde videre med Nationalparkfondens igangsatte udviklingsprojekter skal på ingen måde afholde borgere og lokale foreninger og
institutioner m.v. fra at komme med forslag til nye initiativer og projekter.
Redegørelsen for udviklingen i og omkring Nationalparken er sammen med
evalueringen af Nationalparkfondens indsats i den forløbende planperiode
et meget centralt baggrundsmateriale til nærværende debatoplæg for indhentning af ideer og forslag til det forestående planarbejde.
Redegørelsen kan downloades fra Nationalparkens hjemmeside sammen med
en PowerPoint. Materialet er også trykt og udleveres eller fremsendes ved
henvendelse til sekretariatet.
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B E VA R E , ST Y R K E O G
U D V I K L E N AT U R E N
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Nationalparkfonden har, som konsekvens af en mangelfuld viden om naturtilstanden i Nationalparken, igangsat flere dataindsamlinger samt effektovervågninger på naturprojekter.
•	Har du forslag til hvordan datagrundlaget, natur- og effektovervågning
kunne gøres bedre – i det hele taget og gennem inddragelse af frivillige
personer og foreninger?
•	Kender du naturområder med oversete naturværdier, og hvor lodsejer er
interesseret i dialog og projekter om at bevare og udvikle naturværdierne?
•	Har du kendskab til områder, hvor der i forhold til den konkrete prioritering
af naturindsatsen i særlig grad mangler viden?
Nationalparkfonden har arbejdet målrettet med projekter i Nationalparkens lysåbne naturtyper. Dette er bl.a. gjort gennem støtte til naturpleje og
naturgenopretning på privat og offentlig ejendom samt gennem inddragelse
af frivillige i plejeopgaverne.
•	Har du arealer – store som små – hvor der er behov for naturpleje, for at
sikre de særlige og truede arter i området?
•	Har du forslag til tilbud eller projekter, der skal fremme lodsejernes interesse for samarbejder om naturfremmende projekter i disse områder?
Der kan være stort naturpotentiale i by- og sommerhusområder og andre
ikke-naturområder (fx vejrabatter) på Ebeltofthalvøens tørre magre sandjorder fra Øer til Egsmark. Her har Nationalparkfonden indgået en del naturplanaftaler og naturpleje på offentlige og private arealer.
•	Har du kendskab til yderligere områder, arealtyper eller indsatser, hvor
Nationalparkfonden kan bidrage til at styrke naturindholdet i disse særlige
bynære områder?
•	Har du forslag til tilbud eller projekter, der kan fremme lodsejernes interesse for samarbejder om naturfremmende projekter i disse områder.
Nationalparkfonden har etableret en lang række nye sandmarker på offentlig og privat ejendom i den lysåbne natur (sandmarker åbner mineraljord for
insekter og blomsterrige frøplanter på heder og overdrev).
•	Har du kendskab til områder, hvor sandmarker i særlig grad kunne øge
naturværdierne i stedet for eller som supplement til anden naturpleje,
og hvor lodsejer er interesseret i dialog om dette?
•	Har du forslag til andre utraditionelle tiltag, der kunne supplere eksisterende naturpleje?
Nationalparkfonden ønsker at bidrage til, at flere græsningskrævende
naturarealer kan få rigtig og tilstrækkelig naturpleje-afgræsning. Især på de
mange isolerede småarealer er det ineffektivt og urentabelt.
•	Har du forslag til, hvordan Nationalparkfonden kan bidrage til at styrke
afgræsning af Nationalparkens mindre heder, overdrev og strandenge –
gerne med inddragelse af frivillige i indsatsen?
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•	Har du forslag til tilbud eller projekter, der skal fremme realistiske og
holdbare samarbejder mellem lodsejere til små plejemanglende arealer
og forskellige store og små husdyrholdere.
I Nationalparkens skovområder er der igangsat flere projekter til styrkelse af
den biologiske mangfoldighed i gamle løvskove. Projekterne har især været
rettet imod at skabe mere dødt ved i skovene, som er meget vigtigt i forhold
til skovens særlige og truede arter.
•	Har du kendskab til oversete gamle private løvskove, især bøg, eg, ask og
rødel, hvor naturværdierne kunne sikres og udvikles, og hvor lodsejer er
interesseret i dialog om dette?
•	Kender du til områder i de offentlige skove med væsentlige eller oversete
naturværdier og har du forslag til, hvordan de kan styrkes?
•	Har du forslag til, hvor eller hvordan Nationalparken kan styrke sit arbejde
med at skabe mere dødt ved og andre truede levesteder i skovene?

Nationalparkfonden arbejder for, at identificere og udvikle de lysåbne
naturtyper på strækningen fra Egsmark til Femmøller, bl.a. med tilbud om
naturplaner på store skov- og jagtejendomme.
•	Har du som ejer af en større eller mindre jagt- eller skovejendom lyst til at
få besøg af en medarbejder fra Nationalparksekretariatet, så I kan drøfte
om en naturplan er noget for dig?
•	Har du forslag til tilbud eller projekter, der skal fremme lodsejernes interesse for samarbejder om naturfremmende projekter i disse områder.
•	Har du andre ideer og metoder til at sikre og udvikle Molsnaturen på disse
eller andre arealtyper på denne strækning – fx på måder, der involverer
frivillige?
Nationalparkfonden arbejder for at skabe mere sammenhæng imellem de
spredte bestande af overdrevs-, hede- og sandmarksarter i et bånd fra Øer
til Dragsmur.
•	Har du forslag til forbedring af denne indsats – med nye forslag eller forbedringer af eksisterende indsats?
•	Har du konkrete forslag til, hvordan der kan skabes øget interesse hos nogle af de mange forskellige lodsejergrupper i dette bånd – inklusive hvordan
indsatsen kan integreres med lodsejere, øvrig brug og interesser?
Andet:
•	Har du gode ideer til andre projekter som Nationalparkfonden kan igangsætte for at styrke bevarelsen af den truede og sårbare natur i Nationalparken – meget gerne, men ikke nødvendigvis, projekter som støtter op
om eksisterende indsatser?
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Da der kun er begrænset ny viden om de geologiske forhold i Nationalparken og herunder også nogen usikkerhed i forhold isstrømmenes landskabsdannende processer, har Nationalparkfonden haft fokus på at tilvejebringe
ny viden om Nationalparkens landskabsdannelse. Der er dels foretaget en
kortlægning og datering af aflejringer i en række kystklinter, dels udført en
seismisk undersøgelse af randmorænerne i Mols Bjerge og endelig udført
en undersøgelse af sedimenterne i Agri sø med en bestemmelse af deres
indhold af pollen og dermed deres alder og udviklingen af områdets flora.
De 3 forskningsprojekter er igangsat af Nationalparkfonden i et samarbejde
med Aarhus Universitet.
• 	Har du forslag til nye geologiske projekter eller ideer til hvordan Nationalparkfonden kan styrke sin geologiske formidling – på baggrund af kendt
eller ny viden?
•	Kan formidlingen af geologien i Nationalparken overordnet styrkes – og
hvordan gøres det bedst?
•	Er der oversete geologiske lokaliteter eller særlige steder, hvor der er behov for geologisk formidling – og hvordan kan denne formidling udformes?
•	Er der geologiske lokaliteter i Nationalparken, som trænger til særlig beskyttelse eller bedre eksponering?
•	Hvordan kan vi blive klogere på undergrunden og dens indflydelse på landskabernes udformning og hvordan formidles denne viden bedst?
•	Er der oversete geologiske temaer i Nationalparken, som enten har behov
for yderligere undersøgelse eller formidling – og hvordan gøres det bedst?
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Sammen med forskellige parter har Nationalparkfonden arbejdet med
bevarelse af fysisk kulturarv og kulturmiljøer. Det har fx været tilfældet ved
Ørnbjerg Mølle, Egil Fischers Ferieby og Postladen i Ebeltoft, men indsatsen
kan på ingen måde kompensere for det forfald af vigtig fysisk kulturarv, som
finder sted inden for Nationalparken. Denne problemstilling kommer tydeligt frem i Nationalparkfondens samarbejdsprojekt med Museum Østjylland,
hvor der foretages en registrering og beskrivelse af de særlige og truede
kulturmiljøer i Nationalparken. Da Nationalparkfonden har meget begrænsede midler i forhold til støtte til renovering af de truede bygninger, er der
behov for nytænkning.
•	Har du forslag til andre veje end direkte økonomisk støtte for Nationalparkfonden at gå i arbejdet med at bevare den truede fysiske kulturarv i
Nationalparken?
Nationalparkfonden har bidraget til at udbygge vores viden om kulturmiljøet
ved Kalø Slotsruin gennem udvikling af en applikation til smartphones, som
indeholder en interaktiv historisk rekonstruktion i 3D af Kalø Slotsruin, som
den fremstod i midten af middelalderen, og har sammen med Museum Østjylland gennemført særdeles velbesøgte åbne arkæologiske udgravninger af
en jernalderlandsby nær Agri. Begge projekter har såvel haft en forskningsmæssig som formidlingsmæssig dimension. Endvidere har Nationalparkfonden understøttet den kulturhistoriske formidling gennem støtte til nye bøger
om flere helt særlige kulturmiljøer i Nationalparken.
•	Har du forslag til nye spændende kulturhistoriske formidlingsprojekter
eller til en lokalitet til en fremtidig arkæologisk udgravning?
Nationalparken har frivilliggrupper, som arbejder med pleje og formidling
af kulturmiljøer. Det drejer sig bl.a. formidling og naturpleje omkring Kalø
Slotsruin, naturpleje af stendysser og vedligeholdelse af kulturhistoriske
vejvisersten.
•	Har du forslag til nye formidlingsprojekter eller naturplejeprojekter til
Nationalparkens frivilliggrupper?
Et af Nationalparkfondens seneste projekter på kulturformidlingsområdet
vedrører en revitalisering af de helt unikke historiske Molbohistorier.
•	Har du forslag til nye spændende måder at arbejde med vores kulturhistoriske Molbohistorier enten i forhold til events eller i forhold til udgivelser?
Nationalparkfonden har støttet en lang række kunst- og kulturarrangementer i Nationalparken. Det har drejet sig om et naturmaleriprojekt, musikarrangementer i natur- eller kulturmiljøer og om arrangementer, der har direkte fokus på formidling om kulturmiljøer fx inden for det maritime område.
•	Har du forslag eller holdninger til Nationalparkfondens arbejde i forhold til
kunst- og kulturarrangementer?
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Nationalpark Mols Bjerge ligger i et område, som i flere generationer har
været et yndet udflugtsmål for både lokale og turister. Derfor var der allerede inden Nationalparkens etablering mange friluftsfaciliteter, besøgscentre,
kulturhistoriske besøgssteder og foldere om diverse lokaliteter samt afmærkede stier m.v. Nationalparkfonden har suppleret med en ny kort- og formidlingsfolder samt en digital kortapplikation, som begge viser og formidler om
relevante stier, faciliteter og besøgssteder i Nationalparken. De digitale kort
kan downloades til smartphones og Nationalparkens øvrige kort- og formidlingsmateriale kan ses på Nationalparkens hjemmeside.
•	Har du forslag til, hvordan Nationalparkens formidlings- og skiltningsmateriale kan forbedres?
•	Har du forslag til, hvordan de afmærkede stier i Nationalparken kan forbedres?
Nationalparkfonden er opmærksom på de interessekonflikter, der kan opstå
mellem friluftslivets forskellige brugergrupper. Der arbejdes med specialkort rettet mod fx kyst- og kajakaktiviteter, ryttere til hest (på baggrund af
Naturstyrelsens ridestier) og udlægning af selvstændige ruter til mountainbikeryttere.
•	Har du som bruger af sådanne specialkort forslag til yderligere indhold og
forløb af disse ”specialprodukter”?
Nationalparkfonden er sammen med frivillige også i gang med en særlig
opmærkning af en række nye lange kvalitetsvandrestier, som skal certificeres
af Dansk Vandrelaug.
•	Har du forslag til de nye afmærkede kvalitetsvandrestier i Nationalparken?
•	Har du forslag til, hvordan de kan udbygges inden for det eksisterende
stinet?
Nationalparkfonden har arbejdet med etableret nye primitive overnatningsfaciliteter med tanktoiletter rundt om i Nationalparken, bl.a. til understøttelse af vandre- og cykelferier samt etableret en lang række fysiske anlæg til
styrkelse af friluftslivet.
•	Har du forslag til forbedringer eller udbygning af disse nye faciliteter som
Nationalparkfonden har igangsat?
Nationalparkfonden har arbejdet målrettet med at styrke friluftsmulighederne
i Nationalparkens kystzone. Der er etableret og/eller givet støtte til faciliteter
som undervandssti, faciliteter til kystsejlads, shelter med toiletfaciliteter tæt
på vandet, etablering af badebroer og udsætning af fiskeyngel.
•	Har du gode ideer til Nationalparkens kommende engagementer i forhold
til udbygning af friluftsmulighederne i kystzonen?
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Nationalparkfonden har brugt midler og arbejdet med flere projekter i
forhold til at forbedre forholdene på P-pladser primært i periferien af Mols
Bjerge. Endvidere har Nationalparkfonden analyseret og drøftet, hvordan
den motoriserede trafik i Mols Bjerge kan begrænses, samt hvad Nationalparkfonden kan gøre for at få gæsterne i Mols Bjerge ud af bilerne, således
at de i højere grad bevæger sig til fods eller på cykel.
• Har du forslag til forbedringer af P-forholdene i periferien af Mols Bjerge?
•	Har du input eller holdninger til begrænsning af den motoriserede trafik i
Mols Bjerge
•	Har du input eller holdninger til, hvordan man kan få gæsterne til i højere
grad at færdes til fods eller på cykel i Mols Bjerge?
Nationalparkfonden understøtter også friluftslivet i Nationalparken gennem
tilskud til en lang række foreninger og initiativrige personer, der arrangerer
motions- og sportsaktiviteter i naturen samt giver tilskud til anlægsprojekter,
fx etablering af udsigtspunkter i naturen.
•	Har du gode ideer til Nationalparkens kommende engagementer i forhold
til sportsaktiviteter eller mindre anlægsprojekter til styrkelse af friluftslivet?
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Nationalparkfonden har i samarbejde med Naturstyrelsen, Museum Østjylland og Naturhistorisk Museum hvert år bemandet tre formidlingsstationer
med nationalparkguider alle dage i skolernes sommerferie. Nationalparkfonden foranstalter, at der i skolernes sommerferie kører en nationalparkbus,
og i samarbejde med Veteranskibet Skødshoved afvikler Nationalparkfonden
også kulturhistoriske sejladser i farvandet omkring Nationalparken samt
særlige historiske sejladser fra Aarhus.
•	Har du som bruger af Nationalparkens guider forslag til, hvordan arbejdet
kan videreudvikles?
•	Har du som bruger af Nationalparkbussen eller veteranskibet forslag til,
hvordan koncepterne kan udvikles – fx i forhold til rute og hyppighed?
Nationalparkfonden opsætter – enten selv eller i samarbejde med andre
parter - på nænsom måde nye skilte i Nationalparken. Det kan vedrøre formidling af særlige kulturmiljøer som fx om kystfiskeriet ved Egens Havhuse,
naturtiltag i Ebeltoft by eller informationer på P-pladser.
•	Har du holdninger til Nationalparkfondens arbejde på dette område eller
forslag til steder, hvor der er behov for yderligere formidling og information gennem skiltning?
Nationalparkfonden iværksætter selv og giver støtte til en række natur-, kultur- og friluftsarrangementer. Der gives endvidere støtte til grej og faciliteter,
således at andre formidlingsparter kan styrke deres indsats i Nationalparken.
Det kan dreje sig om mobilt formidlingsgrej eller særlige børneguider m.v.
•	Har du forslag til nye friluftsarrangementer, som Nationalparken kunne
overveje at støtte eller selv igangsætte?
På undervisningssiden arbejder Nationalparkfonden med to store udviklingsprojekter, rettet mod lokale og udefrakommende skoler, lejrskoler og andre
grupper, der i undervisningssammenhæng besøger Nationalparken. Det ene
er en undervisningsportal på Nationalparkens hjemmeside målrettet besøgende skoleklasser, hvor indholdet består af tværfaglige undervisningsforløb
om Nationalparkens natur, geologi og kultur m.v. Det andet er 4 ubemandede formidlingsstationer, hvor de besøgende gennem praktiske opgaver lærer
om Nationalparkens planter og dyr.
•	Har du som professionel bruger af disse produkter forslag til ændringer
eller forbedringer?
I og omkring Nationalparken ligger flere meget centrale forskningsinstitutioner. Nationalparkfonden har understøttet forskning og har haft samarbejdsprojekter med de fleste lokale forskningsinstitutioner samt med Aarhus
Universitet. På naturområdet har det været projekter vedrørende registrering og overvågning af nturindhold eller plejeprojekter, mens det på geologi
og kultursiden også har omfattet igangsætning af nye forskningsprojekter.
•	Har du som professionel aktør bemærkninger til Nationalparkfondens
arbejde på forskningsområdet?
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Turist- og oplevelsesindustrien er et stort erhverv i og omkring Nationalparken. Nationalparkfonden arbejder målrettet med at øge den turistmæssige servicekvalitet i området. Nationalparken har iværksat et årligt
tilbagevendende gratis kompetenceudviklingsforløb, kaldet Nationalparkens
Serviceuddannelse for virksomheder med frontpersonale i og omkring
Nationalparken. Efter uddannelsen indgår virksomhederne i Nationalparkens
Servicenetværk, hvor der holdes tre årlige møder, som også har fokus på
at øge servicekvaliteten og bruge Nationalparken som ramme for den gode
oplevelse. Der stilles et særligt partnerskabslogo til rådighed for netværksdeltagerne.
•	Er du tilknyttet en turist- eller servicevirksomhed med frontpersonale til
betjening af områdets gæster og kunder, er du meget velkommen til at
kontakte Nationalparksekretariatet for at høre nærmere om vores tilbud.
•	Hvis du har deltaget - eller deltager - i Nationalparkens Serviceuddannelse
og -netværk vil vi gerne have forslag til, hvordan vi kan udvikle og forbedre
produktet.
Nationalparkfonden arbejder med at understøtte den lokale fødevareproduktion via et kompetenceudviklingsforløb for producenterne samt gennem
skabelse af formaliserede samarbejder mellem lokale producenter og lokale
restauranter om at få Nationalparkens produkter på spisekortet.
•	Hvis du er lokal fødevareproducent eller tilknyttet en lokal restaurant, er
du meget velkommen til at kontakte Nationalparksekretariatet for at høre
nærmere om vores kompetenceudviklingsforløb eller vores arbejde med at
skabe kontakter mellem producenter og restauranter.
Virksomhedernes kendskabsgrad til Nationalparkfondens erhvervsrettede
aktiviteter er begrænset. EPINION undersøgelsen viste, at kun en ud af fire
virksomheder er vidende om Nationalparkfondens erhvervsrettede tilbud.
Undersøgelsen viste også, at kun halvdelen af borgerne i Aarhus kan nævne
Nationalpark Mols Bjerge, når de uhjulpet bliver spurgt om, hvilke danske
nationalparker, de kender. Nationalparkfonden arbejder med at synliggøre
og markedsføre Nationalparken gennem annoncering, pressemeddelelser,
nyhedsbreve, sociale medier og merchandiseprodukter. Merchandiseprodukterne omfatter bl.a. postkort, T-shit, tasker og kuglepenne m.v. hvorpå
Nationalparkens logo er påtrykt. Varesortimentet er under udvikling og
produkterne sælges i en lang række butikker i og omkring Nationalparken.
Det er tanken, at merchandiseprodukterne fremadrette primært skal sælges
i Nationalparkens Velkomstcenter, når dette er blevet opført ved Kalø Slotsruin.
•	Har du holdninger eller forslag til hvordan Nationalparkfonden yderligere
kan synliggøre og markedsføre Nationalparken?
•	Har du holdninger eller forslag til hvordan virksomheder og andre parter
kan bidrage til at styrke Velkomstcentrets indhold og funktion?

| 2 0 | D E B AT O P L Æ G

Nationalparkfonden har udarbejdet retningslinjer for tildeling at rettigheder
til at anvende Nationalparkens logo til virksomheder og institutioner m.v.
Det kan dreje sig om okse- og lammekød fra dyr, som er produceret i Nationalparken og andre fødevarer med væsentlige ingredienser fra Nationalparken eller virksomheder og institutioner, som efter serviceuddannelsen, er
blevet partner med Nationalparken.
•	Har du holdninger eller forslag til, hvordan Nationalparkfonden yderligere
kan understøtte en udvikling til gavn for erhverv, turisme og lokalsamfund
gennem tildeling af rettigheder til brug af Nationalparkens logo?
Det er Nationalparkfondens opfattelse at de initiativer, som er igangsat
for at understøtte den lokale turisme og erhvervsudvikling opleves som
relevante hos aktørerne. Det ændrer dog ikke på, at Nationalparkfonden
har ambitioner om at videreudvikle initiativer på området i den kommende
planperiode.
•	Har du som erhvervsaktør eller erhvervsforening forslag til, hvor Nationalparkfonden yderligere kan styrke den lokale erhvervsudvikling?
Med Nationalparkens etablering opstod en ny aktør, som har midler til at
igangsætte projekter i samarbejde med lokalbefolkningen. Nationalparkfonden har siden driftsstart haft meget stor fokus på, at udviklingen af Nationalparken skal bygge på frivillige aftaler, og at de projekter, som igangsættes,
hviler på et solidt samarbejde med de berørte lodsejere og lokalbefolkningen generelt. En meget vigtig måde hvorpå Nationalparkfonden har udviklet
Nationalparken i tæt samarbejde med lokalbefolkningen har været gennem
inddragelse af frivillige i løsning af konkrete arbejdsopgaver. Der er over
40 frivillige, som efter at have deltaget i et introduktionskursus tilknyttes
en eller flere af Nationalparkens arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med
en bred vifte af opgaver spændende fra naturpleje, over friluftsområdet til
formidling.
•	Hvis du er interesseret i at blive tilknyttet Nationalparkens Frivilliggruppe,
er du velkommen til at henvende dig til Nationalparksekretariatet.
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Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2024
Nationalparkplanen skal beskrive, hvordan fondsbestyrelsen vil etablere og
udvikle Nationalparken. Fondsbestyrelsen er udpeget af Miljø- og fødevareministeren og udøver sine beføjelser som et selvstændigt organ inden for den
statslige forvaltning. Nationalparkplanen danner grundlag for en årlig bevilling
på finansloven til Nationalparkfonden.
Bestyrelsens første Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge trådte i
kraft den 1. april 2012 og dækker perioden frem til 31. marts 2018. Revisionen
af planen tager omkring 2 år, og den nye Nationalparkplan Mols Bjerge
2018 – 2024 planlægges vedtaget nogle måneder før 1. april 2018.
Den indledende offentlighedsfase
DER INDKALDES IDEER OG FORSLAG TIL DEN NYE NATIONALPARKPLAN I PERIODEN FRA DEN 6. JUNI TIL 29. AUGUST 2016.

I denne offentlighedsperiode inviteres borgere, gæster, foreninger, institutioner og virksomheder m.v. til at fremsende forslag og ideer til hvordan nationalparken kan udvikle sine igangsatte projekter og igangsætte nye tiltag.
Forslag skal inden kl. 24 den 29. august 2016 sendes på mail til
mols@danmarksnationalparker.dk eller med brev til Nationalpark Mols
Bjerge, Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde
Der afholdes i den tolv ugers offentlighedsperiode seks gratis offentlige møder.
Tæt på starten af offentlighedsfase og sidst i forløbet afholdes to overordnede
møder, hvor Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat er vært.
Møderne startes med en generel introduktion til, hvad en Nationalpark er, og
hvordan den arbejder. Herefter gennemgår sekretariatet de væsentligste projekter, som Nationalparken arbejder med og fremlægger spørgsmål, som efter
en kaffepause skal danne baggrund for debat og efterfølgende indsendelse af
forslag og ideer den nye Nationalparkplan.
Herudover afholdes fire møder, hvor Nationalparkens fire stående udvalg er
vært – Naturudvalget, Kulturudvalget, Friluftsudvalget og Erhverv- og Logoudvalget.
På disse møder er det udvalgsformanden, som fortæller om det hidtidige arbejde med området og skaber grundlag for en efterfølgende debat, som kan danne baggrund for indsendelse af forslag og ideer til den nye Nationalparkplan.
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Baggrundsmateriale til den indledende offentlighedsfase
Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge 2010 - 2016
Nationalparkplan Mols Bjerge 2012-2018
Årsberetninger fra Mols Bjerge: 2012, 2013, 2014, 2015
Materialet kan downloades fra Nationalparkmolsbjerge.dk
Mødeoversigt
Dato

Emne

Sted

Tidspunkt

7. juni 2016

Offentligt møde
om Friluftsemner

Karpenhøj
Naturcenter.
Dragsmurvej 12,
8420 Knebel

Kl. 16.00 til 18.00

16. juni 2016

Offentligt møde
om debatoplæg
og projekter, som
Nationalparken
arbejder med

Højskolen på
Kalø, Skovridervej 1, 8410

Kl. 19.00 til 21.00

28. juni 2016

Offentligt møde
om Naturemner

Øvre Strandkær,
Strandkærvej 7,
8400 Ebeltoft

Kl. 16.00 til 18.00
med tilbud om
efterfølgende
ekskursion

17. august 2016

Offentligt møde
om debatoplæg
og projekter, som
Nationalparken
arbejder med

Aktivitetshuset
Ebeltoft, Nørrealle
4, 8400 Ebeltoft

Kl. 19.00 til 21.00

22. august 2016

Offentligt møde
om Kulturemne

Molskroen,
Femmøller Strand,
Hovedgaden 16
Lyngsbæk, 8400
Ebeltoft

Kl. 19.00 til 21.00

28. sept. 2016

Offentligt møde
om Erhverv- og
Logoemner

Fregatten Jylland,
S. A. Jensens Vej 2,
8400 Ebeltoft

Kl. 07.30 til 09.30

Rønde
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