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Nationalpark Mols Bjerge blev indviet i august i 2009 som 
Danmarks anden nationalpark. Med indvielsen blev Nati-
onalparkfond Mols Bjerge oprettet som den selvstændige, 
statslige fond, der står for udvikling, informationsvirksomhed 
og drift af Nationalpark Mols Bjerge.

I denne redegørelse beskrives dels den generelle udvikling i 
og omkring Nationalpark Mols Bjerge i forhold til en række 
samfundsmæssige forhold, dels de initiativer som Natio-
nalparkfonden og andre parter har iværksat for at udvikle 
området i henhold til Nationalparkens formål, og endelig 
foretages der en evaluering af indsatsen. Formålet med  
redegørelsen er at skabe et solidt grundlag for en fore- 
stående revision af Nationalparkplan Mols Bjerge.

G E N E R E L L E  F O R H O L D

Eksperter er enige om, at jordens klima er under forandring. 
Klimaændringerne vil få betydning for naturindholdet i 
Nationalparken. Således kan det forventes, at naturindhol-
det i flere strand- og engområder i Nationalparken vil blive 
negativt påvirket af indtrængende havvand og højere grund-
vandsspejl. I forhold til stigende temperatur og ændringer i 
nedbøren vil det specielt påvirke Nationalparkens hedenatur, 
som er i fare for langsomt at svinde ind for blive omdannet 
til overdrevsnatur.

Nationalpark Mols Bjerge er på 180 km2 og landarealet 
udgør 20 % af Syddjurs Kommune. Kommunens Natur- og 
miljøafdeling spiller en særlig rolle i forhold til beskyttelse af 
naturen i Nationalparkens privatejede naturbeskyttede og 
-fredede områder. Kommunen vedtog i 2015 en ny planstra-
tegi for Kommunens udvikling, og i denne betones de helt 
enestående naturlandskaber og kulturmiljøer. Syddjurs  
Kommune udførte planlægning og fastlagte udviklings- 
strategier på natur-, kultur-, erhvervs- og friluftsområdet i 
meget fin overensstemmelse med Nationalparkens formål  
og målsætninger. Der er særlig fin overensstemmelse mel-
lem Kommunens og Nationalparkens prioriteringer på natur- 
området i forhold til fokus på de særlige og truede arter.

Nationalpark Mols Bjerge ligger i Region Midtjylland. Såvel 
Region Midtjylland som Region Nordjylland har spillet en 
rolle for Nationalparken i forhold til at understøtte turisme-
udviklingen og Nationalparkfonden indgår sammen med 

Destination Djursland og Dansk Kyst- og Naturturisme i flere 
turistrelaterede projekter.

Staten har en særlig rolle i forhold til naturbeskyttelsen i 
Nationalparkens højst prioriterede naturområder. Disse be-
tegnes som Natura 2000 områder, og her skal Naturstyrelsen 
sikre, at meget centrale naturtyper og arter har en gunstig 
bevaringstilstand.

I Nationalpark Mols Bjerge bor der lidt over 9.500 personer. 
I Syddjurs Kommune er befolkningstallet lidt under 42.000. 
Kommunens befolkningstal har igennem mange år vist en 
svag stigende tendens, men denne udvikling er gennem de 
seneste år vendt til stagnation og de sidste par år et svagt 
fald. Årsagen til tilbagegangen er en kombination af lidt 
større fraflytning end tilflytning, et lille fald i fødselsraten 
samt et højere dødstal som følge af befolkningens stigende 
gennemsnitsalder. 

Antallet af helårs- og sommerhuse i Kommunen og i Nati-
onalparken er i fortsat svag stigning, mens antallet af land-
brugsejendomme er svagt faldende. I Nationalparken er der 
lidt over 8.700 bebyggelser, hvoraf andelen af sommerhuse 
er næsten 60 % på trods af, at Ebeltoft by er en del af Natio-
nalparken. Der opføres flere nye sommerhuse end helårshu-
se i Nationalparken, og når man ser på udviklingen i priserne 
– specielt på Mols – er der en tendens til en stigende positiv 
afvigelse for fritidshuse i forhold til landsgennemsnittet.

Som en del af redegørelsens generelle del har analysefirma-
et Epinion udført en interviewundersøgelse for Nationalpark-
fonden. 

Analysen viser, at ¾ af beboerne i Nationalparken er positive 
eller meget positive over for Nationalpark Mols Bjerge, 
hvilket er 15 % flere end ved Nationalparkens oprettelse. 
Den relativt store tilfredshed afspejler sig også i spørgs-
målet om, hvorvidt borgerne er ”stolte af Nationalparken”. 
Halvdelen erklærer sig ”enige” i dette, mens yderligere 18 % 
af de adspurgte siger, at de er ”delvist enige”. En stor andel 
af beboerne (62 %) er også ”enige” eller ”delvist enige” i, at 
Nationalparken har gjort området mere attraktivt at bo i.
Analyser viser, at 47 % af beboerne i Aarhus Kommune kan 
nævne Nationalpark Mols Bjerge, når de uhjulpet bliver 
spurgt om, hvilke danske nationalparker, de kender. Når 
de bliver spurgt direkte om deres kendskab til National-
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park Mols Bjerge er det dog 89 %, som siger, at de kender 
Nationalparken. Ligesom for de lokale borgere er det især 
udsagnet om, at Nationalparken gør dem ”stolte,” som de 
interviewede borgere i Aarhus er enige i. Halvdelen siger,  
at de er ”enige” eller ”delvist enige” i dette udsagn. Omtrent 
fire ud af ti siger, at Nationalparken gør deres område mere 
attraktivt at bo i.

Analysen viser, at 57 % af de interviewede virksomheder 
siger, at de i dag har en ”positiv” eller ”meget positiv” hold-
ning til Nationalparken. 49 % siger, at de havde en ”positiv” 
eller ”meget positiv” holdning til Nationalparken, da den 
blev oprettet. Dette indikerer altså, at virksomhederne er 
blevet en smule mere positive over for Nationalparken end 
ved Nationalparkens oprettelse. 19 % siger, at de har ændret 
holdning i positiv retning, og i denne gruppe siger næsten 
halvdelen, at dette skyldes, at Nationalparken ikke har 
grebet ind i dagligdagen hos virksomhederne, som de ellers 
havde frygtet.

N AT U R

Et nyt biodiversitetskort udarbejdet af staten i 2014 viser, at 
Nationalparken i høj grad er et nationalt værdifuldt biodiver-
sitetsområde.

Nationalparkens væsentligste og mest karakteristiske natur-
typer er de lysåbne tørre næringsfattige overdrev og heder 
(med og uden kalk) samt gamle løvtræskove. I havet er der 
ret store og potentielt værdifulde stenrev, men viden om 
naturkvaliteten er begrænset.

Nationalparken indeholder fem Natura-2000 områder. I 
forhold til udviklingen her kan man overordnet sige, at de re-
gistrerede ændringer i naturkvaliteten gennem planperioden 
på 6 år ikke så meget dækker over reelle ændringer, men 
mere er en effekt af omklassificeringer. Invasive arter spiller 
kun en relativt lille rolle i de fem Natura-2000 områder, og 
hvor de findes, er udbredelsen under kontrol.

Nationalparkfonden har som konsekvens af den mangelfulde 
viden om naturtilstanden styrket sit eget data- og beslut-
ningsgrundlag. Nationalparkfonden har arbejdet målrettet 
med naturgenopretnings- og plejeprojekter i Nationalpar-

kens lysåbne naturtyper på privat og offentlig ejendom 
gennem projektstøtte og egne initiativer samt gennem 
inddragelse af frivillige i naturplejeopgaver. Endvidere har 
Nationalparkfonden etableret en lang række nye sandmarker 
i den lysåbne natur. I Nationalparkens skovområder er  
der igangsat flere projekter til styrkelse af den biologiske 
mangfoldighed i gamle ædelløvtræskove. Projekterne har 
vedrørt skabelse af mere dødt ved i skovene, hvilket er  
meget effektivt i forhold til de særlige og truede arter, som 
lever i disse områder. 

G E O L O G I

Nationalparken er geologisk set en hel unik lokalitet. Dette 
skyldes, at istidens allersidste isfremstød præcist nåede til 
nationalparkområdet med sin israndslinje. Geologien er 
ikke umiddelbart truet på samme måde som den biologiske 
natur.

Der er stadig nogen usikkerhed i forsker- og formidlerkredse 
i forhold til den rette fremstilling af specielt områdets yngste 
og vigtigste istidspræg benævnt den ungbaltiske isstrøm. 
Usikkerheden vedrører isstrømmens landskabsdannende 
processer. På den baggrund har Nationalparkfonden givet 
støtte til tre store geologiske forskningsprojekter, der synes 
at kunne levere væsentlige afklaringer i forhold til detaljer 
om Nationalparkens landskabsdannelse. Endvidere indehol-
der det ene af forskningsprojekterne også resultater med 
stor kulturhistorisk relevans, da det afdækker udviklingen i 
områdets flora siden istidens afslutning.  

K U L T U R

Nationalparken indeholder en omfattende kulturarv af natio-
nal og international betydning med Kalø Slotsruin, den gamle 
søkøbstad Ebeltoft, et stort antal fredede bygninger, kirker, 
herregårde og godser samt bevaringsværdige landsbyer og 
kulturmiljøer.

Sammen med forskellige parter har Nationalparkfonden 
arbejdet med bevarelse af fysisk kulturarv og kulturmiljøer, 
forskning og tilvejebringelse af ny arkæologisk viden samt 
formidling af Nationalparkens kulturhistorie. 
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Kulturformidling herunder kulturhistoriske bøger samt kul-
turevents bl.a. rettet mod den maritime kulturhistorie samt 
mindre fysiske bevarelsesprojekter er i de fleste tilfælde re-
aliseret gennem støtte til enkeltpersoner og lokale kulturelle 
foreninger. Sammen med RealDania, Syddjurs Kommune og 
Destination Djursland har Nationalparkfonden bidraget til en 
genskabelse af det unikke kulturmiljø i Egil Fischers Ferieby 
i Femmøller Strand. Nationalparkfonden har bidraget til at 
udbygge viden om kulturmiljøet ved Kalø Slotsruin gennem 
udvikling af en smartphoneapplikation, som indeholder en 
interaktiv historisk rekonstruktion i 3D af Kalø Slotsruin som 
den fremstod i midten af middelalderen.
Museum Østjylland er den helt centrale part i forhold til 
Nationalparkfondens større projekter på kulturområdet.  
Sammen med Museet er Nationalparkfonden i gang med at 
registrere de særlige og truede kulturmiljøer i Nationalpar-
ken, ligesom de to parter har gennemført særdeles velbesøg-
te åbne arkæologiske udgravninger af en jernalderlandsby 
nær Agri, på Mols. 

F R I L U F T S L I V

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 
oprettelse et tæt netværk af formidlende organisationer, 
friluftsfaciliteter, kulturhistoriske besøgssteder, foldere om 
diverse lokaliteter og afmærkede stier med videre.

Som følge af Nationalparkens etablering er der anlagt næ-
sten 20 km nye cykelstier og etableret to nye besøgscentre 
i Nationalparken. Der er skabt en digital kortapplikation til 
færdsel i Nationalparken og etableret en lang række fysiske 
anlæg til styrkelse af friluftslivet. Herunder en mountainbi-
ke-bane, udvikling af en undervandssti og kajakrute, lejrsko-
le- og udeskole-tilbud, nye shelters samt kystkort. 

Nationalparkfonden har siden driftsstart også arbejdet inten-
sivt med produktion af trykt kort- og informationsmateriale. 
De viste stier på nationalparkens kort vedligeholdes bl.a. af 
Nationalparkens frivillige. Nationalparkfonden er sammen 
med frivillige også i gang med en særlig opmærkning af en 
række nye lange kvalitetsvandrestier, som skal certificeres 
af Dansk Vandrelaug. Endvidere har Nationalparkfonden 
etableret nye primitive overnatningsfaciliteter med tankto-

iletter rundt om i Nationalparken, bl.a. til understøttelse af 
vandre- og cykelferier. 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 anlægs-
projekter - som fx etablering af udsigtspunkt, badebroer og 
kajakfaciliteter m.v.

F O R M I D L I N G

I og omkring Nationalparken ligger der flere natur- og kultur-
formidlingsinstitutioner og besøgscentre. 

Nationalparkfonden har i samarbejde med Naturstyrelsen, 
Museum Østjylland og Naturhistorisk Museum hvert år be-
mandet tre formidlingsstationer med Nationalparkguider alle 
dage i skolernes sommerferie og herfra informeret gæster 
om området og tilbudt daglige guidede ture. Nationalpark-
fonden foranstalter, at der i skolernes sommerferie kører en 
nationalparkbus, som tilbyder besøgende guidet sightseeing 
til nogle af Nationalparkens mest kendte seværdigheder og 
naturområder.

Nationalparkfonden iværksætter selv og giver støtte til en 
række natur-, kultur og friluftsarrangementer. National-
parkfondens største arrangement afvikles den 24. maj eller 
i tilstødende weekender i forbindelse med fejring af den 
Europæiske Nationalparkdag. 

I forhold til den mere overordnede formidling af National-
parkens værdier og friluftsmæssige muligheder har Nati-
onalparkfonden siden driftsstart arbejdet indgående med 
skabelse af et Velkomstcenter til Nationalparken. Status på 
arbejdet er, at området er udpeget og den fysiske ramme for 
projektet fastlagt. Velkomstcentret planlægges opført i 2018.

U N D E R V I S N I N G  O G  F O R S K N I N G

Undervisningsinstitutionerne i og omkring Nationalparken 
omfatter 10 folkeskoler, 4 privatskoler, 2 gymnasiale skoler 
og 5 højskoler.

På undervisningssiden arbejder Nationalparkfonden med to 
store udviklingsprojekter, rettet mod lokale og udefrakom-
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mende skoler, lejrskoler og andre grupper, der i undervis-
ningssammenhæng besøger Nationalparken. Det ene er en 
undervisningsportal målrettet besøgende skoleklasser på 
Nationalparkens hjemmeside, som indeholder 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.

I og omkring Nationalparken ligger flere og meget centrale 
forskningsinstitutioner. Det drejer sig om BioScience under 
Aarhus Universitet på Kalø Gods, Molslaboratoriet under 
Naturhistorisk Museum i Mols Bjerge, Museum Østjylland 
med afdeling i Ebeltoft samt Jagtens Hus (Danmarks Jæger-
forbund) og Kalø Økologisk Landbrugsskole ved Kalø.
Nationalparkfonden har understøttet forskning og har haft 
samarbejdsprojekter med de fleste lokale forskningsinstituti-
oner samt med Aarhus Universitet. På naturområdet har der 
særligt været tale om projekter vedrørende registrering og 
overvågning af naturindhold eller plejeprojekter, mens det 
på geologi og kultursiden også har omfattet igangsætning af 
nye forskningsprojekter.

E R H V E R V  O G  T U R I S M E

Turist- og oplevelsesindustrien er et stort erhverv i og om-
kring Nationalparken. Syddjurs Kommune tegner sig for 10 
% af det samlede antal overnatninger i Region Midtjylland 
og turismeforbruget er knap 1,2 mia. kr. i kommunen. I flere 
gæstetilfredshedsanalyser angiver mellem 70-80 pct. af de 
adspurgte gæster i området, at de ønsker at besøge naturen, 
herunder Nationalparken.

Nationalparkfonden arbejder målrettet med at øge den 
turistmæssige servicekvalitet i området. Nationalparkfonden 
har iværksat et årligt tilbagevendende gratis kompetence-
udviklingsforløb, kaldet ”Nationalparkens Serviceuddan-
nelse” for virksomheder med frontpersonale i og omkring 
Nationalparken. Efter uddannelsen indgår virksomhederne i 
Nationalparkens Servicenetværk, hvor der holdes tre årlige 
møder, som har fokus på at øge servicekvaliteten og at bruge 
Nationalparken som ramme for den gode oplevelse. Der 
stilles et særligt partnerskabslogo til rådighed for netværks-
deltagerne.

Nationalparkfonden arbejder med at understøtte den lokale 
fødevareproduktion gennem et kompetenceudviklings-
forløb for producenterne og et formaliseret samarbejde 
med restauranter om at få Nationalparkens produkter på 
spisekortet.

S A M A R B E J D E  M E D  L O K A L S A M F U N D E T  
OG 	 - B E F O L K N I N G E N

Med Nationalparkens etablering opstod en ny aktør, som har 
midler til at udvikle lokalsamfundet og til at igangsætte pro-
jekter i samarbejde med lokalbefolkningen. Nationalparkfon-
den har siden driftsstart haft meget stor fokus på, at udvik-
lingen 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.  
Nationalparkfonden har støttet udviklingen i lokalsamfundet 
ved at give støtte til en lang række foreningers etablering af 
friluftsfaciliteter, friluftsarrangementer og kulturevents. 
Endelig har Nationalparkfonden i tæt samarbejde med lokal-
befolkningen udviklet Nationalparken gennem inddragelse af 
frivillige i løsning af konkrete arbejdsopgaver. Nationalparken 
har over 40 frivillige, der efter endt kursus tilknyttes en eller 
flere af Nationalparkens arbejdsgrupper, og beskæftiger sig 
med en bred vifte opgaver spændende fra naturpleje over 
friluftsområdet til formidling.
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1 . 1 
B A G G R U N D  F O R  R E D E G Ø R E L S E N

Denne redegørelse for udviklingen i Nationalpark Mols Bjer-
ge er udarbejdet som baggrundsmateriale til den foreståen-
de revision af Nationalparkplan Mols Bjerge.

Nationalpark Mols Bjerge blev udlagt af Miljøministeriet i 
2009 som Danmarks anden nationalpark. Den første Nati-
onalparkplan blev vedtaget af Nationalparkens bestyrelse 
i starten af 2012, hvorefter Nationalparken var en realitet 
også i driftsmæssig forstand. Nationalparkplanen skal revide-
res hvert 6. år, hvorfor en ny plan senest skal være vedtaget 
inden udgangen af første kvartal 2018.  

Forud for udarbejdelsen af et forslag til ny nationalparkplan 
skal bestyrelsen indkalde ideer og forslag til planens indhold. 
Redegørelsen for udviklingen i Nationalparken med evalu-
ering af opnåede resultater fremlægges sideløbende med 
et debatoplæg til indkaldelse af ideer og forslag til den nye 
nationalparkplans indhold. Den indledende offentlighedsfase 
afvikles over sommeren 2016, hvorefter revisionen af selve 
Nationalparkplan Mols Bjerge igangsættes.

1 . 2  
N AT I O N A L P A R K E N ,  F O R M Å L 
O G  M Å L S Æ T N I N G E R

Nationalpark Mols Bjerge er et område på 180 km2, hvoraf 
40 km2 er hav. Nationalparken indeholder en varieret og 
sjælden natur i et landskab med markante geologiske sær-
præg. Her er betydelige lysåbne hede- og overdrevsarealer, 
men også kystlandskaber, store skove og landbrugsarealer, 
landsbyer samt købstaden Ebeltoft. 

Nationalparken ligger på det sydlige Djursland i Syddjurs 
Kommune. Nationalparkområdet udgør lidt over 20 % af 
kommunens areal, og 80 % af Nationalparkens landarealer er 
i privat eje.

Nationalpark Mols Bjerge drives af en fondsbestyrelse opret-
tet af Miljøministeren. Fonden er et uafhængigt organ inden 
for den statslige forvaltning.

27 % af Nationalparkens landareal er landskabsfredet efter 
Naturbeskyttelsesloven. I henhold til fredningskendelserne 

udfører kommune og stat en omfattende landskabspleje og 
landskabsplanlægning, som Nationalparkfonden koordinerer 
sine aktiviteter i forhold til.

Efter Naturbeskyttelsesloven består 18 % af Nationalparkens 
landareal af beskyttede § 3 naturtyper, som kommunen 
beskytter mod ændret tilstand. Stat og kommune har i hen- 
hold til Naturbeskyttelsesloven forpligtelser over for inter-
nationalt beskyttede naturtyper og arter. Loven pålægger 
dem direkte at iværksætte handlinger, hvis en international 
beskyttet art er udsat for trusler.

I henhold til Miljømålsloven er 35 % af Nationalparkens 
samlede areal NATURA 2000 område. Nationalparkfondens 
initiativer for styrkelse af naturindholdet koordineres i 
udstrakt grad i forhold til kommunens og statens NATURA 
2000-handlingsplaner. 

Der er stort overlap mellem de nævnte fredede, natur-
beskyttede og NATURA 2000 udlagte arealer, men samlet set 
er 45 % af Nationalparkens areal omfattet af en eller flere af 
de nævnte natur- og landskabsbeskyttelser.

Efter Landbrugsloven er 35 % af Nationalparkens landareal på-
lagt landbrugspligt. Af dette areal er 56 % omfattet af en eller 
flere af de ovenfor nævnte natur- og landskabsbeskyttelser.

32 % af Nationalparkens landareal er i henhold til Skovloven 
udlagt som fredsskov. Loven sikrer bl.a. arealernes fasthol-
delse til skovformål og danner ramme for flere støtteord-
ninger, der bl.a. har til formål at styrke skovens biologiske 
mangfoldighed. 

Bekendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjerge opsætter 
følgende formål for Nationalparkens virke:
1)   at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldig-

hed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især 
for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og 
skovlandskaber,

2)   at bevare og styrke de landskabelige og geologiske vær-
dier i det unikke istidslandskab,

3)   at bevare og styrke Nationalparkens kulturmiljøer og 
kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,

4)   at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur  og 
kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kultur-
landskab, herunder bymiljøer,

1 .  I N D L E D N I N G
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5)   at styrke forskning, undervisning, naturvejledning  
og formidling af de landskabelige, geologiske, natur-  
og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og

6)   at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet,  
herunder erhvervslivet med respekt for beskyttelses- 
interesserne.

Bekendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjerges opsætter 
følgende målsætninger for Nationalparkens udvikling:
1)   De væsentligste naturtyper som lavvandede havom-

råder, 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 ar-
ter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske 
økosystemer med naturlig vandbalance m.v.

2)  Der skal skabes større sammenhæng mellem National-
parkens naturområder, herunder især overgange mellem 
kyst-, overdrevs- og skovarealer.

3)   Der skal udlægges sammenhængende skovområder, 
hvor plantager omlægges til lysåbne og naturnært 
drevne skove domineret af hjemmehørende træarter 
og buske, og områder med åben græsningsmosaik med 
sandmarker skal bevares og styrkes.

4)   Nationalparkens karaktergivende landskabselementer 
og markante geologiske formationer, herunder randmor-
æner og dødislandskaber, skal bevares og synliggøres.

5)   Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltele-
menter, der fortæller om brugen af landskab, natur og 
kyst, skal 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.

6)   Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhi-
storiske oplevelser skal styrkes.

7)  Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredyg-
tigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen og 
turisterhvervet.

8)   Beskrivelse og håndtering af trafikale forhold i National-
parken, herunder Mols Bjerge området, for at sikre en 
øget tilgængelighed uden at øge generne fra trafikken.

9)   Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage 
og forstyrrelse ved hjælp af planlægning af stiforløb og 
formidling m.v.

10)   Formidling og naturvejledning af Nationalparkens 

landskabsdannelse, 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.

11)   Forskning skal understøttes og undervisning styrkes 
gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, 
herunder tilbud der understøtter natur-, kultur- og miljø-
bevidstheden hos børn og unge.

12)   Udviklingen af Nationalparken skal ske i samspil med 
omgivelserne.

13)  Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres. 

1 . 3  
L Æ S E V E J L E D N I N G

Denne redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark 
Mols Bjerge er opbygget ud fra formålene med Nationalpar-
kens virke og målsætningerne for Nationalparkens udvik-
ling, som de er beskrevet ovenfor. Da iværksatte initiativer, 
projekter og aktiviteter i nogle tilfælde vedrører flere formål 
og målsætninger, kan disse med forskellig vægt være omtalt 
i flere afsnit. 

I næste kapitel er der en kortfattet redegørelse af den mere 
overordnede samfundsudvikling inden for områder, som på-
virker Nationalparkens vilkår samtidig med, at der fremlæg-
ges en analyse af befolkningens og virksomheders syn på og 
forventninger til Nationalparken.  

I de efterfølgende kapitler beskrives udviklingen samt 
iværksatte initiativer, projekter og aktiviteter m.v. inden for 
Nationalparkfondens arbejdsområder, og herefter foretages 
der en evaluering af det udførte arbejde. Evalueringen er i 
det omfang det er muligt, udført i forhold til effekt på såvel 
naturen, befolkningen som den lokale økonomi.

Som bilag til redegørelsen og til brug på møder i den indle-
dende offentlighedsfase er der udarbejdet en PowerPoint 
præsentation som indeholder grafer, illustrationer, kort og 
tabeller relateret til redegørelsesteksten.

Redegørelsen skal blandt andet betragtes som baggrunds-
materiale til debatoplægget til den indledende offentligheds-
fase, hvor der skal indkaldes forslag og ideer til den forestå-
ende nationalparkplanlægning.



|  1 0  |  R E D E G Ø R E L S E

2 . 1 . 
K L I M A

Eksperter er enige om, at jordens klima er under forandring 
og klimaændringer vil også få betydning for naturindholdet i 
Nationalpark Mols Bjerge.

DMI oplyser, at den årlige middeltemperatur i Danmark 
er steget cirka 1,5 grader siden 1870, og da varm luft har 
mulighed for at indeholde mere vanddamp, opnås hyppigere 
de rette forhold for dannelsen af kraftige skybrud. Observa-
tioner af nedbør i Danmark siden 1874 viser, at mønstret har 
ændret sig. Foruden en stigning i den årlige middelnedbør 
på cirka 100 mm, er de kraftige nedbørshændelser blevet 
kraftigere.

Der forventes en fortsat udvikling med varmere, vådere og 
mere blæsende vejr. Ekstreme vejrhændelser vil ske oftere 
og med øget intensitet og varighed. Temperaturen vil stige, 
så vintrene bliver mildere og somrene varmere. Havvand-
standen vil stige, og i mange områder må vi forvente, at 
grundvandet kommer til at ligge højere end nu. 

I følge Syddjurs Kommunes risikokort i Klimatilpasningspla-
nen fra 2014 er flere områder i Nationalpark Mols Bjerge i 
fare for oversvømmelse som følge at stigende havniveau og 
ekstremt vejr i form af storme og skybrud. 

Såvel ændringer i nedbørsforhold, stigende temperaturer 
som saltvandspåvirkning i lavtliggende kystområder påvirker 
naturen i Nationalparken. Denne udvikling forventes at 
blive et stadigt vigtigere fokusområde for at sikre optimalt 
naturindhold i Nationalparken. 

Forskere fra Københavns Universitet har ledet et europæisk 
netværk af klimaforsøg, heriblandt et ved Molslaboratoriet 
i Nationalpark Mols Bjerge. I forsøgene har man foretaget 
eksperimentel ændring af temperatur, nedbør og atmosfæ-
risk CO2 koncentration. Forsøgene viser, at vegetationen 
på heden generelt er robust og hurtigt regenererer efter 
forstyrrelse - som ved f.eks. brand eller sygdomsangreb. He-
delyng er derimod meget sensitiv over for kombinationen af 
forstyrrelse og klimaændringer, specielt tørke, hvis den skal 
genetablere sig fra frø. Konklusionen på forsøgene er derfor, 
at et forandret klima med bl.a. længere tørre perioder om 

somrene kommer til at betyde, at hedelandskabet svinder 
ind og i det østlige Danmark langsomt vil blive omdannet til 
overdrev.

2 . 2 . 
P L A N L Æ G N I N G  I  K O M M U N E , 
R E G I O N  O G  S TAT

I henhold til § 19 i nationalparkloven må nationalparkpla-
nerne ikke stride mod vandplaner, Natura 2000 planer samt 
handleplaner for realisering af disse. Endvidere må planen 
ikke stride mod udviklingsplanen og råstofplanen for Region 
Midtjylland og kommune- og lokalplaner i Syddjurs Kommu-
ne.

Det fremgår endvidere af nationalparklovens § 25, at Nati-
onalparkfonden tidsmæssigt skal tilpasse sin planlægning 
efter Natura 2000 planlægningen, således at nationalpark-
planerne revideres senest 2 år efter, at Natura 2000 planerne 
er vedtaget.

2.2.1 Kommune
I 2006 blev Ebeltoft, Midtdjurs, Rønde og Rosenholm kom-
muner sammenlagt til Syddjurs Kommune. I den forbindelse 
blev en række opgaver, som tidligere lå i amterne inden for 
bl.a. natur og miljø, overflyttet til kommunen.  

Den ny sammenlagte kommune vedtog i slutningen af 2009 
sin første kommuneplan, og her fik natur- og miljøområdet 
en central rolle. Byrådet opsatte i planen målsætninger om at 
styrke naturkvaliteter bl.a. ved at skabe et sammenhængende 
net af spredningskorridorer i kommunen. Planen blev revide-
ret i 2013, hvor kommunen i en naturkvalitetsplan vedtog en 
strategi for naturområdet, som bl.a. indeholdt nye måder at 
værdi- og målsætte de § 3 beskyttede naturarealer på. Helt 
generelt retter naturkvalitetsplanen fokus mod de truede og 
de sjældne arter frem for den generelle beskyttelse. 

Kommuneplanen 2013 forholder sig til bevarelse af fysisk 
kulturarv og kulturmiljøer i et afsnit om Landdistriktspolitik. 
Her udtrykker byrådet, at kulturarven, kulturværdierne og 
landskabsværdierne spiller en helt særlig rolle i Syddjurs 
Kommune og i arbejdet med at skabe en attraktiv bosæt-
ningskommune. Flere konkrete tiltag til registrering og 
bevarelse af kulturmiljøer beskrives i planen.

2 .  G E N E R E L L E  F O R H O L D
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Syddjurs kommune har i 2015 vedtaget en ny planstrategi, 
som skal danne baggrund for revision af Kommuneplanen 
fra 2013. I strategien er natur, kultur og landskab ét af fire 
indsatsområde. Byrådet oplyser i strategien at ”Syddjurs 
Kommune rummer helt enestående natur, landskaber og 
kulturmiljøer i et omfang og en kvalitet, som kun de færreste 
kan modsvare. Store dele af kommunen er udpeget som 
nationalpark netop på grund af de særlige istidslandskaber 
og naturområder. Kendskabet til og forståelsen for naturen 
skal udbredes gennem en fortsat indsats for naturformidling, 
hvor byrådet i forbindelse med skolereformen ønsker at lade 
naturen blive et nyt klasseværelse.”

På turisme- og erhvervsområdet sker planarbejdet i kom-
munen i samarbejde med eksterne parter. På erhvervsom-
rådet bliver strategierne til i et samarbejde med Djurslands 
Udviklingsråd, Syddjurs Erhvervsforening og Business Region 
Aarhus. 

Planerne og strategierne på turismeområdet blev indtil 
årsskiftet 2015/16 udarbejdet i et samarbejde med Destina-
tion Djursland, Norddjurs Kommune og Midtjysk Turisme. 
Efter ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats 
er Midtjysk Turisme opløst, og udviklingsselskabet Dansk 
Kyst- og Naturturisme er blevet den nye vigtige samarbejds-
partner. Endvidere er der i 2014 vedtaget en strategi for tu-
rismesamarbejdet i Østjylland med Business Region Aarhus, 
som har fokus på international markedsføring og samarbejde 
mellem turismeorganisationerne på Djursland og i Aarhus.

I strategiplanen ”Vækst gennem oplevelser”, turisme på 
Djursland 2012-2015, udpeges to hovedmålgrupper i turis-
mesammenhæng. Det er børnefamilier, der søger natur og 
børnevenlige badestrande (Sjov, leg og læring), og voksne og 
ældre, der søger helse, wellness, afslapning og naturoplevel-
ser (Det gode liv). Strategien løb frem til 2015, men er blevet 
forlænget frem til 2018.

Syddjurs kommunes udførte planlægning og fastlagte udvik-
lingsstrategier på natur-, kultur-, erhvervs- og friluftsområdet 
er i meget fin overensstemmelse med Nationalparkfondens 
formål og målsætninger. Der er særlig fin overensstemmelse 
mellem kommunens og Nationalparkfondens prioriteringer 
på naturområdet i forhold til fokus på de særlige og truede 
arter.

2.2.2 Region
Regionerne i Danmark har en vigtig opgave i forhold til at un-
derstøtte den regionale udvikling inden for bl.a. natur, miljø, 
erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt i 
udvikling af regionernes udkantsområder og landdistrikter.

Region Midtjylland vedtog i 2012 en ny regional udviklings-
plan, og her beskrives strategien for den midtjyske regions 
udvikling frem mod 2030. Udviklingsplanen er udarbejdet af 
det regionale Vækstforum i et tæt samarbejde med regi-
onens 19 kommuner.  Specielt i forhold til at understøtte 
turisme har regionen en særlig rolle, fordi det regionale 
Vækstforum har ansvar for at sikre vækst og udvikling i turis-
meerhvervet.

Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik i 
midten af 2014 en aftale om en vækstplan for dansk turisme 
efter tab af markedsandele til vores nabolande, særligt hvad 
angår kyst- og naturturismen. Et centralt element i aftalen 
var at samle de regionale turismeindsatser i tre nationale 
udviklingskonsortier for hhv. Dansk Kyst- og Naturturisme, 
Dansk Erhvervs- og Mødeturisme samt Storbyturisme. Nati-
onalparkfonden har derfor indledt et samarbejde med det 
nyoprettede Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Region Midtjyllands råstofplan udlægger råstofgraveområder 
og råstofinteresseområder. Den seneste plan fra 2012 inde-
holder ikke råstofindvinding inden for Nationalparken.

Såvel Region Midtjylland som Region Nordjylland har spillet 
en rolle for Nationalparken i forhold til at understøtte turis-
meudviklingen og Nationalparkfonden indgår sammen med 
Destination Djursland og Dansk Kyst- og Naturturisme i flere 
projekter. 

2.2.3 Stat
I efteråret 2014 fremlagde regeringen Naturplan Danmark 
2020. Naturplanen er statens langsigtede plan for udviklin-
gen i den danske natur. Målet med planen er at vende tilba-
gegangen i den danske natur, hvor forskernes seneste under-
søgelser har vist, at en femtedel af de danske vilde planter 
og dyr er sjældne, forsvundet eller i fare for at forsvinde.

Regeringen afsatte samtidigt med planen næsten kr. 200 
mio. på finansloven i årene 2016 til 2018 til at realisere pla-
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nen. I alt er det regeringens hensigt at anvende kr. 5,5 mia. 
til at videreføre og igangsætte naturprojekter m.v. frem mod 
2020. Naturplan Danmark 2020 udgør derfor Danmarks bio-
diversitetsstrategi, som skal sikre, at landet kan opfylde FN’s 
og EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet inden 2020.

Naturplanen bygger på 3 indsatsområder:
1.  Der skal skabes mere plads og bedre sammenhæng i 

naturen, således at vilde dyr og planter i højere grad kan 
sprede sig. 

2.  Der skal igangsættes målrettede initiativer for at for- 
bedre vilkårene for truede og sjældne arter og for at 
styrke naturens mangfoldighed generelt.

3.  Der skal skabes bedre mulighed for fællesskab gennem 
naturoplevelser og friluftsliv.

Som en del af Naturplan Danmark præsenterede regerin-
gen også i efteråret 2014 et Nyt Grønt Danmarkskort og et 
Biodiversitetskort. 

Det Nye Grønne Danmarkskort skal vise hvor naturen er, og 
hvordan den bedre kan bindes sammen. Kortet skal udarbej-
des i et samarbejde mellem staten, kommunerne, organi-
sationer, lodsejere og fonde m.v. og være implementeret i 
de næste kommuneplaner i 2017. Kortet vil fastlægge, hvor 
nye naturtiltag skal iværksættes, således at der skabes mere 
sammenhæng mellem den eksisterende natur. 

Naturstyrelsen viser på sin hjemmeside Djursland som et ek-
sempel på et område, hvor planlægningen allerede har fokus 
på at skabe disse sammenhængende naturområder.

Biodiversitetskortet - som trækker på en række indikatorer 
for god naturkvalitet - er et helt nyt kort, der giver en  
detaljeret viden om, hvor truede og andre sårbare dyre-  
og plantearter lever. Kortet viser også, hvor områder med 
den bedste biodiversitet findes, og dermed hvor Danmarks 
værdifulde natur er.

Det Nye Grønne Danmarkskort og Biodiversitetskortet 
indeholder på hver sin måde meget vigtige informationer om 
Nationalparken. 

Biodiversitetskortet viser, at Nationalparken er afgrænset, 
så den omslutter de bedste naturkvaliteter på det sydlige 
Djursland, og det foreløbige grønne Danmarkskort viser, at 
de korridorer, der skal forbinde disse naturkvaliteter ligger 
inden for Nationalparkens grænse. 

EU’s vandrammedirektiv og naturbeskyttelsesdirektiver 
varetages af henholdsvis stat og kommune, således at den 
overordnede planlægning varetages af Naturstyrelsen, mens 
handleplanerne udarbejdes af kommunerne med den undta-
gelse, at Naturstyrelsen selv udarbejder handleplaner på de 
statsejede arealer i Natura 2000 områderne.    

Natura 2000 områderne er helt centrale naturarealer i Natio-
nalparken, og handleplanerne skal sikre de beskyttede arter 
og naturtyper en gunstig bevaringstilstand. Nationalparkfon-
den samarbejder med Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune 
og har bl.a. fokus på projekter, der kan skabe sammenhæng 
mellem Natura 2000 områderne langs de forbindelseslinjer, 
som fremgår af Det Grønne Danmarkskort.

Forberedelsen af Natura 2000-planer for perioden 2016-21 
er i gang og ventes klar i starten af 2016. Det er den anden 
generation af Natura 2000-planerne, som myndighederne 
opdaterer hvert sjette år, dog hvert tolvte år for fredskovplig-
tig skov. 

2 . 3  
B E F O L K N I N G ,  B E B Y G G E L S E , 
B O L I G P R I S E R  O G  B E S K Æ F T I G E L S E

2.3.1 Befolkning
Nationalparkens landareal udgør omkring 14.000 ha hvilket 
er ca. 20 % af Syddjurs Kommunes areal. I Nationalparken 
bor der 9.650 personer, hvilket er 23 % af befolkningen i 
Syddjurs Kommune.

Indbyggertallet i kommunen var i 2015 på 41.700 personer, 
og tallet har gennem de seneste mere end 20 år været svagt 
stigende dog således, at der de seneste år har været stagna-
tion i væksten. I 2013 og 2014 havde kommunen direkte en 
befolkningstilbagegang. 

Årsagen til tilbagegangen er en kombination af lidt større 
fraflytning end tilflytning, et lille fald i fødselsraten samt et 
højere dødstal som følge af befolkningens stigende gennem-
snitsalder.  

I Nationalparken har udviklingen i befolkningstallet siden 
2011 vist et fald på omkring 50 personer.

Befolkningens alderssammensætning har ændret sig, således 
at der i kommunen er kommet flere ældre, lidt færre i den 
erhvervsaktive alder samt færre børn og unge. 
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I Nationalparken er gennemsnitsalderen mere end 5 år 
højere end i den resterende del af kommunen, og her spiller 
Ebeltoft by en særlig rolle, fordi ¾ af Nationalparkens befolk-
ning bor her samtidigt med, at gennemsnitalderen i byen er 
næste 10 år højere end i kommunes vestlige del.

Ifølge Syddjurs Kommunes befolkningsprognose fra 2015 
vil befolkningstallet fortsætte med at falde til under 41.000 
omkring 2025. I Nationalparken viser prognosen, at fraflyt-
ningen i procent af den samlede befolkning er lidt lavere 
end gennemsnittet i Kommunen, mens tilflytningen ligger 
omkring gennemsnittet for Kommunen.

2.3.2 Bebyggelser
I Syddjurs Kommune er der knap 26.600 bebyggelser, og 
tallet er de seneste 5 år steget med i gennemsnit 50 om året. 
Opdelt på boligtyper er der ca. dobbelt så mange helårshuse 
som fritidshuse i kommunen, og i forhold til nye bebyggelser 
opføres der omkring 2 nye helårshuse for hvert fritidshus.

Inden for Nationalparken er situationen lidt anderledes end i 
den samlede kommune, fordi andelen af sommerhuse her  
er betydeligt større end andelen af helårshuse. Der er samlet 
i Nationalparken lidt over 8.700 bebyggelser, og heraf er 
mere end 5.000 sommerhuse. I perioden fra 2011 til 2015 er 
antallet af helårshuse i Nationalparken steget med 64 huse, 
mens antallet af sommerhuse er steget med 78. I samme 
periode er antallet af stuehuse til landbrugsejendomme 
faldet fra 190 til 185.

2.3.3 Boligpriser
Prisen på helårs- og fritidsboliger i Danmark blev fordoblet 
fra slutningen af 90erne til den økonomiske krise i 2008. 
Efter 2008 har priserne været faldende med en tendens  
til en stabilisering på et prisniveau omkring 25 % under  
det højeste niveau. Boligpriserne i Syddjurs Kommune har  
fulgt samme udvikling dog således, at prisniveauet på 
helårsboliger i Kommunen generelt ligger omkring 15 % 
under landsgennemsnittet, mens priserne på fritidsboliger 
i gennemsnit ligger lidt over landsniveau. Af statistikken for 
fritidshuse gennem de seneste 5 år ses – specielt på Mols 
- en tendens til en stigende positiv afvigelse i forhold til 
landsgennemsnittet. 

2.3.4 Beskæftigelse
Antallet af beskæftigede borgere i Syddjurs Kommune har 
været svagt faldende gennem de seneste 5 år. I 2009 var der 
lidt over 20.900 beskæftigede, mens tallet i 2014 var faldet 
til lidt under 19.400.  

Syddjurs kommune er en bosætningskommune, da næsten 
halvdelen af de beskæftigede er ansat i virksomheder, som 
ligger uden for kommunen. 60 % af udpendlerne er ansat i 
virksomheder, som ligger i Aarhus Kommune, og andelen, 
som finder beskæftigelse i denne kommune, har været støt 
stigende igennem mange år.  

Antallet af arbejdspladser i Syddjurs Kommune har i lighed 
med beskæftigelsen været faldende gennem de seneste år. 
I 2009 var der lidt over 15.500 arbejdspladser i kommunen, 
mens tallet i 2014 var på lidt over 14.100. 

Opdelt på brancher ses at turismeerhvervet er det område, 
hvor erhvervsstrukturen skiller sig mest ud fra landsgennem-
snittet. I kommunen udgør turismeerhvervet over 6 % af det 
samlede antal arbejdspladser, og det er 75 % flere beskæf-
tiget inden for denne branche set i forhold til landsgennem-
snittet. Området har dog i lighed med stort set alle andre 
brancher haft en beskæftigelsesmæssig tilbagegang gennem 
de seneste år. 

2 . 4 
I N T E R V I E W U N D E R S Ø G E L S E R

Nationalparken har stor indflydelse på antallet af besøgende 
i området. En analyse udført i 2014 af Epinion for VisitNord-
jylland i forbindelse med projektet ”Kysten som serviceland-
skab” viste, at for 46 % af de adspurgte gæster havde det 
været vigtigt eller meget vigtigt for deres beslutning om at 
besøge området, at det er en nationalpark.

For bestyrelsen er det vigtigt at udvikle Nationalparken  
i dialog med lokalsamfundet. Det er derfor relevant nær- 
mere at undersøge befolkningens syn på Nationalparken  
og på effekten af de initiativer, som Nationalparken  
igangsætter.  Derfor har Epinion for Nationalparkfonden  
gennemført 3 interviewundersøgelser rettet mod hen- 
holdsvis befolkningen i Nationalparken og befolkningen  
i Aarhus samt rettet mod virksomheder i og omkring  
Nationalparken.

2.4.1 Befolkningsundersøgelse i Nationalparken
Undersøgelsen blandt befolkningen er baseret på 202 
interviews med borgere bosiddende i Nationalpark Mols 
Bjerge. Overordnet siger 74 % af de interviewede i denne 
gruppe, at de i dag er positive eller meget positive i over for 
Nationalpark Mols Bjerge, hvilket er 15 procentpoint flere 
end ved Nationalparkens oprettelse. Borgere, der er blevet 
mere positivt indstillede over for Nationalparken siger, at de 
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har skiftet holdning, fordi de nu ved, hvad Nationalparken 
er blevet til, og de nu kan se, at det er positivt for området, 
at der er en Nationalpark. De fremhæver, at Nationalparken 
ikke har medført de frygtede restriktioner på landbrug og 
lignende, samt at Nationalparken har skaffet flere turister og 
arbejdspladser til området, ligesom naturen er blevet mere 
synlig for de lokale.

Det er særligt de unge og kvinderne, der er blevet mere 
positive over for Nationalparken. Dette betyder, at de 18-35 
årige nu er lige så positive over for Nationalparken som de 
øvrige aldersgrupper, mens kvinderne er noget mere positive 
over for Nationalparken end mændene.

Blandt borgerne er der også en stor vilje til at anbefale et 
besøg i Nationalparken til familie og venner. På en skala fra 
0 til 10 svarer 58 %, at det er ”10 – meget sandsynligt”, at de 
vil anbefale et besøg i Nationalparken til familie og venner, 
hvis de blev spurgt.  

Den relativt store tilfredshed afspejler sig også i spørgsmålet 
om, hvorvidt borgerne er ”stolte af Nationalparken”. Halvde-
len erklærer sig ”enige” i dette, mens yderligere 18 % af de 
adspurgte siger, at de er ”delvist enige”. En stor andel af be-
boerne (62 %) er også ”enige” eller ”delvist enige” i, at Natio-
nalparken har gjort området mere attraktivt at bo i. Omtrent 
40 % svarer det samme til udsagnet om, at Nationalparken 
har øget deres kendskab til den lokale kulturhistorie. Lidt 
færre, nemlig cirka 30 % siger, at Nationalparken har øget 
deres interesse for friluftsliv eller givet dem bedre mulighed 
for at dyrke deres friluftsinteresser. Og omtrent samme 
andel er ”enige” eller ”delvist enige” i, at Nationalparken har 
givet dem en større forståelse for naturen.

Blandt de initiativer, som Nationalparkfonden har taget, er 
det især de certificerede stier og Besøgscenter Strandkær, 
som folk siger, at de har henholdsvis benyttet og besøgt. 
45 % af de adspurgte siger, at de har benyttet førstnævnte, 
mens 42 % siger, at de har besøgt Besøgscenter Strandkær. 
Størst kendskab er der til muligheden for guidede ture i 
Nationalparken (79 %) samt muligheden for at overnatte 
på en shelterplads i Nationalparken (73 %). Dog er det kun 
henholdsvis 13 % og 4 % af de adspurgte som siger, at de 
benytter sig af de to tiltag. 

Der er ingen entydige ønsker fra de interviewede borgere til, 
hvad Nationalparkfonden skulle gøre for, at de i højere grad 
ville bruge parken. Men flere siger, at flere afmærkede stier og 
flere aktiviteter ville få dem til at bruge Nationalparken mere.

2.4.2 Befolkningsundersøgelse i Aarhus
47 % af beboerne i Aarhus Kommune kan nævne National-
park Mols Bjerge, når de uhjulpet bliver spurgt om, hvilke 
danske nationalparker, de kender. Når de bliver spurgt direkte 
om deres kendskab til Nationalpark Mols Bjerge er det dog  
89 %, som siger, at de kender Nationalparken. Det er i 
overvejende grad naturen, landskabet og bakkerne som 
aarhusianerne nævner, når de bliver bedt om at sige, hvad 
de forbinder med Nationalpark Mols Bjerge. 74 % siger, at 
de har besøgt Nationalpark Mols Bjerge. Men 27 % af de 
adspurgte siger først, at deres kendskab til Nationalpark Mols 
Bjerge ikke stammer fra, at de selv har besøgt den, men siger 
senere, at de har besøgt Ebeltoft. Denne gruppe er tilsyne-
ladende ikke klar over, at Ebeltoft er en del af Nationalpark 
Mols Bjerge.

Af de interviewede, som har besøgt Nationalpark Mols  
Bjerge, besøger halvdelen Nationalparken med deres 
partner, og de går oftest ture eller tager en bytur i Ebeltoft. 
Fire ud af ti siger da også, at de har benyttet de certificerede 
vandrestier, hvilket gør dette tiltag til den mest benyttede 
facilitet. Godt hver femte siger også, at de har brugt Natio-
nalparkens kort med seværdigheder og muligheden for  
information og turforslag fra Nationalparkens guider.  
Næsten halvdelen siger, at de kombinerer et besøg i  
Nationalparken med en tur på restaurant, mens godt fire  
ud af ti af dem, der har besøgt Nationalparken siger, at  
de besøger Fregatten Jylland eller Djurs Sommerland i  
forbindelse med deres besøg i Nationalpark Mols Bjerge. 
På en skala fra 0 til 10 svarer 34 %, at det er ”10 – meget 
sandsynligt”, at de vil anbefale et besøg i Nationalparken til 
familie og venner, hvis de blev spurgt.  

Ligesom for de lokale borgere er det især udsagnet om, at 
Nationalparken gør dem ”stolte,” som de interviewede bor-
gere i Aarhus er enige i. Halvdelen siger, at de er ”enige” eller 
”delvist enige” i dette udsagn. Omtrent fire ud af ti siger, at 
Nationalparken gør deres område mere attraktivt at bo i. 
På spørgsmålet om, hvad der kunne få dem til at bruge 
Nationalparken i endnu større omfang end i dag svarer de 
interviewede i overvejende grad, at de godt kunne ønske sig 
bedre muligheder for transport fra Aarhus, samt flere infor-
mationer om, hvad der sker i Nationalparken.

2.4.3 Virksomhedsundersøgelse
Undersøgelsen blandt virksomheder er baseret på 131 
interviews med virksomheder i eller omkring Nationalparken, 
som arbejder inden for brancher som detailhandel, landbrug/
skovbrug, fødevareproduktion/salg, ejendomsmæglere, 



overnatningssteder, restauranter eller som kunne nyde godt 
af turister generelt, eller som på anden måde kan tænkes at 
være påvirket, positivt eller negativt, af Nationalparken. 

57 % af de interviewede virksomheder siger, at de i dag har 
en ”positiv” eller ”meget positiv” holdning til Nationalpar-
ken. 49 % siger, at de havde en ”positiv” eller ”meget posi-
tiv” holdning til Nationalparken, da den blev oprettet. Dette 
indikerer altså, at virksomhederne er blevet en smule mere 
positive over for Nationalparken end da parken blev opret-
tet. 19 % siger, at de har ændret holdning i positive retning, 
og i denne gruppe siger næsten halvdelen, at dette skyldes, 
at Nationalparken ikke har grebet ind i dagligdagen hos 
virksomhederne, som de ellers havde frygtet. Overordnet 
står virksomheder inden for land- og skovbrug for de største 
holdningsændringer i positiv retning. Dog er virksomhederne 
i denne branche stadig ikke helt så positive over for National-
park Mols Bjerge som virksomheder i de øvrige brancher. 

Godt tre ud af ti virksomheder svarer, at det er positivt eller 
meget positivt, at deres virksomhed ligger i eller i nærheden 
af Nationalparken, men flertallet, 62 % siger, at det for dem 
hverken er positivt eller negativt. 17 % af virksomhederne 
er ”enige” eller ”helt enige” i, at Nationalparken tiltrækker 
kunder til deres virksomhed, mens 16 % er ”enige” eller ”helt 
enige” i, at branding af nationalparksområdet smitter af på 
deres virksomhed. Disse virksomheder svarer overordnet, 
at de positive indvirkninger skyldes, at kunder kommer til 
virksomheden i forbindelse med deres besøg i Nationalpark-
området. 

Omtrent 25 % kender til hvert af de tre initiativer om Natio-
nalparkens serviceuddannelse, muligheden for at søge om at 
bruge Nationalparkens logo i markedsføringen og mulighe-
den for at søge økonomisk støtte til projekter. 

|  1 6  |  R E D E G Ø R E L S E   |   G E N E R E L L E  F O R H O L D



|  1 7  |



3 .   B E V A R E ,  S T Y R K E  O G  
U D V I K L E  N A T U R E N

  Det er Nationalparkfondens formål at styrke udbredelsen, kvaliteten og mangfoldigheden af de  

væsentligste naturtyper i Nationalparken samt at skabe bedre sammenhæng mellem natur- 

områderne. Nationalparkfonden skal endvidere arbejde for, at der udlægges større sammenhængende 

skovområder, og at områder med åben græsningsmosaik med sandmarker bevares og styrkes.   
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3 . 1 
N AT U R

Biodiversitetskortet fra 2014 viser, at Nationalparken i høj 
grad er et nationalt værdifuldt biodiversitetsområde.

Nationalparkens væsentligste og mest karakteristiske natur-
typer er de lysåbne tørre næringsfattige overdrev og heder 
(med og uden kalk) samt gamle løvtræskove. I havet er der 
ret store og potentielt værdifulde stenrev, men viden om 
naturkvalitet er begrænset.
 
35 % af Nationalparkens landareal og 85 % af Nationalpar-
kens havareal er udlagt som Natura 2000-område, og i disse 
internationalt beskyttede naturområder foretages en over-
vågning af naturtilstanden. I 2004 til 2006 blev den første 
kortlægning af naturkvaliteten foretaget, og en genkortlæg-
ning blev udført i 2012 til 2014. 

Da der kun foretages systematisk kortlægning og overvåg-
ning af naturtilstanden i Natura 2000-områderne, beskrives 
udviklingen i Nationalparkens naturkvalitet primært på 
baggrund af dette materiale.

3 . 2 
LY S Å B E N  N AT U R

Overvågningen af naturen i Nationalparkens Natura 
2000-områder viser helt overordnet, at naturkvaliteten i 
dag er på samme niveau som for ti år siden. Der har altså 
samlet set med de anvendte metoder hverken været tale 
om en målbar positiv eller negativ udvikling, men dog om en 
udvikling i de enkelte naturtypers udbredelse. Dele af Natura 
2000-områderne ligger uden for Nationalparken, men 
oplysningerne for delområder kan ikke uden videre udskilles. 
Her anvendes oplysningerne fra hele Natura 2000-området, 
hvilket giver god mening, da naturtypernes og bestandenes 
tilstand i Nationalparkens tilgrænsende områder har stor 
betydning for tilstanden i Nationalparkområdet.

Mols Bjerge er Nationalparkens største sammenhængende 
Natura 2000-område. Langt hovedparten af dette natur-
område består af Nationalparkens hovednaturtype, surt 
overdrev og hede. Omfanget af denne naturtype er vokset 
betydeligt bl.a. på grund af et stort EU-LIFE-projekt, hvor der 
gradvist er sket en omlægning fra plantage til lysåben natur. 
Samtidig er naturkvaliteten i området samlet set faldet, men 
dette skyldes alene, at de nye arealer starter ”på bar bund” i 
forhold til naturkvalitet, hvilket trækker gennemsnittet ned. 

Det forventes, at de nye lysåbne arealer vil udveksle flora- og 
faunaelementer med de omgivende ældre naturarealer, som 
ofte ligger i samme storfolde, hvorved naturkvaliteten vil 
stige også på de store nyomlagte arealer.

EU-habitatarterne i området er få og fra helt andre natur- 
typer (vand og våd eng/skov). Der er registreret fortsatte, 
men små bestande af Stor Vandsalamander ved Strandkær 
samt Skæv Vindelsnegl og Sump-Vindelsnegl ved Bogens Sø. 
Stor Vandsalamander vurderes som godt sikret med hensyn 
til bestande og levesteder i området.

Molslaboratoriets arealer indgår i Natura 2000-Mols Bjerge 
og har i mange år været intensivt overvåget for en lang  
række plante-, dyre- og svampearter. En del arter er for- 
svundet, men gennem en blanding af øget overvågning 
(naturbasen.dk mm) samt øget og ændret naturpleje, er en 
del arter gen- og nyfundet – uden dog at nå op på niveauet 
fra 1940-50’erne.

Kalø med tilstødende kystområde er et Natura 2000-område, 
og her viser naturovervågningen ikke markante ændringer, 
hverken til det bedre eller ringere. Tilsyneladende er ændrin-
gen alene en omregistrering af overdrevene fra surt overdrev 
til kalkoverdrev på Kalø-halvøen. Naturkvaliteten på disse 
lysåbne arealer vurderes som uændret eller i svag bedring på 
grund af god naturpleje med husdyr på flere arealer.

Stubbe Sø med tilstødende områder er Natura 2000-områ-
de, og her viser overvågningen, at søen kun har en moderat 
vandkvalitet. Tilgang af næringsstoffer via dambrug og 
husholdningsspildevand er minimeret, men der frigives 
fortsat fosfor fra søbunden på grund af ”fortidens synder”, 
bl.a. som følge af oprodning fra bundlevende karpefisk. Den 
positive effekt af tidligere opfiskning af denne art synes 
således forsvundet. Det er positivt, at der fortsat er observa-
tioner af ”habitat-arten” odder, men om det er ynglebestand 
eller strejfere vides fortsat ikke. Generelt er odder i frem-
gang i Danmark og Jylland. Dette giver i sig selv spredning 
af individer fra tætte bestande til oplande – herunder til 
Djursland – og gode muligheder for øgede bestande, inkl. 
ynglebestande. God vandkvalitet, fortsat fredning og sikring 
af fiskeredskaber i forhold til odder forventes at understøtte 
dette. Odder er pladskrævende, men bestandsnetværk Alling 
Å, Ryom Å, Kolindsund, Øjesø, Langsø og Stubbe Sø bør 
kunne sikre en odderbestand i Nationalparken.

Der er en intensiv overvågning på Fugleværnsfondens areal, 
som ligger nord-øst for søen. Der indberettes og findes 
således en del sjældne insekter fra dette areal, og det følges 



op med målrettet naturpleje. Det er positivt, men giver ikke 
data til at bedømme udvikling.

Kystskrænterne ved Kobberhage og havområdet på den østli-
ge del af Ebeltofthalvøen er også Natura 2000-område. Langt 
hovedparten af området udgøres af hav, og herunder er der 
ca. 362 ha stenrev, som vurderes at være i god naturtilstand. 
Men det er de lysåbne kystnaturtyper - med skredpåvirkede 
og soleksponerede varme kystklinter, kalksandspåvirkede 
overdrev og strandvolde -, der spiller den største rolle for 
Nationalparken.

Der er i overvågningen sket forskydninger i områdets kyst-
naturtyper, primært på grund af tidligere fejlregistrering af 
surt overdrev som kalkoverdrev. Dette må vurderes som et 
negativt forhold, da kontinentalt prægede kalkoverdrev er 
relativt sjældne i området.

Opgørelsen af naturkvaliteten er også her påvirket af meto-
diske og praktiske forhold, men samlet er der ikke registreret 
et reelt fald i naturkvaliteten. Biologer har dog udtrykt be-
kymring for en skønnet markant tilbagegang for lokalitetens 
mange særlige og truede varme- og lyskrævende smådyr, 
som ikke indgår i Natura 2000 overvågningen. Der er i områ-
det tydelige tegn på tilgroning med Rynket Rose på strand-
volde og klit, samt med græsser og krat på hedearealerne og 
kalkoverdrev. Specielt mangler kalkoverdrevene naturpleje, 
og her er det primært de smalle skrænt-naturtyper, som er 
negativt påvirkede ved skred, der rækker ind i bagvedlig-
gende kulturpåvirkede landbrugsarealer og derved trækker 
naturtypefremmed jordbund og arter ned i skreddene. 

Væsentlige dele af habitatområde Begtrup Vig ligger i 
Nationalparken, og store dele er lavvandede havområder. 
Langt hovedparten af habitatområdets landnatur ligger dog 
udenfor - på vest- og syd-kysten af Helgenæs. Nogle meget 
fine kystskrænter, strandenge og krumodde-laguner ligger 
indenfor - ved Strands og Begtrup. Flere af de terrestriske 
naturtyper er også her gået frem – både på grund af nyfund 
og opklassificering. 

Samlet for alle fem Natura-2000 områder kan man overord-
net sige, at de registrerede ændringer i naturkvaliteten ikke 
så meget dækker over reelle ændringer, men mere er en 
effekt af omklassificeringer. 

Invasive arter spiller kun en relativt lille rolle i de fem Natu-
ra-2000 områder, og hvor de findes, er udbredelsen under 
kontrol. Syddjurs Kommune har i de senere år udført regel-
mæssig vinterslåning på strand, strandeng og strandoverdrev 

– primært mod Rynket Rose. Specielt på skrænterne på den 
østlige side af Ebeltoft-halvøen er tilgroning med Rynket 
Rose et stort problem, og på grund af terrænforhold er 
slåning vanskelig og dyr. Slåning holder dog kun de invasive 
arter nødtørftigt nede på et tåleligt niveau; hvor de fasthol-
der, men måske ikke øger deres udbredelse. De vil dog stå 
på arealerne med en lavere højde og dækning, hvorved vild 
flora og fauna kan genvinde noget af deres plads. 

Det er en velkendt udfordring, at Natura 2000-områdernes 
EU-rettede artsovervågning er meget sparsom, og slet ikke 
følger de særlige og truede arter i den tørre Mols-natur, 
fx nationalt rødlistede arter – især rødlistede insekter og 
edderkopper. Hovedparten af Nationalparkens sjældne og 
derfor rødlistede smådyr er nemlig tilknyttet de varme, 
tørre og næringsfattige overdrev og heder. I en opgørelse 
fra Syddjurs Kommune i 2008 blev der fundet 69 rødlistede 
arter. En ny opgørelse, foretaget af Nationalparksekretariatet 
i starten af 2015, viser både frem- og tilbagegange, samtidigt 
med, at der er fundet flere nye rødlistede arter i området. 
Opgørelsen kan være præget af større indsamlingsaktivitet 
hos naturinteresserede borgere (især via www.fugleognatur.
dk), men synes dog at sandsynliggøre, at arterne ikke går 
systematisk og kritisk tilbage. Det står dog omvendt klart, at 
mange arter stadig kun findes i små og isolerede bestande 
og med langt til nærmeste anden danske bestand. Rednin-
gen af lokale bestande skal derfor på kort sigt alene sikres 
gennem målrettet og beslutsom lokal indsats.

Den særlige tørre lysåbne Molsnatur er en vigtig del af 
Nationalparkens §3-beskyttede natur. Her fortsætter 
Syddjurs Kommune en overvågning af naturtilstanden efter 
Århus Amt. Desværre er overvågningsmetoderne ændret 
undervejs, og den samlede vurdering præges af, at puljen 
af arealer løbende dels mister og dels optager nye arealer. 
Disse overvågningsdata tillader derfor ikke en sammenlig-
ning af naturkvaliteten i perioden. Syddjurs Kommune giver 
dog visse forsigtige bud på udviklingen: Der er godt overblik 
over beliggenhed og naturtilstand og pleje på de allerbedste 
men ikke så talrige arealer – hvis noget mistes her, er det 
meget langsomt. Der er næsten ingen af de mellemgode og 
noget talrigere arealer, som bliver bedre – tværtimod falder 
en del af de mellemgode arealer ned blandt de ringeste 
arealer. En stor del af de ringeste arealer falder helt ud af 
§3-beskyttelsen, men samtidig kommer ca. lige så mange ind  
via braklægning/sandmarker, forsumpning eller plantageryd-
ning. Det skal dog understreges, at en del arealer – uanset 
ellers kvalificerende naturindhold – ikke kan opnå § 3-be-
skyttelse, fx braklægningsordninger, haver, vejrabatter eller 
nye friarealer i byzone. 
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Iværksatte initiativer
Nationalparkfonden har som konsekvens af den mangelfulde 
viden om naturtilstanden styrket sit eget data- og beslut-
ningsgrundlag gennem udarbejdelse af to forskerbaserede 
rapporter i 2012 og en opfølgning på Syddjurs Kommunes 
2008-status for sjældne smådyr. Samtidigt er de naturfaglige 
kompetencer i sekretariatet øget i 2014 gennem ansættelse 
af en biolog, som er påbegyndt arbejdet med egne naturpro-
jekter.

Nationalparkfonden har arbejdet målrettet med naturgen-
opretnings- og plejeprojekter i Nationalparkens lysåbne 
naturtyper. 

I den forbindelse har Nationalparkfonden givet støtte til 
sommerhusgrundejerforeninger, Syddjurs Kommune og pri-
vate lodsejere til krat- og trærydning på overvejende kystnær 
overdrevsnatur, som i de fleste tilfælde er i privat eje. Der 
er udført naturgenopretning og naturpleje på Øer forstrand, 
Svarthøjene ved Øer, kystskrænter ved Fuglsø og Dragsmur 
strand samt på Sletten ved Molslaboratoriet. 

Nationalparkfonden har iværksat en række sandmarkspro-
jekter. Sandmarker har naturkvalitet af egen værdi, fordi 
frilægningen af mineraljorden skaber dynamiske og særligt 
varme områder, som er altafgørende levested for en del af 
områdets særlige og truede arter. Sandmarker er dog også 
et plejeinstrument i forhold til at genstarte overdrev med et 
større naturindhold. Der er etableret nye sandmarker, dels i 
projekt med Syddjurs Kommune ved Strandkær og Handrup, 
dels med Naturstyrelsen Kronjylland på 32 lokaliteter i Mols 
Bjerge. Nationalparkfonden har i den forbindelse iværksat og 
støttet et universitetsspeciale om naturkvalitet i 18 sand-
marker i Mols Bjerge. Endnu et specialestudium rettet imod 
status og formering af Opret Kobjælde har planlagt start 
primo 2016.

Nationalparkfonden har i samarbejde med frivillige udført 
fortløbende naturpleje og floraregistrering på 12 stendys-
ser, der naturmæssigt kan fungere som biodiversitetsøer 
i landskabet. På samme vis har Nationalparkfonden og 
frivillige udført naturgenopretning og hævet vandstanden i 
en tørvemose på Ahl.

Nationalparkfonden har givet støtte til private institutioner 
og naturplejere til køb af høslætsgrej til naturpleje i kuperet 
terræn og til køb af fælles traktormonteret hegnsslåmaskine 
til naturplejearealer.

Nationalparkfonden har arbejdet med afdækning af natur-
potentiale og lodsejerinteresse for en naturgenopretning i 
Egens Enge. På grund af modstand fra enkelte lodsejere blev 
projektet indstillet.

For at styrke kvaliteten i den lysåbne natur har Nationalpark-
fonden desuden gennem en interviewundersøgelse arbejdet 
med at afdække interessen og mulige udfordringer i forhold 
til naturpleje hos små lodsejere samt fået lavet en under-
søgelse af økonomien for professionelle landmænd ved at 
udføre naturpleje med forskellige typer husdyr.

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkfonden er blevet en væsentlig aktør i forhold til at 

styrke naturkvaliteten i Nationalparkens lysåbne naturområder. 

Der er på baggrund af frivillige aftaler med lodsejere afviklet 

rigtig mange rydnings og plejeprojekter i den lysåbne natur. 

Det har taget tid at få projekterne i gang, men deres volumen 

og fokus er øgende. Nationalparkfondens begrænsede økono-

miske midler på naturområdet betinger, at indsatsen ikke kan 

levere så meget på kvantiteten (fx målt i ha). Til gengæld viser 

en række anderledes projekter nye veje, hvor meget kan fås for 

lidt (fx Ebeltoft Bynatur-projektet). Projekterne har ud over en 

positiv effekt på naturen også understøttet mulighederne for 

friluftsliv samt samarbejde med frivillige og lodsejere. 

Fra i driftsperiodens start at have mest fokus på at støtte 

eksterne parters rydning og naturpleje arbejder Nationalpark-

fonden i dag mere med egne projekter inden for prioriterede 

områder.

 



3 . 3 
S A M M E N H Æ N G  M E L L E M  N AT U R O M R Å D E R ,
S P E C I E L T  D E  LY S Å B N E

Hovedparten af de talrige truede arter er meget speciali-
serede i forhold til deres levesteder. Det kan være åbent 
varmt sand, en særlig og ofte sjælden værtsplante eller frisk 
gødning fra bestemte dyr. Når man er kræsen og har fundet 
et egnet levested, har det i evolutionen ofte været sædvan-
ligt at blive på stedet, da omgivelserne ofte var uegnede. 
Mange af Nationalparkens sjældne dyr, planter og svampe 
er derfor lavmobile. De sidste årtier har der været stor fokus 
på den øgede opsplitning af de særlige naturtyper, hvor de 
lavmobile arter bliver fanget – ofte på for små og forringede 
levesteder. Det har medført en særlig indsats for igen at 
sammenbinde de vigtigste naturarealer. Naturplan Danmark 
fokuserer netop på dette i Det Grønne Danmarkskort og i 
Biodiversitetskortet. Syddjurs Kommunes kommuneplan 
2013 har udmøntet dette ved helt konkret at udpege de 
”grønne korridorer” i kommunens landskaber. At skabe  
større sammenhængende naturområder er via Wilhjelm- 
udvalget, Naturplan Danmark og Nationalparkloven en 
krumtap i naturindsatsen både i Danmark og i nationalpar-
kerne. Sammenhæng i naturen skal være sammenhæng 
for konkrete arter og naturtyper, og Nationalparkfonden 
har prioriteret at danne sammenhæng i den tørre lysåbne 
Molsnatur.

Iværksatte initiativer
Nationalparkfonden har igangsat et stort naturplejeprojekt, 
som skal skabe bedre forbindelserne imellem Nationalpar-
kens vigtige lysåbne naturområder. Formålet er på lang sigt 
at etablere en ”hestesko” af lysåben Molsnatur rundt om 
Ebeltoft Vig, fra Øer til Dragsmur. Fase 1 i projektet, kaldet 
”Blomstrende Bånd af Biodiversitet gennem Byen”, strækker 
sig fra Øer til Vibæk nord for Ebeltoft. Her arbejder Nati-
onalparkfonden sammen med Syddjurs Kommune og en 
række private større lodsejere på at skabe en naturpleje, der 
målrettet arealernes konkrete naturindhold og naturpoten-
tiale kan forbedre forholdene for de sjældne og truede arter, 
der er tilknyttet hede og overdrevsnaturen. For de private 
arealer, som indgår i projektet, tilbyder Nationalparkfonden 
desuden udarbejdelse af en dialogbaseret naturplan, som 
beskriver naturindhold og den optimale pleje for at forbedre 
forholdene for de sjældne og truede arter. Der tilbydes også 
intern og ekstern formidling af virksomhedernes bidrag og af 
det konkrete naturindhold, som de er ”værter” for. 

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkfonden har sat fokus på at forbinde eksisterende 

naturområder af høj kvalitet i Nationalparken, og har haft suc-

ces med at inddrage såvel kommunale arealer som de større 

virksomheders arealer i og omkring Ebeltoft By i projektet med 

bynatur. Ud over at styrke biodiversiteten i Nationalparken har 

projektet også en ikke ubetydelig brandingværdi for Ebeltoft 

by og for flere virksomheder i byen. Der er store perspektiver 

i naturbåndet, da mange af arealerne allerede indgår med høj 

naturværdi, som relativt let kan understøttes med realistiske 

midler. De mange tilsagn til at lade arealer indgå i projektet 

understøtter hinanden. Naturindholdet på hvert enkelt areal 

vil blive overvåget. Det er planen, at igangsættelsen af fase 2, 

strækningen Handrup-Femmøller, sker i løbet af 2016.

3 . 4 
S K O V N AT U R

Skov-naturen, som er det vigtigste naturelement i Kalø 
Natura 2000-området, er på grund af særregler for skovover-
vågningen ikke omfattet af den udførte naturovervågning. 
Danmarks største biodiversitetsværdier ligger i skovnaturen, 
og det er også her man finder det største antal truede arter. 
Generelt kan siges, at der fra Naturstyrelsens side gøres 
en øget indsats for at skabe mere stort dødt ved, naturlig 
hydrologi, skovlysninger og skovgræsning i Kaløskovene, men 
indsatsen er langsigtet og spredt og uden konkrete lokale 
målsætninger. Der er fx afsat træer til ”evighedstræer”, men 
der kan gå mange år før sygdom og død vil skabe betydeligt 
mere dødt ved. 
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Sump-Vindelsnegl er ikke overvåget, men findes udbredt og 
er lokalt talrigt i Østjylland, herunder i Ringelmose Skov, og 
det vurderes, at der her findes stabile bestande.

Iværksatte initiativer
I Nationalparkens skovområder er der igangsat flere pro-
jekter til styrkelse af den biologiske mangfoldighed i gamle 
ædelløvtræskove. I den private Elsegårde skov og i den of-
fentlige Tolløkke Skov er der igangsat en registrering af skov-
bundsflora, mængden af stort dødt véd, vedboende svampe 
og hulrugende ynglefugle. Der er indgået aftale om, at 9 ha 
af Elsegårde skov forvaltes efter en ny natur- og driftsplan, 
som har fuld fokus på styrkelse af biodiversitet, og der er 
indgået aftale med Syddjurs Kommune om at en betydelig 
del af Tolløkke skov omlægges til biodiversitets-skov. I Fuglsø 
skov arbejdes der med 3 lodsejere om, at skabe markante 
lysbrønde, genstævning af bøgerøller og stort dødt ved. Der 
er udført mindre kampagner for at motivere borgerne til 
at lade stort dødt ved stå eller ligge til naturligt henfald og 
biodiversitet i haver, hegn og småskove.

 

EVALUERING AF INDSATSEN
Det meget vigtige arbejde med at sikre mere dødt ved i Nati-

onalparkens skove er først kommet rigtigt i gang inden for de 

sidste år. Samarbejdsprojektet i Tolløkke skov er et gennem-

brud for Nationalparkfonden i forhold til at samarbejde med 

myndigheder om skabelse af mere dødt ved i Nationalparkens 

offentlige skove, og bliver et spændende projekt i forhold til 

de særlige og truede arter i skoven. Projektet har, på grund af 

skovens bynære placering, endvidere et stort formidlingspo-

tentiale i forhold til turister, skoler og lokalbefolkningen.



4 .   B E V A R E  O G  S T Y R K E  D E  
L A N D S K A B E L I G E  O G  G E O L O G I S K E 
V Æ R D I E R  I  D E T  U N I K K E  
I S T I D S L A N D S K A B

  Det er Nationalparkfondens formål at bevare og synliggøre Nationalparkens karaktergivende  

landskabselementer og markante geologiske formationer og herunder Nationalparkens randmoræner  

og dødislandskaber
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4 . 1 
L A N D S K A B  O G  G E O L O G I

Nationalparken er geologisk set en hel unik lokalitet. Dette 
skyldes, at istidens allersidste isfremstød præcis nåede til 
nationalparkområdet med sin israndslinje. Her standsede 
den for gennem de efterfølgende årtusinder at trække sig 
langsomt tilbage. Det betyder bl.a., at landskabet har en to-
pografi, som er særdeles velegnet til at formidle, hvordan is 
og gletschere former et landskab. Det er muligt inden for en 
afstand på under 10 km at opleve en fuld glacial landskabs-
serie bestående af bundmorænelandskab, dødislandskab, 
israndslandskab og en foranliggende smeltevandsslette.   

Geologien er ikke umiddelbart truet på samme måde som 
den biologiske natur. Dog kan tilgroning og byudvikling påvirke 
adgangen og oplevelsen af geologien. Nogle af de vigtigste 
geologiske profiler er blotninger ved løbende skred på kyst-
klinterne, fx ved Rugård, Jernhatten, Kobberhage, Ahl Syd, Bo-
genshoved, Fuglsø Strand og Kalø. Med klimaforandringer og 
havniveaustigninger må man forvente ændringer i kystlinjen 
og herunder erosion og hyppigere blotninger i kystskred.

Rydningen af nåleskovsplantager på Naturstyrelsens arealer 
i Mols Bjerge er hovedsageligt sket af hensyn til biodiver-
siteten, men samtidig synliggør rydningerne Mols Bjerges 
markante istidsgeologiske terrænformer, inkl. dødishuller, 
randmoræner og smeltevandsslugter. 

Der er stadig nogen usikkerhed i formidlerkredse i forhold til 
den rette fremstilling af specielt områdets yngste og vigtigste 
istidspræg benævnt den ungbaltiske isstrøm. Usikkerheden 
vedrører isstrømmens landskabsdannende processer – helt 
konkret, hvordan både de enkelte lokaliteter og større land-
skaber skal fortolkes og fortælles. 

Iværksatte initiativer
Nationalparkfonden har taget konsekvensen af usikkerheden 
omkring istidsfortællingen og givet støtte til tre geologiske 
forskningsprojekter, der synes at kunne levere afklaringer  
i forhold til detaljer i Nationalparkens landskabsdannelse.  
Disse projekter er udført i samarbejde med Geoscience  
Aarhus Universitet. To af projekterne er ikke afsluttede,  
men foreløbige resultater er lovende og overraskende. 

En af de tre undersøgelser har fokus på vegetationshistorien 
i Mols Bjerge gennem undersøgelser af bl.a. blomsterpollen i 
lag af sø-sediment i Agri sø. Projektets resultater er publice-
ret, og her beskrives spændende vegetationshistorie i den 
omgivende natur- og ikke mindst i kulturlandskabet i Mols 
Bjerge. Dog viste det sig, at Agri sø først var dannet for 1000 

år siden. Der er derfor tilvejebragt fondsmidler til en ny ana-
lyse af søsediment i en – sandsynligvis – ældre sø, hvor der i 
bedste fald kan skabes viden om floraen helt tilbage til tiden 
lige efter isafsmeltningen for omkring 12.000 år siden.

Nationalparkfonden har også sammen med Geoscience fore-
taget en seismisk analyse af Mols Bjerge. Analysen er endnu 
ikke færdig, men synes at vise hidtil ukendte hårde kalkrygge 
under Mols Bjerge. Disse kalkrygge kan have haft stor betyd-
ning for de senere istider og gletcheres bane og dermed for 
randmorænernes placering.

Nationalparkfonden fremstiller endvidere sammen med 
Geoscience en digital registrering af landskabstyperne og 
analyse af kystprofiler i Nationalparken. Den endnu ikke fær-
dige undersøgelse skaber et kortprodukt egnet til fortolkning 
og formidling af Nationalparkens geologiske historie. Meget 
overraskende viser flere af de undersøgte kystprofiler sig at 
være meget ældre end hidtil antaget, nemlig ca. 180.000 år 
gammel moræne fra næstsidste hovedistid, Saale-istid. Kon-
sekvenserne for fortolkning og formidling af geologihistorien 
er endnu ukendt.

Nationalparkfonden afviklede i vinteren 2014-15 en stor 
kampagne om at finde og formidle de største istransportere-
de sten i Nationalparken. Der var meget omtale og PR samt 
god respons fra borgere og lodsejere. Der er udarbejdet en 
rapport med stentyper, lokaliteter, vægt mm, som giver rig 
mulighed for en formidlingsmæssig opfølgning. Rapporten 
skal i et samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus 
indgå i en istidsudstilling i 2016-17.

Nationalparkfonden har endvidere støttet etablering af en 
mindre samling og udstilling af istids-ledeblokke på Natur-
center Syddjurs og holdt en række formidlingsarrangementer 
med geologitema ved Agri sø-projektet, ved Ahl Syd og på 
den årlige Ebelfestival. 

EVALUERING AF INDSATSEN
På grund af geologien og landskabsdannelsens helt særlige 

status i Nationalparken, er der gjort et stort arbejde i forhold 

til at tilvejebringe ny geologisk viden, som bl.a. skal indgå i den 

fremadrettede nationalparkformidling. Herudover er der med 

god effekt iværksat konkrete projekter for at styrke formidlin-

gen af geologi og landskabsdannelse. Der er således kommet et 

stort udbytte ud af de iværksatte projekter, hvor de fleste har 

været med betydelig medfinansiering fra samarbejdspartnere.



5 .   B E V A R E  O G  S T Y R K E  N A T I O N A L P A R K E N S 
K U L T U R M I L J Ø E R  O G  K U L T U R H I S T O R I S K E 
H E L H E D E R  O G  E N K E L T E L E M E N T E R

  Det er Nationalparkfondens formål at arbejde for, at kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og  

enkeltelementer bevares, synliggøres og gøres tilgængelige og at viden om de nævnte miljøer, helheder  

og enkeltelementer udbygges.
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5 . 1 
F Y S I S K  K U L T U R A R V,  F R E D E D E  O G 
B E V A R I N G S V Æ R D I G E  B Y G N I N G E R

I Syddjurs Kommune er der omkring 40 fredede bygninger. 
Disse bygninger ligger - med undtagelse af kirker, herregårde 
og godser - stort set alle i Ebeltoft midtby. Det er Kultursty-
relsen, som er myndighed i forhold til denne højeste bevarel-
seskategori af den fysiske kulturarv.

De fredede bygninger blev i efteråret 2014 besigtiget og 
fredningsmæssigt revurderet af Kulturstyrelsen. I forbin-
delse med Kulturstyrelsens gennemgang af bygningerne 
satte Syddjurs Kommune sammen med styrelsen fokus på 
bygningskulturen i kommunen. Der blev afholdt udstillinger 
og foredrag, og man inddrog borgerne i udpegning af steder 
med en særlig sjæl via en fotokonkurrence. Nationalparkfon-
den indgik i arrangementet med oplæg om sin rolle i forhold 
til bevaring af kulturmiljøer.

Syddjurs Kommune er forpligtet til at foretage en registrering 
af bevaringsværdige bygninger i kommunen. Af kommunens 
omkring 14.500 bygninger er ca. en tredjedel blevet registre-
ret og af dem er 1.162 udpeget som bevaringsværdige. Da 
den udførte registrering alene er fortaget i gammel Ebeltoft 
Kommune, er det kun en mindre del af bygningsmassen i 
Nationalparken, som ikke er registreret og vurderet.

BLIS er en lokal forening for By- og landskabskultur i Syddjurs 
Kommune. Foreningen har sammen med Syddjurs Kommune 
indstiftet en bevarings- og arkitekturpris for at understøtte 
sikring af den fysiske kulturarv. Foreningen giver endvidere 
rådgivning til ejere af bevaringsværdige bygninger.

Iværksatte initiativer
En stærk lokal forankret fond har sammen med Syddjurs 
Kommune og Museum Østjylland samt en lang række andre 
samarbejdspartnere sikret bevarelsen af Ebeltoft bys mest 
markante industribygning, som blev opført i sidste halvdel 
af 1800-tallet. Bevarelsen og istandsættelsen af byens gamle 
Maltfabrik er et meget stort bidrag til sikring af den fysiske 
kulturarv i Nationalparken og vil bidrage til at fortælle Ebel-
tofts tidlige industrihistorie, som aldrig kom til at omfatte 
andet end forarbejdning af landbrugsprodukter.

Nationalparkfonden har bevilget midler til medfinansiering 
af renovering af en helt særlig fredet bygning i Ebeltoft 
midtby, nemlig byens gamle postlade, der ligger som nabo til 
Det Gamle Rådhus. 

Nationalparkfonden har bevilget midler til renovering af 
vandmøllehjulet og oprensningen af mølledammen på Ørn-
bjerg Mølle, således at møllen i dag er i stand til at male korn 
ved vandkraft.  

Nationalparkfonden har sammen med Museum Østjylland, 
Syddjurs Kommune samt lokale borgere og fagpersoner 
renoveret en tjæregryde ved Egens Havhuse. Det drejer sig 
om et bygningsværk, som blev bygget i midten af forrige 
århundrede til tjæring af fiskegarn. Ud over den fysiske 
istandsættelse er der også er blevet opsat informationsplan-
cher om kystfiskeriets historie og skabt offentlig adgang til 
det historiske kulturmiljø. 

Nationalparkfonden har givet støtte til renovering og en 
historisk korrekt ombygning/tilbageførsel af et bevarings-
værdigt kulturhistorisk veteranskib – Skødshoved- som er 
hjemmehørende i Nationalparken. Træskibet har en helt 
særlig kulturhistorisk relation til Nationalparken, idet det i 
mere end 100 år har sejlet med gods og passagerer i farvan-
det mellem Aarhus og Mols.

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkfonden har bidraget til sikring af den fysiske 

kulturarv. Initiativerne vil styrke befolkningens kulturhistoriske 

viden og måske bidrage til den lokale økonomiske udvikling.



5 . 2 
K U L T U R M I L J Ø E R

I bekendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjerge er nationalt 
betydningsfulde kulturmiljøer udpeget. Disse områder udgør 
en del af Nationalparkens planlægningszone 2 og omfat-
ter landsbyerne Agri, Bogens, Femmøller, Dråby, Fuglsø, 
Handrup og Ebeltoft Midtby samt sommerhusområderne 
Femmøller Strand og Fuglsø Strand.
 
I Syddjurs’ Kommuneplan er værdifulde kulturmiljøer i 
kommunen udpeget. Inden for Nationalparken omfatter 
disse miljøer øen Hjelm, Godserne Rugård, Møllerup og Kalø 
med tilstødende landskaber, Skramsø og Ørnbjerg Mølle, 
Femmøller By samt landskaber i Mols Bjerge.

Iværksatte initiativer
Bestyrelsen har siden driftsstart i 2012 arbejdet på en 
registrering af Nationalparkens kulturmiljøer med det formål 
at få udpeget de særlige og truede miljøer. Efter afsøgning 
af forskellige muligheder for at få opgaven løst gennem 
private konsulentfirmaer og Syddjurs Kommune, er arbejdet 
nu blevet igangsat som et samarbejdsprojekt med Muse-
um Østjylland. Projektet forventes afsluttet i 2018 og vil 
resultere i registrering, vurdering og perspektivering af ca. 
200 væsentlige og/eller truede lokaliteter og kulturmiljøer i 
Nationalparken. Den indsamlede viden vil blive registreret i 
en database, der gøres tilgængelig gennem et digitalt kort. 
Projektet vil blive afsluttet med en rapport, som giver en 
generel vurdering af kulturarvens tilstand i Nationalparken, 
og som udstikker muligheder for den fremtidige indsats i 
forhold til parkens kulturarv og kulturmiljøer.

Nationalparkfonden har støttet en historisk plantningsfor-
enings arbejde med at vedligeholde og formidle et helt sær-
ligt kulturmiljø skabt i slutningen af 1920-erne. Det drejer sig 
om Egsmark Plantage, hvor plantage-beplantningen  natur- 
og kulturhistorie demonstreres gennem eksempelplantnin-
ger af træarter og omfattende informationsmateriale opsat i 
plantagen. 

Nationalparkens frivilliggruppe arbejder blandt andet med 
naturpleje på stendysser i Nationalparken. Plejen synliggør 
kulturmiljøerne, og i flere tilfælde er der blevet skabt bedre 
tilgængelighed for gæsterne. 

Nationalparkfonden indgår sammen med Destination Djurs-
land, Syddjurs Kommune og Grundejerforeningen Femmøller 
Strand i et stort RealDania-støttet projekt om genskabelse 
af Egil Fischers Ferieby, som han tegnede og planlagde den 

i 1920erne. Feriebyplanen er unik set i forhold til sin tid, 
og det samlede kulturmiljø i Femmøller Strand er i det hele 
taget et vigtigt element i bevarelsen og synliggørelsen af en 
unik kulturhistorie i Nationalparken.     
   

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkbestyrelsen er i fuld gang med at realisere sit mål 

i forhold til en registrering af de særlige og truede kulturmil-

jøer inden for Nationalparken, og arbejdet forventes afsluttet 

i 2018. Bestyrelsen har støttet flere projekter til sikring af 

kulturmiljøer og den fysiske kulturarv. Initiativerne har - og vil 

yderligere - understøtte befolkningens viden og indsigt i  Natio-

nalparkens kulturhistorie samt i mindre omfang og på længere 

sigt positivt understøtte den lokaløkonomiske udvikling.

5 . 3 
V I D E N  O M  K U L T U R M I L J Ø E R 

Flere foreninger og institutioner i og omkring Nationalparken 
arbejder med formidling af viden om områdets og National-
parkens kulturhistorie, kulturmiljøer og fysiske kulturarv. 

Museum Østjylland er den institution, som besidder den 
største viden og kompetence om Nationalparkens kultur-
historie og kulturmiljøer. Museet varetager endvidere det 
arkæologiske ansvarsområde samt indgår i arbejdet omkring 
bygningsbevaring. Det statsanerkendte museum blev 
etableret i 2011 som en fusion mellem Museet for Syddjurs, 
Djurslands Museum og Kulturhistorisk Museum Randers. 
 
Syddjurs Kommune er ligeledes en vigtig aktør i forhold 
til viden og formidling på kulturområdet. Medarbejdere i 
plan- og byggeafdelingen har et indgående kendskab til såvel 
den fysiske kulturarv i form af fredede og bevaringsværdige 
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bygninger som kulturmiljøerne i kommunen. Kommunen 
nedsatte i 2014 et nyt bevaringsråd, som skal være rådgi-
vende for byrådet og de enkelte fagudvalg i forbindelse med 
nedrivning af bevaringsværdige bygninger, udpegning af 
kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger samt tildeling 
af tilskud til bygningsforbedring og udarbejdelse af beva-
rende lokalplaner. Rådet skal desuden rådgive såvel ejere 
som fagforvaltningen i sager om ombygning og ændringer af 
bevaringsværdige bygninger.

BLIS har siden sin oprettelse i 2008 været en markant aktør i 
den lokale debat om sikring af fysisk kulturarv og kulturmiljø-
er i Syddjurs Kommune.

Omkring den gamle fiskerihavn i Ebeltoft er der en række 
maritime foreninger, som arbejder for bevaring og formidling 
af den maritime kulturarv. Det drejer sig om såvel foreninger 
for lyst- og erhvervsmæssige træskibe som for større kul-
turhistoriske skibe. I den forbindelse skal den selvejende 
institution Fregatten Jylland nævnes. Her formidles i et mu-
seum mere overordnet om landets maritime kulturhistorie, 
samtidig med at der i institutionens store havnebassin, ligger 
flere kulturhistoriske skibe.

I Syddjurs Kommune er der i alt 7 lokalarkiver, hvoraf specielt 
arkiverne i Ebeltoft, Rønde og Knebel har meget kulturhi-
storisk materiale om nationalparkområdet. I 2010 blev der 
etableret et arkivsamvirke mellem lokalarkiverne, som har 
fremmet arbejdet med digitalisering af arkivmaterialet.

Iværksatte initiativer
Museum Østjylland har i udstrakt grad bidraget med ny 
viden om områdets kulturhistorie. Dette er bl.a. sket gennem 
bøger, artikler i tidsskrifter og museets årbog samt gennem 
udstillinger. I forhold til Nationalparken skal specielt fremhæ-
ves to bøger, som museet har udgivet om de syv herregårde 
i Nationalparken og Ebeltofts Bygningskultur omkring 1917, 
udstillinger om turismens historie i Ebeltoft samt artikler 
i Museets årbog om landbrugets historie i Mols Bjerge 
gennem 350 år med specielt fokus på landsbyen Toggerbo. 
Herudover artikler om antikvariske forhold i 1770érne, 
industriens, detailhandelens, turismens og byudviklingens 
historie i Ebeltoft. Endvidere er der i årbogen artikler om 
feriekoloniernes historie i Ebeltoftområdet og på Mols samt 
arkæologiske fund inden for Nationalparken. Endelig skal 
nævnes en artikel om en arkæologisk udgravning på Mols, 
som er udført i et samarbejde med Nationalparkfonden. 
Sidstnævnte initiativ beskrives mere indgående i kapitel 7.
Nationalparkfonden har bidraget til at udbygge viden om 

kulturmiljøet ved Kalø Slotsruin gennem udvikling af en 
smartphoneapplikation, som indeholder en interaktiv histo-
risk rekonstruktion i 3D af Kalø Slotsruin. Initiativet beskrives 
mere indgående i kapitel 7.

Nationalparkfonden har desuden sammen med andre fonde 
bidraget til at udbygge vores viden om flere kulturmiljøer 
i Nationalparken gennem støtte til udgivelse af bøger. Det 
drejer sig om bøger om Egil Fischer og Femmøller Strand, 
Kalø Gods og Slotsruin og Møllerup Gods. Under udgivelse er 
endvidere en bog om Ellen Dahl og Lille Strandkær. 

 
EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkbestyrelsen har opnået gode resultater i forhold til 

at styrke befolkningens viden om konkrete kulturmiljøer i Nati-

onalparken, og initiativerne har også indirekte positiv effekt på 

den lokale økonomiske udvikling.



6 .   S T Y R K E  M U L I G H E D E R N E  F O R  
F R I L U F T S L I V ,  S Æ R L I G E  N A T U R - 
O G  K U L T U R H I S T O R I S K E  
O P L E V E L S E R  I  D E T  V A R I E R E D E  
K Y S T -  O G  K U L T U R L A N D S K A B , 
H E R U N D E R  I  B Y M I L J Ø E R

  Det er Nationalparkfondens formål at styrke mulighederne for friluftslivet samt natur- og kulturoplevelser i  

Nationalparken. Arbejdet skal sikre en øget tilgængelighed uden at øge generne fra trafikken, og have fokus  

på at friholde sårbare naturområder for slitage og forstyrrelser.
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6 . 1 
F R I L U F T S L I V 	 O G 	 S Æ R L I G E 	 N AT U R - 	 O G	
K U L T U R H I S T O R I S K E  O P L E V E L S E R

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 
oprettelse et tæt netværk af formidlende organisationer, 
friluftsfaciliteter, kulturhistoriske besøgssteder, foldere om 
diverse lokaliteter, afmærkede stier med videre. 

De vigtigste organisationer, som beskæftiger sig med 
friluftsliv, formidling og guidning inden for Nationalparken 
er Karpenhøj Naturcenter med friluftscenter nær Fuglsø, 
Danmarks Jægerforbund med nyt domicil ved Kalø , Museum 
Østjylland bl.a. med museum i Ebeltoft, Naturhistorisk 
Museums MolsLaboratorium ved Strandkær og Det Dansk 
Spejderkorps med stor spejderlejr i Toggerbo. Af private 
formidlings- og friluftsaktører kan nævnes Natours.dk ved 
John Simoni, Aktiv i Naturen ved Ole Frederiksen, Ebeltoft 
Turistforening, Ebeltoft Cykelguider, Fodslaw og en række 
andre mindre private aktører.

Iværksatte initiativer
Under Nationalparkens etablering blev der igangsat to store 
udefrakommende nationalparkprojekter, som på væsentlig 
måde har bidraget til at styrke friluftslivet i nationalparkom-
rådet. 

Det ene var et projekt finansieret af Arbejdsmarkedets 
Feriefond i samarbejde med Syddjurs Kommune og Natur-
styrelsen. Projektet omhandlede etablering af næsten 20 
km nye cykelstier inden for Nationalparken og etablering af 
2 nye besøgscentre ved Karlsladen og på Øvre Strandkær. I 
forhold til besøgscentrene deltog Nationalparkfonden efter 
udlægningen i 2009 i detailplanlægningen og indretningen af 
de nye velkomstfaciliteter til områdets gæster.

Det andet var et EU-projekt, hvor de vigtigste resultater 
for friluftslivet i Nationalparken har været udviklingen af 
en kortapplikation til færdsel i Nationalparken, etablering 
af en mountainbike-bane, udvikling af en undervandssti og 
kajakrute i Nationalparken, lejrskole- og udeskole-tilbud, nye 
shelters samt nye kyst- og stikort.

Nationalparkens digitale kortapplikation er meget populær 
med mere end 4300 downloads siden frigivelsen. Applikati-
onen er blevet brugt over 36.000 gange, hvilket viser, at når 
man først har den på sin telefon, bruges den ofte. Der er i 

udgangspunktet tale om en klassisk ”finde vej og hvad  
ser jeg” applikation, som giver gæster og fastboende mulig-
hed for præcist at vide, hvor man befinder sig ude i naturen, 
vise de udlagte stier og samtidigt få forklaringer på, hvad 
man ser derude. Applikationen er løbende blevet videreud-
viklet med nye vandreture og oplevelsesmuligheder samt 
en skattejagt til de yngre brugere. I applikationen er der nu 
beskrevet ca. 130 særlige natur- og kulturhistoriske oplevel-
sespunkter.
 
Nationalparkfonden har siden driftsstart også arbejdet  
intensivt med produktion af trykt kort- og informations- 
materiale. Det første layout var udformet som 4 selv- 
stændige temafoldere inden for emnerne natur, geologi, 
kultur og friluftsliv. Her var de største attraktioner og bedste  
aktivitetsmuligheder beskrevet, samtidig med at deres  
placering var vist på et kort. Da folderne også blev produce-
ret på engelsk og tysk omfattede materialet i alt 12 foldere, 
hvilket bl.a. distributionsmæssigt ikke var optimalt. Materia-
let blev i Nationalparkens 3. sæson ændret til ét hæfte med 
samtlige temaer og et selvstændigt tilhørende kort på de 3 
sprog.

 I dag producerer Nationalparkfonden én stor kortfolder på 
3 sprog, hvor et oversigtskort over Nationalparken viser alle 
relevante faciliteter og 37 udflugtsmål. På folderens bagside 
vises et detailkort over Mols Bjerge med relevante faciliteter 
samtidigt med, at der gives en mere generel introduktion til 
Nationalparken. Nationalparkfonden mener med det seneste 
layoutkoncept at have fundet den rigtige form. Kortet er 
gratis og er i turistsæsonen tilgængeligt mere end 50 steder 
i og omkring Nationalparken. Det årlige oplag er på omkring 
60.000. Siden Nationalparkfonden gik i drift, er der trykt og 
udleveret omkring 250.000 foldere. 
 
De viste stier på Nationalparkfondens trykte og digitale kort 
vedligeholdes bl.a. af frivillige tilknyttet Nationalparken. En 
særlig gruppe frivillige er Nationalparkens Skovhjælperhold, 
som består af udviklingshæmmede beboere på en lokal 
institution. De har som en af deres væsentligste opgaver at 
gennemgå alle de afmærkede stier og sørge for, at afmærk-
ningen er intakt og at stierne er fremkommelige.

Nationalparkfonden er sammen med frivillige i gang med en 
særlig opmærkning af en række nye lange kvalitetsvandresti-
er, som skal certificeres af Dansk Vandrelaug. Endvidere har 
Nationalparkfonden etableret nye primitive overnatningsfa-
ciliteter med tanktoiletter rundt om i Nationalparken, bl.a. til 
understøttelse af vandre- og cykelturister. 



Hver sommerferie siden 2012 har Nationalparkfonden i 
samarbejde med Naturhistorisk Museum, Aarhus, haft natio-
nalparkguider ved Mols Laboratoriet i Mols Bjerge. Guiderne 
har dagligt tilbudt vandreture ud i Mols Bjerge og fortalt om 
naturen langs den valgte rute. 

Nationalparkfondens egne medarbejdere og udvalgte frivil-
lige har også i udstrakt grad givet guidede ture i National-
parken, både traditionelle ture med natur og kulturhistorisk 
indhold og ture, hvor gæsterne bl.a. introduceres til Natio-
nalparkens havområder med snorkeludstyr.

Nationalparkfonden modtager rigtig mange henvendelser 
fra foreninger, institutioner og personer, som efterspørger 
guidede naturture i Nationalparken. Disse betalingsarran-
gementer forsøges i udgangspunktet videredistribueret til 
formidlingsinstitutionerne eller til private formidlingsaktører 
i området. Hvis det ikke er muligt at afsætte arrangementet 
til eksterne parter, afvikler Nationalparkfondens ansatte eller 
frivillige oftest arrangementet.  
  
Nationalparkfonden har etableret en række nye faciliteter 
til styrkelse af friluftslivet i Nationalparken. Det drejer sig fx 
om en ny vandresti ad Krogryggevej, opsætning af 50 bord/
bænke-sæt på en lang række nye lokaliteter i Nationalparken 
samt etablering af simple overnatnings- og toiletfaciliteter. 

Nationalparkfonden har også understøttet friluftslivet i 
Nationalparken gennem tilskud til en lang række foreninger 
og initiativrige personer. Det drejer sig bl.a. om støtte til en 
række forskellige motions- og sportsaktiviteter i naturen 
som fx Kaløbet, Molsløbet, Vinter Ultra Mols Bjerge, DM 
i landevejscykling, EM i hundeslædeløb. Der er også givet 
tilskud til særlige guidede ture og anlægsprojekter - som 
fx et nyt udsigtspunkt ved Skelhøje, ny badebro ved Fuglsø 
Strand, nye kajakfaciliteter i Nappedam Havn, skispor i Mols 
Bjerge og et ret stort projekt til styrkelse af lystfiskeriet. Det 
omfatter udsætning af fiskeyngel i bl.a. Ebeltoft vig.  

Endelig har Nationalparkfonden i samarbejde med en lokal 
ungdomsinstitution udviklet sit eget Nationalparkens Adven-
ture Race. Her dyster hold fra ungdomsuddannelser over et 
døgn i forskellige sportsdiscipliner og på naturrelateret viden 
under et langt orienteringsløb.

Nationalparkfonden har styrket mulighederne for særlige 
kulturhistoriske oplevelser ved at forestå en omfattende 
kulturformidling i turistsæsonen og ved at give sponsorater 
og tilskud til afvikling af særlige kulturevents. 

Hver sommerferie siden Nationalparkens første driftsbe-
villing i 2012 har Nationalparkfonden i samarbejde med 
Museum Østjylland haft en kulturhistorisk nationalparkguide 
i Ebeltoft by. Guiden har været placeret i tilknytning til et af 
museerne i byen og har herfra fortalt om byens historie og 
de historiske bygninger samt givet daglige guidede ture i den 
gamle bydel. En anden guide har stået ved Kalø Slotsruin og 
dagligt givet guidede ture ud på ruinen. Her er der blevet 
fortalt om både kulturhistorien og om den særlige flora på 
slotsruinen.   

I forbindelse med markering af 700 året i 2013 for Kalø 
borgens opførelse støttede Nationalparkfonden et stort 
middelaldermarked under titlen Kong Menveds Marked ved 
Kalø. Det blev arrangeret som et samarbejde mellem Muse-
um Østjylland, Naturstyrelsen og Syddjurs Kommune.

Det kulturhistoriske træskib Skødshoved har med støtte fra 
Nationalparkfonden og som chartret nationalparkskib sejlet 
med turister og lokale gæster siden Nationalparken gik i drift 
i 2012. Turene har varieret i længde, destination og indhold 
over de 4 år, men de har overordnet haft fokus på formidling 
af selve det historiske skib, den maritime kulturhistorie i 
Ebeltoft og Nationalparkens landskabsdannelse. I 2015 blev 
konceptet yderligere udvidet med genskabelse af de histori-
ske sejladser mellem Aarhus Havn og Nappedam.

Nationalparkfonden har givet støtte til, at Fregatten Jyllands 
Robarkasse er blevet udstyret og godkendt af søfartsmyn-
dighederne til at sejle med passagerer. Nationalparkfonden 
har endvidere støttet selve sejlaktiviteten, hvor gæster og 
turister får en kulturhistorisk sejloplevelse samtidig med, at 
der under sejladsen formidles om Nationalparkens maritime 
kulturhistorie.  

I det kulturhistoriske havnemiljø i Ebeltoft holder bådelaug 
og træskibsforeninger havnefester og arrangementer med 
fokus på byens maritime kulturhistorie og bevarelse af træ-
skibe. I flere sammenhænge har arrangørerne af disse events 
fået støtte og mindre sponsorater, ligesom Nationalparkfon-
den også selv har deltaget med formidling og aktiviteter ved 
sådanne arrangementer.

Endelig skal nævnes, at Nationalparkfonden har støttet en 
kunstbog med 52 malerier fra samme sted i Nationalparken. 
Bogen viser naturens ændringer uge for uge gennem et år. 
Kunstneren er den respekterede marinemaler Ken Zier, som 
er bosat i Nationalparken.

|  3 2  |  R E D E G Ø R E L S E   |   F R I L U F T S L I V



|  3 3  |

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkbestyrelsen har på markant måde bidraget til styr-

kelse af mulighederne for friluftslivet og muligheden for natur- 

og kulturhistoriske oplevelser i Nationalparken. Initiativerne 

har styrket befolkningens natur- og kulturhistoriske viden samt 

understøttet den lokale økonomiske udvikling.

6 . 2 
T R A F I K A L E  F O R H O L D

Siden Nationalparkens etablering har der været en vis ner-
vøsitet for, at det ville øge trafikmængden i området på en 
måde, som kunne skabe problemer for de fastboende. Især 
frygtede flere mennesker i lokalområdet, at de små grusveje 
ville blive overbelastede, til skade for naturen og til gene 
for de lokale borgere. Ligeledes var der fokus på stigende 
støvgener fra grusvejene i området. 

Iværksatte initiativer
I den første bestyrelsesperiode blev der nedsat en stigrup-
pe, som arbejdede med at analysere trafikproblemernes 
omfang. 

Arbejdsgruppen udarbejdede en rapport over problemerne 
og afviklede sammen med Syddjurs Kommune en række 
forsøg med støvdæmpende foranstaltninger på grusveje. 
For at kortlægge trafikkens omfang i selve Mols Bjerge blev 
der endvidere gennemført en trafiktælling på udvalgte 
indfaldsveje. Denne analyse viste, at trafikmængden i Mols 
Bjerge er begrænset - også i højsæsonen - og at trafikniveau-
et ligger på et niveau, der svarer til færdslen på en alminde-
lig villavej.

Arbejdet i forhold til støvbekæmpelse resulterede i en anbe-
faling til kommunen om et alternativt vedligeholdelsespro-
gram for grusvejene i Mols Bjerge. 

Et andet initiativ, som Nationalparkfonden har iværksat på 
trafikområdet, var at forbedre parkerings- og informationsfa-
ciliteter på udvalgte P-pladser i periferien af Mols Bjerge. Her 
er to P-pladser blevet opgraderet i håb om, at flere gæster vil 
parkere bilen på disse pladser og gå ind i området, i stedet 
for at køre. 

Med de nye cykelstier er der endvidere skabt bedre forhold 
for cyklister i Nationalparken, således at man nu kan cykle 
sikkert ud til - og rundt i - nogle af de bedste naturområder i 
Nationalparken.

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkbestyrelsen har bidraget til afdækning af de trafi-

kale problemer og foreslået kommunen passende løsningsfor-

slag. Desværre har kommunen ikke implementeret forslagene, 

så støvproblemerne er ikke løst. 

Arbejdet med at opgradere P-pladser i periferien af Mols 

Bjerge er igangsat, og flere P-pladser vil blive inddraget i det 

videre arbejde. 



6 . 3 
S Å R B A R E  N AT U R O M R Å D E R 

De fleste naturtyper i Nationalparken er ret robuste over for 
færdsel og forstyrrelser. I den lysåbne natur med heder og 
overdrev i bl.a. Mols Bjerge er slid på jordoverfladen meget 
sjældent et problem. Det er faktisk omvendt tilfældet, at 
færdsel, som blotter mineraljord, i nogle tilfælde bidrager 
positivt til bevarelse af sjældne og truede arter. I Natio-
nalparkens skovnatur, har færdsel i de store løvskove og i 
plantagerne kun haft begrænset eller ingen indvirkninger på 
naturtypens tilstand. En væsentlig undtagelse er nogle af de 
arter, der er tilknyttet skovene, hvor fx de store rovfugle er 
meget følsomme over for forstyrrelser i ynglesæsonen.
De mest sårbare områder i forhold til færdsel og forstyrrel-
ser ligger i Nationalparkens kystområder, hvor jordrugende 
ynglefugle på strande, strandenge, og rev, fouragerende og 
rastende yngle- og trækfugle, samt sæler kan blive meget 
påvirket af færdsel på stranden, i havet og langs kysten. For-
styrrelserne i kystområderne skyldes oftest motionister, folk 
der lufter hunde, samt kitesurfing og  kystnær sejlads.  

Iværksatte initiativer
På Nationalparkfondens trykte stikort og i Nationalparkfon-
dens digitale kortapplikation er der lagt særlig vægt på at 
fortælle om reglerne for, hvor og hvordan man må færdes i 
naturen, samt orientere om vigtigheden i at holde sin hund 
i snor. 

Nationalparkfondens digitale kortapplikation viser hele 
tiden, hvor brugeren befinder sig, samtidig med at den inde-
holder en lang række oplysninger om oplevelsesmuligheder 
langs de udlagte stier. Disse informationer understøtter 
gæster i at bruge de udlagte stier, når de færdes i naturen.  
Stierne på Nationalparkfondens trykte kort viser i lighed med 
det digitale stikort kun ruter, som ligger rigtigt i forhold til de 
sårbare naturområder. 

Endelig skal nævnes, at Nationalparkfonden har medvirket 
til udarbejdelse af et havkajakkort, hvor der er taget stort 
hensyn til de følsomme kystområder, og hvor National-
parkfondens bidrag i form af shelters er placeret i robuste 
naturområder. 

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkfondens forskellige kortmateriale er et vigtigt og 

effektfuldt element i arbejdet med at friholde særlige sårbare 

naturområder for slitage og forstyrrelser. Undersøgelser i Dan-

mark viser, at over 80 % af besøgende gæster i et naturområde 

holder sig på de afmærkede stier, hvis de er ordentligt opmær-

kede og nemme at finde. 
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7 .   S T Y R K E  F O R S K N I N G ,  U N D E R V I S N I N G , 
N A T U R V E J L E D N I N G  O G  F O R M I D L I N G 

 A F  D E  L A N D S K A B E L I G E ,  G E O L O G I S K E , 
 N A T U R -  O G  K U L T U R H I S T O R I S K E  O G 
 F R I L U F T S M Æ S S I G E  V Æ R D I E R 

  Det er Nationalparkfondens formål at styrke formidling, undervisning og naturvejledning af National- 

parkens landskabsdannelse, natur- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier. Herudover skal  

Nationalparkfonden understøtte og styrke forskning og undervisning gennem udbygning og etablering  

af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter. Undervisningen skal specielt have fokus på at understøtte  

natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge, og formidlingsarbejdet skal udføres i samarbejde  

med lokale aktører.
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7 . 1 
F O R M I D L I N G 

I og omkring Nationalparken ligger der flere natur- og 
kulturformidlingsinstitutioner, samt en række besøgscentre. 
De vigtigste af disse er Karpenhøj Naturcenter, Danmarks 
Jægerforbund, Museum Østjylland, Naturhistorisk Museum, 
MolsLaboratoriet og Nationalparken. Derudover er der to 
ubemandede besøgscentre på henholdsvis Øvre Strandkær i 
Mols Bjerge og i Karlsladen ved Kalø Gods.  

Til flere af disse institutioner er knyttet natur- og frilufts-
formidlere, der arbejder med formidling til fastboende og 
gæster. 

Friluftsrådet har siden 2006 støttet formidlingsindsatsen i 
de danske nationalparker gennem tilskud til en formidlings-
koordinator i hver nationalpark. I Nationalpark Mols Bjerge 
blev der ansat en formidlingskoordinator i 2008. I de første 
år var koordinatoren stationeret på Syddjurs Kommune, men 
i 2013 blev stillingen overført til Nationalparksekretariatet. 
Formidlingskoordinatoren arbejder primært med udvikling 
og koordinering af de mange aktiviteter i området, men også 
med nye udviklingsarbejder, og som tovholder på større 
fælles udviklingsprojekter.  

Iværksatte initiativer
Nationalparkfonden har i samarbejde med Naturstyrelsen, 
Museum Østjylland og Naturhistorisk Museum hvert år 
bemandet tre formidlingsstationer med nationalparkguider 
i skolernes sommerferie. Nationalparkguiderne informerer 
gæster om området og tilbyder daglige guidede ture. I 2014 
blev der i samarbejde med Syddjurs Kommune etableret  
en formidlingsstation ved Femmøller Strand, så der i 2014  
og 2015 har været fire bemandede formidlingsstationer – 
ved Kalø Slotsruin, ved Molslaboratoriet, ved Femmøller 
Strand og endelig ved Farvergaarden i Ebeltoft. I 2015 var 
Nationalparkguiderne også placeret ved Åben Udgravning i 
Agri. Nationalparkguiderne er årligt i kontakt med omkring 
10.000 besøgende i Nationalparken.

I de sidste 4 år har Nationalparkfonden haft en National-
parkbus, som har tilbudt besøgende guidet sightseeing til 
nogle af Nationalparkens mest kendte seværdigheder og 
naturområder. Bussen har kørt 3 gange om ugen i sommer-
ferieperioden. Disse ture har været en publikumssucces med 
gennemsnitligt mere end halvt fyldte busser.

Nationalparkfonden har afviklet sejladser med Veteranskibet 
Skødshoved med formidling af natur- som kulturhistorie. 

”På sporet af Nationalparken” er et projekt med ubeman-
dede formidlingsstationer rundt i Nationalparken. Projektet 
beror på et koncept, der er udviklet på Sydfyn under navnet 
”Kys Frøen”, men som Nationalparkfonden har videreudvik-
let i samarbejde med Naturstyrelsen, Naturcenter Syddjurs, 
Museum Østjylland og Danmarks Jægerforbund. Ideen er 
at lave naturvejledningsforløb som ”kogebogsopskrifter”, 
således at skoleklasser eller familier med børn selv kan gen-
nemføre forløbene. Der er rundt i Nationalparken etableret 4 
stationer, der hver især tilbyder 7-10 opgaver, som spænder 
fra at male mel til pandekager over eksperimenter om vind-
energi og solvarme til opgaver med at finde sommerfugle 
eller dyrespor. 

Nationalparkfonden har hvert år siden 2009 styrket den ge-
nerelle natur- og kulturformidling gennem markering af den 
Europæiske Nationalparkdag. Arrangementerne har enten 
været afholdt som et stort marked, hvor alle samarbejds-
partnere har udbudt ture og/eller aktiviteter - oftest under 
et fælles tema – eller som åbent hus hos alle samarbejds-
partnerne. Kendetegnet for dagen har været, at gæster har 
kunnet vælge mellem mange tilbud.   

Nationalparkfonden har også støttet den generelle naturfor-
midling gennem tilskud til en række eksterne projekter. Det 
er bl.a. etablering af en mobil formidlingsenhed kaldet Rej-
seholdet, der fx kan betjene lejrskoler på selve feriekolonien, 
etablering af en formidlingsenhed ved Femmøller Strand, 
højskolekurser om Nationalparken og turistguide for børn.

Nationalparkfonden har styrket den kulturhistoriske formid-
ling gennem flere projekter. Det største og mest markante 
projekt har været afholdelse af åbne arkæologiske udgrav-
ninger af en jernalderlandsby ved Agri i Mols Bjerge. I sam-
arbejde med Museum Østjylland har Nationalparkfonden 
afviklet formidlingsaktiviteten i hele skolebørnenes sommer-
ferie i 2013 og 2015. Samlet i de to år har der været over 
8000 besøgende, som dagligt har kunnet følge de professio-
nelle arkæologers gravearbejde og få guidede rundvisninger 
i udgravningsfelterne. Herudover har gæsterne en dag om 
ugen selv kunnet deltage i udgravningen sammen med pro-
fessionelle arkæologer.. Endvidere har der på udgravnings-
pladsen været et særligt område til børn, hvor de kunne 
grave og finde ting, som kunne stimulere deres interesse for 
kulturhistorien.      

App´en Kalø Slotsruin er en smartphoneapplikation, som 
indeholder en interaktiv historisk rekonstruktion i 3D af Kalø 
Slotsruin. Nationalparkfonden har med dette tiltag bidraget i 
væsentlig grad til kulturhistorisk formidling, hvor gæster kan 



se, hvordan borgen så ud i middelalderen, og høre fortællin-
ger om den nationale og lokale middelalderhistorie samt om 
bevaring af ruinen og arkæologiske udgravninger i området.   

I forhold til en mere overordnet formidling af Nationalpar-
kens værdier og friluftsmæssige muligheder har National-
parkfonden siden driftsstarten i 2012 arbejdet indgående 
med skabelse af et Velkomstcenter til Nationalparken. 
Bestyrelsen arbejder på at placere Velkomstcentret som en 
gateway til Nationalparken ud mod Molsvejen ved Kalø Slots-
ruin. Velkomstcentret skal være Nationalparkens ansigt ud-
adtil, og her skal gæster kunne få information om National-
park Mols Bjerge og få inspiration til at drage ud og opleve 
Nationalparken. Status på arbejdet er, at den planmæssige 
ramme er afklaret og et udkast til et arkitektkonkurrence- 
program er udarbejdet. Bestyrelsen håber inden udgangen 
af 2016 at have valgt det projekt, som ønskes realiseret. 
Herefter starter den egentlige myndighedsbehandling og 
lokalplanlægning for at tilvejebringe de nødvendige tilla-
delser til realisering af projektet. I forhold til finansiering er 
Nationalparkfonden opsøgende over for relevante fonde, 
samtidigt med at Nationalparkfonden årligt hensætter mid-
ler til medfinansiering af projektet.

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkfonden har styrket natur-, kultur- og frilufts- 

formidlingen i området markant. Langt den overvejende del  

af Nationalparkfondens formidlingsaktiviteter har været 

successer med mange deltagere. Aktiviteterne og formidlings-

indsatsen har styrket naturforståelsen og dermed naturbeskyt-

telsen, og har understøttet befolkningens kulturhistoriske viden 

samt understøttet den lokale økonomiske udvikling.

7 . 2 
U N D E R V I S N I N G 

Undervisningsinstitutionerne i og omkring Nationalparken 
omfatter ud over 10 folkeskoler og 4 privatskoler følgende 
institutioner: Rønde Gymnasium, Rønde HTX, Den Økolo-
giske Landbrugsskole, Tirstrup Idrætsefterskole, Helgenæs 
Naturefterskole, Femmøller Efterskole, Kalø Sproghøjskole og 
Rønde Højskole. Der er således i området mange undervis-
ningsinstitutioner, som Nationalparkfonden samarbejder 
med omkring udbredelsen af kendskabet til områdets unikke 
natur, geologi og kulturhistorie.  

Iværksatte initiativer
På undervisningsområdet har Nationalparkfonden to store 
udviklingsprojekter, der skal være med til at sætte National-
parken på dagsordenen over for både lokale og udefrakom-
mende skoler, lejrskoler og andre grupper, der i undervis-
ningssammenhæng besøger i Nationalparken. 

Det ene projekt er ”Lær med Nationalparken”, hvor Natio-
nalparkfonden har igangsat et udviklingsarbejde af national-
parkrelevante undervisningstilbud til brug for folkeskolen og 
lejrskoler. Arbejdet udføres i samarbejde med de formid-
lende institutioner i området og folkeskolerne. Portalen 
indeholder en lang række tværfaglige undervisningsforløb 
samlet under fire temaer: 

• Det vilde liv - om flora og fauna i Nationalparken, 
•  På istidens holdeplads - om Nationalparkens  

landskabsdannelse, 
• Livet i Nationalparken - før 
• Livet i Nationalparken - nu.

Selve portalen er udarbejdet i samarbejde med Nationalpark 
Thy og Nationalpark Vadehavet, så undervisere vil møde den 
samme brugerflade, og undervisningsforløbene kan bruges 
på tværs af nationalparkerne. Der er også udarbejdet lærer-
kurser i brug af portalen og undervisningsforløbene.

Det andet projekt er ”På sporet af Nationalparken”, som  
også har vist sig at være et godt tilbud til skolerne. Det  
fungerer rigtig fint  at tage en klasse med ud til en af  
På Sporet-stationerne og fordele eleverne på de forskellige 
opgaver. Derfor ligger På Sporet-opgaverne også på Lær  
med Nationalparken-portalen.

I starten af Nationalparkfondens driftsperiode igangsatte  
Nationalparkens koordinerende naturvejleder et arbejde 
med oprettelse at et udeskolenetværk. Netværket afholder 
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nu flere årlige arrangementer og kurser for områdets under-
visere. Rollen som tovholder for netværket er i dag overgivet 
til Karpenhøj Naturcenter. 

I forbindelse med festligholdelsen af den Europæiske Nati-
onalparkdag hvert år, har Nationalparkfonden i samarbejde 
med de formidlende organisationer afholdt særlige arrange-
menter for folkeskolerne. Dette har enten været gratis natur-
vejledningsarrangementer ude hos de enkelte organisationer 
eller tilbud om forskellige kortere undervisningsforløb på en 
slags fælles undervisningsmarkedsplads, hvor også skolerne 
har været med til at vise, hvilke spændende nationalparkre-
laterede undervisningsforløb, de har udviklet. Der har også 
været ”speed-dating”-forløb, hvor skoleinspektørerne har 
været på besøg hos de forskellige naturformidlingsinstitutio-
ner og er blevet præsenteret for de undervisningsforløb, der 
tilbydes de enkelte steder. 

De åbne udgravninger, som er nærmere beskrevet i formid-
lingsafsnittet, har også bidraget til skoleundervisningen i og 
omkring Nationalparken. Udgravningerne har i to uger uden 
for ferien været åben for skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Herved er 20 skoleklasser fra indskoling til gymnasieniveau 
blevet introduceret til den arkæologiske arbejdsmetode og 
har lært om deres forfædres virke i lokalområdet. 

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkfonden har opbygget et fagligt godt og spænden-

de materiale til undervisningsbrug i skolerne. Undervisnings-

portalen er skabt i et samarbejde mellem de danske national-

parker, og det forventes, når hjemmesiden er kommet i fuld 

drift, at det vil styrke udeskoleundervisningen betydeligt. De 

ubemandede formidlingsstationer med udstyr til feltarbejde 

har medvirket til, at skolerne i langt højere grad har fået øjnene 

op for undervisningsmulighederne i Nationalparken. Den mål-

beviste indsats for at inddrage skoler i nationalparkdagen har 

været meget populær hos skolerne i lighed med Nationalpark-

fondens særlige tilbud til skoleklasser i de åbne arkæologiske 

udgravninger.

7 . 3 
F O R S K N I N G

I og omkring Nationalparken ligger flere naturrelaterede 
forskningsinstitutioner. Det drejer sig om BioScience under 
Aarhus Universitet på Kalø Gods, Molslaboratoriet under 
Naturhistorisk Museum i Mols Bjerge samt Jagtens Hus 
(Danmarks Jægerforbund) og Kalø Økologisk Landbrugsskole 
ved Kalø. Nationalparkens nærhed til Aarhus Universitets 
mange institutter (fx Geoscience) er også et vigtigt element 
i arbejdet med at understøtte og styrke forskningen i Natio-
nalparken.

Iværksatte initiativer
Nationalparkfonden har understøttet forskning og har haft 
samarbejdsprojekter med de fleste lokale forskningsinstituti-
oner samt med Aarhus Universitets institutter i Aarhus.

Nationalparkfonden har støttet eller selv iværksat en række 
projekter, hvor registrering og kortlægning af biodiversi-
tet indgår, og hvor data er gjort offentligt tilgængelige via 
internetdatabaser, publikation i fagtidsskrifter og/eller på 
Nationalparkens egen hjemmeside. Det drejer sig om: 
a)  et specialeprojekt på Aarhus Universitet om floraen  

på 18 sandmarker i Mols Bjerge, 
b)  registrering af laver på 28 lokaliteter i Nationalparken 

(registreret i www.svampeatlas.dk), 
c)  registrering af mosser på udvalgte naturlokaliteter  

(indberettet i www.fugleognatur.dk), 
d)  beskrivelse af naturindholdet i Nationalparkens havom-

råder udført af DTU-Aqua (rapport), 
e)  igangværende registrering af dødt ved, skovbundsflo-

ra, træboende svampe og hulrugende fugle i to gamle 
løvskove(*), 

f)   registrering af flora på alle aftalearealer i Ebeltoft  
Bynaturbåndet(*), 

g)  kortlægning af alle bestande af Opret Kobjælde i Mols 
Bjerge og eksperimenter med frøspiring (specialeprojekt 
Aarhus Universitet) (*), 

h)  registrering af Mols-flora på private naturplejede sten-
dysser(*), 

i)  overvågning efter kratrydningsprojekt ved Molslaborato-
riet af orkideer, Djævelsbid, Tormentil og Mose-Troldu-
rt(*), 

j)  et sandmarks-projekt med Syddjurs Kommune hvor der 
overvåges flora løbende i standard-5m-cirkler(*), 

k)  et nyt projekt med NST, hvor der overvåges floraen i 
transekter i 32 Mols Bjerge-sandmarker ift. forskudte 
5-årige pløjekadence, 



l)  registrering af nataktive insekter på ny lyslokningsvæg 
på Molslaboratoriet (indberettet i www.fugleognatur.dk) 
samt endelig (*)

m)  opsætning, registrering og formidling af kasser til Trold-
flagermus på Molslaboratoriet. (*)

Projekter med løbende overvågning er markeret med (*) i 
listen ovenfor.

Nationalparkfonden har i alle naturprojekter fra medio 2014 
betinget sig, at naturdata gøres offentligt tilgængelige på 
relevante databaser. I flere tilfælde er det samme sikret ef-
terfølgende ved hjælp af ekstrabevillinger til ældre og ellers 
afsluttede projekter.

Nationalparkfonden prioriterer og har haft stort held med at 
få målsætning og effektovervågning ind i naturprojekterne. 

Nationalparkfonden har samarbejdet med Geoscience under 
Aarhus Universitet om igangsætning af 3 geologiske forsk-
ningsprojekter i Nationalparken. Projekterne har en  
national/international videnskabelig dimension i forhold  
til at tilvejebringe ny viden om Nationalparklandskabets  
dannelse.  Projekterne har også en formidlingsmæssig 
dimension i forhold til at bringe Nationalparken helt i front 
som undervisningssted for glacial landskabsdannelse.

Nationalparkfonden har endvidere i alle natur- og geologi-
projekter fra medio 2014 betinget sig, at undersøgelserne, 
inkl. væsentlige data kan offentliggøres i faglige rapporter på 
Nationalparkens hjemmeside samt – med held - opfordret til 
at publicere vigtige undersøgelsesresultater i relevante dan-
ske (URT, Flora og Fauna) og internationale fagtidsskrifter. På 
samme måde formidles en god del af projekternes idé og re-
sultater i faglige foredrag på nationale konferencer og kurser 
(Biodiversitetssymposiet, Vand i Byer-konferencen, Rethink 
Urban Habitats, Envina, Moesgård Museum-seminar).

I forhold til kulturområdet har samarbejdsprojektet med Mu-
seum Østjylland vedrørende de åbne udgravninger også haft 
karakter af et forskningsprojekt. Museet har med projektet 
udgravet det første jernaldersamfund på den sydlige del af 
Djursland. Man har i projektet dokumenteret bygninger og 
hustomter samt fund, som fortæller om aktiviteterne i for-
bindelse med landsbyens virke. Ved udgravningerne blev der 
også gjort fund helt tilbage til maglemosekulturen i jæger-
stenalderen samt fra tragtbæger- og enkeltgravskulturen.

Generelt er der – i fagbøger og fagtidsskrifter- publiceret 
mange mindre undersøgelser på det kulturhistoriske områ-

de, der har forskningskarakter. Der er bibragt ny viden via for 
eksempel udgravninger, arkivstudier, interviews med ældre 
borgere. Dette er samtidig med til at inspirere og kvalitets-
sikre den lokale formidling. Der er med Nationalparkfondens 
støtte produceret bøger om Kalø og Møllerup Gods samt 
Egil Fischers Ferieby, og Museum Østjylland har produceret 
en lang række artikler i især Årbog for Museum Østjylland 
2011-15. Der er endvidere med deltagelse fra medarbejdere 
i Nationalparksekretariatet udarbejdet artikler til Randers 
Amts Historiske Årbog, Århus Stifts Historiske Årbøger og 
Folk og Liv i Syddjurs.

EVALUERING AF INDSATSEN
Nationalparkfonden har igangsat en række forskningsprojek-

ter i Nationalparkområdet. I en lang række andre projekter 

har Nationalparkfonden sikret ny viden ved at sammenstille 

eksisterende spredt information samt ved at sikre offentliggø-

relse af indsamlede data. Forskningsprojekterne har vedrørt 

natur, geologi og kultur og har været til gensidig gavn for såvel 

Nationalparken som den inddragede forskningsinstitution.
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8 .  S T Ø T T E  E N  U D V I K L I N G  T I L  G A V N  
 F O R  L O K A L S A M F U N D E T,  H E R U N D E R 
 E R H V E R V S L I V E T,  M E D  R E S P E K T  F O R    
 B E S K Y T T E L S E S I N T E R E S S E R N E 

 Det er Nationalparkfondens formål at udvikle turisme på et bæredygtigt grundlag i samarbejde med  

 lokalsamfundet, befolkningen og turismeerhvervet. 
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8 . 1 
E R H V E R V S - 	 O G 	 T U R I SM E U DV I K L I N G 	 PÅ	
E T  B Æ R E D Y G T I G T  G R U N D L A G 

Turist- og oplevelsesindustrien er et stort erhverv i kom-
munen med stor økonomisk betydning. Turismeforbruget 
i direkte og indirekte omsætning er 1,178 mia. kr. (2013). 
Turismeandelen af det samlede forbrug er 5,5 % fordelt med 
34 % på turismeprodukter som overnatning, restaurant, lokal 
transport, kultur/forlystelse og rejseservice, 35 % på bl.a. 
detailhandel og 30 % på øvrige produkter. 

Syddjurs Kommune tegnede sig i 2010 for 10 % af det 
samlede antal overnatninger og endagsturister i hele Region 
Midtjylland. Da var der 254.000 overnatninger på camping-
pladser, 11.900 i lystbådehavne, 69.100 på hoteller og ferie-
centre samt hele 493.300 i feriehuse. Der har siden været 
positiv vækst i antal overnatninger i kommunen. Der var i 
2014 f.eks. 532.900 overnatninger i feriehuse og i 2015 f.eks. 
92.554 overnatninger på hoteller og feriecentre. 

I flere gæstetilfredshedsanalyser angiver mellem 70-80 %. 
af de adspurgte gæster i området, at de ønsker at besøge 
naturen, herunder Nationalparken. 

Der ses en tendens til fortsat styrkelse af Syddjurs Kommu-
ne som turistdestination. Selve oprettelsen af Nationalpark 
Mols Bjerge er i den forbindelse en markant begivenhed. 

Der er i dag fire nationalparker i Danmark, og de er kort 
efter deres oprettelse allerede kendt i udlandet – om end 
i beskedent omfang. Det viser blandt andet VisitDenmarks 
årlige undersøgelse af kendskab til danske attraktioner og 
seværdigheder i Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Stor-
britannien. Blandt nordmænd var Nationalpark Mols Bjerge 
i 2015 den 44. mest kendte danske attraktion (svarende 
til kendskab blandt 8 pct. af de adspurgte). Thy var nr. 53 
og  Vadehavet nr. 48. Blandt tyskere var Nationalpark Mols 
Bjerge nr. 35. Thy nr. 36 og Vadehavet nr. 5 (den tyske del af 
Vadehavet er også nationalpark). Blandt hollændere var Na-
tionalpark Mols Bjerge nr. 42. Thy nr. 30 og Vadehavet nr. 12. 
Blandt svenskere var Nationalpark Mols Bjerge nr. 54. Thy 
nr. 53 og Vadehavet nr. 49. Blandt briterne var Nationalpark 
Mols Bjerge nr. 55. Thy nr. 13 og Vadehavet nr. 48. Top-3-at-
traktionerne i undersøgelsen var i 2015 Legoland, Den Lille 
Havfrue og Tivoli.

Iværksatte initiativer
Bestyrelsen arbejder målrettet med at øge servicekvalite-
ten i nationalparkområdet. Der er store erhvervsmæssige 

perspektiver i at øge kvaliteten i serviceleverancen. Tidligere 
undersøgelser i VisitNordjylland viser, at disse erhvervsmæs-
sige investeringer allerede i første år har en tilbagebetalings-
faktor på 4-5. 

Nationalparkfonden har iværksat et årligt tilbagevendende 
gratis kompetenceudviklingsforløb, kaldet ”Nationalparkens 
Serviceuddannelse” for virksomheder med frontpersonale  
i og omkring Nationalparken. Ledere og personale i disse  
virksomheder gennemgår et forløb på tre dage med  
fokus på kendskab til Nationalparken, landskabet og  
naturen, lokale seværdigheder, god værtsskabsservice  
og storytelling samt mersalg på god gæsteservice. Ser-
vice-uddannelsen handler om kompetenceløft, netværk  
og vidensdeling.

Nationalparkens Serviceuddannelse er henvendt til lokale 
turismevirksomheder og øvrige virksomheder, der gerne vil 
arbejde med turister, og som lægger vægt på at øge service-
graden og ønsker at læne sig op ad det brand, som National-
parkfonden er ved at opbygge for området. Virksomhederne 
skal kunne se de forretningsmæssige fordele i at rette ind-
satsen mod naturturisternes behov og dermed skabe øget 
produktivitet og vækst.

Efter uddannelsen indgår virksomhederne i Nationalparkens 
Servicenetværk, som ved indgangen til 2016 omfatter cirka 
40 lokale virksomheder som for eksempel museer, overnat-
ningssteder som hotel, campingpladser, sommerhusudlej-
ningsbureauer og mindre logier, dagligvarehandlen samt 
udbydere af events og friluftsliv. 

Nationalparkens Servicenetværk har også fokus på at øge 
servicekvaliteten og bruge Nationalparken som ramme for 
den gode oplevelse. Netværket mødes tre gange årligt; før 
højsæsonen på bustur (product showing og udveksling af ny-
heder), i efteråret med udviklingsarbejde (frem mod næste 
sæson) og i vinteren med et tematisk møde.

I 2015 tog bestyrelsen det skridt at stille et særligt partner-
skabslogo til rådighed for netværksdeltagerne. I dag kan 
virksomhederne således markedsføre sig meget konkret på 
Nationalparken, men det betyder også, at Nationalparken 
bliver mere synlig i området. 

Nationalparkfonden samarbejder med Destination Djursland 
om både serviceuddannelsen og -netværket, som blev til ef-
ter projektet ”Oplevelsesbaseret Kystturisme” under Center 
for Kystturisme (CKT) med VisitNordjylland som projektleder 
på demo-projektet ”Kysten som servicelandskab” (KUP). 



KUP-projektet blev gennemført i 2013-14 med fokus på at 
øge servicekvaliteten for gæster i danske nationalparker. 

Bestyrelsen har også arbejdet med lokale fødevarer i pro-
jektet ”Nationalparken på Spisekortet”. Ud over at under-
støtte de lokale fødevareproducenter, har projektet også et 
turismeaspekt. I Rapporten Lokale fødevare- og madoplevel-
ser på danske kystdestinationer udarbejdet af Videncenter 
for Kystdestinationer og Aalborg Universitet i 2015 viser en 
efterspørgselsanalyse, ”at lokale fødevare- og madoplevelser 
generelt er efterspurgt i forbindelse med ferier på grund 
af den kulturelle oplevelse, de afstedkommer, men på en 
kystferie i Danmark er de svære at lokalisere”. 

Projektet Nationalparken på Spisekortet består af to dele; 
Dels et kompetenceudviklingsforløb for fødevareproducen-
ter, dels et formaliseret samarbejde med et par restauranter 
om at få Nationalparken på menukortet. 

I efteråret 2015 gennemførte Nationalparkfonden kompe-
tenceforløbet sammen med 12 lokale fødevareproducenter. 
Formålet var at støtte nystartede virksomheder til at komme 
godt i vej og gøre eksisterende virksomheder bedre til deres 
kerneydelser, f.eks. ved at tilskynde dem til at udvikle nye 
produkter med smag af naturen og give dem en bedre for-
ståelse af mersalg på de stedbundne ressourcer. I den første 
del af forløbet arbejdede virksomhederne med kendskab til 
vilde planter og urter, dyrkning og høst samt brug af natu-
rens smage i fødevareprodukter. I den anden del af forløbet 
arbejdede virksomhederne med at udvikle storytelling i 
deres egne fødevarevirksomheder. 

I dag er storytelling et vigtigt redskab i marketing. Det 
skyldes blandt andet folks voksende krav om meningsfuld-
hed – også med hensyn til de fødevareprodukter, de køber i 
hverdagen og måske i endnu højere grad på ferier. Moderne 
storytelling går ikke nødvendigvis så meget på selve pro-
duktet, men i høj grad på at sætte det ind i en kontekst eller 
associere det med bestemte værdier. 

Ved at fortælle, hvor produktet kommer fra, kan virksom-
heden tilføje produktet autensitet. Nationalparken kan få 
betydning som del af virksomhedernes storytelling på grund 
af de stærke associationer, som mange mennesker forbinder 
med en nationalpark; natur og kvalitet. 

Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og i den 
forbindelse har Nationalparkfonden i regi af RETHINK Kultur-
turisme deltaget i projektet ”Det internationale potentiale i 
det lokale” om at etablere et fødevaremarked på Maltfabrik-

ken. Det projekt har resulteret i netværket Maltmad og en 
forretningsplan for et fødevaremarked.

EVALUERING AF INDSATSEN
Serviceuddannelsen og servicenetværket har givet et løft til 

servicekvaliteten hos mange lokale erhvervsaktører, der sam-

tidig lader Nationalparken indgå stærkere i deres virksomhed 

og produkter. Nationalparken har fået en mere markant rolle 

i forhold til erhvervsudviklingen. Nationalparkens Servicenet-

værk, der arbejder målrettet med servicekvalitet, er desuden 

det eneste af sin art i området.

Nationalparkbestyrelsen har understøttet det lokale erhvervs-

liv, hvilket har været til gavn for den lokale økonomi. Indsatsen 

har i særlig grad haft betydning inden for serviceerhverv, der 

helt eller delvist retter sig mod besøgende i Nationalparken.

8 . 2 
L O K A L S A M F U N D E T  O G  S A M A R B E J D E  M E D 
L O K A L B E F O L K N I N G  O G  O M G I V E L S E R 

I og omkring Nationalparken findes en lang række foreninger 
og virksomheder samt private og offentlige institutioner, som 
igangsætter aktiviteter og projekter til gavn for udviklingen i 
lokalsamfundet. 

Kommunen er en stor aktør, som gennem kulturpuljer og 
støtte til foreningsliv og distriktsråd m.v. skaber et grundlag 
for, at lokalsamfundene kan igangsætte aktiviteter. 
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Med Nationalparkens etablering opstod en ny aktør, som  
har midler til at medvirke til at udvikle lokalsamfundet  
og til at igangsætte projekter i samarbejde med lokalbefolk-
ningen. 

Iværksatte initiativer
Bestyrelsen 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. 

De første år af Nationalparkens drift blev der altovervejen-
de arbejdet med projekter, som var direkte skabt af lokale 
borgere, foreninger og institutioner m.v.. Projektideerne var 
i en række tilfælde en viderebearbejdning af forslag, som 
var modtaget i offentlighedsfaserne til udarbejdelsen af den 
første nationalparkplan.  I denne periode arbejdede bestyrel-
sen med to årlige ansøgningsrunder, hvor borgere, lodsejere 
og foreninger m.v. kunne søge støtte til egne projekter. I 
bestyrelsens behandling af ansøgninger blev der lagt vægt 
på projektets overensstemmelse med Nationalparkplanen, 
relationen til Nationalparkbekendtgørelsens formål og 
målsætninger, til graden af lokal forankring, til graden af 
egen medfinansiering og endelig til projektets tværfaglighed 
- forstået som projektets mulighed for samtidig at indfri flere 
af Nationalparkens formål. 

I takt med at antallet af indkomne projektansøgninger har 
været for nedadgående, og i takt med at Nationalparkse-
kretariatet fik opbygget større faglig ekspertise, specielt 
på natur og erhvervsområdet, blev processen for National-
parkfondens udviklingsarbejde ændret. Der arbejdes ikke 
længere med to årlige ansøgningsfrister, men Nationalpark-
fonden udmelder nu i stedet konkrete projektområder, hvor 
der søges efter samarbejdsparter, og hvortil der indkaldes 
projektideer.   

Nationalparkfonden har støttet udviklingen i lokalsamfundet 
i et samspil med omgivelserne gennem støtte til lodsejere 
og grundejerforeninger, således at de har kunnet udføre 
naturgenopretning og naturpleje. Sammen med grundejer-
forening, lodsejere og Kommunen er der udført naturgenop-
retning og naturpleje mange steder i Nationalparken, men 
specielt på Ahl, Øer og i Mols Bjerge. Sammen med lokale 
foreninger og institutioner er der udført projekter og foreta-
get monitering for at forbedre forhold for særlige arter. Det 
drejer sig bl.a. om flagermus samt om kortlægning af mos og 
lavforekomster.

Nationalparkfonden har støttet udviklingen i lokalsamfun-
det i samarbejde med omgivelserne ved at give støtte til 
en lang række foreningers etablering af friluftsfaciliteter og 
friluftsarrangementer. Det drejer sig bl.a. om støtte til årligt 
tilbagevendende motionsløb som Molsløbet og Vinter Ultra 
Mols Bjerge, støtte til lokal skiklub med udstyr til udlægning 
af skispor, støtte til lokale foreninger til afvikling af særlige 
naturvandringer og naturarrangementer samt foreningsstøtte 
til konkrete faciliteter som fx, motionsudstyr i naturen, slæbe-
steder til joller, offentlige kajakfaciliteter og badebroer m.v. 

Nationalparkfonden har støttet udviklingen i lokalsamfundet 
i et samspil med omgivelserne med støtte og sponsorater til 
særlige kulturevents i Nationalparken. 

Sammen med Museum Østjylland og Syddjurs Kommune 
har Nationalparkfonden afviklet Middelaldermarked ved 
Kalø Slotsruin. Området er en ideel ramme til at præsentere 
middelalderens historie, og gennem events og aktiviteter er 
de besøgende børn og voksne blevet inddraget i formidlin-
gen af historien.  

Til Verdensballetten på Møllerup Gods har Nationalpark-
fonden tilbagevendende støttet med sponsorater, men også 
med støtte til inddragelse af frivillige og afholdelse af kultur-
historiske rundvisninger m.v.  

Klassiske Koncerter i Djurs og Mols er tilrettelagt således,  
at den klassiske musik afvikles inden for nogle rammer, 
som sætter særlig fokus på Nationalparkens natur og kultur. 
Disse arrangementer er tilbagevendende blevet støttet med 
sponsorater. 

En anden meget vigtig måde hvorpå bestyrelsen udvikler 
Nationalparken i tæt samarbejde med lokalbefolkningen er 
gennem inddragelse af frivillige i løsning af konkrete arbejds-
opgaver. 

Det startede i Nationalparkens første drifts år med et samar-
bejde med en lokal socialpædagogisk institution, hvor deres 
brugere blev inddraget i arbejdet med at vedligeholde og 
opmærke vandrestier i Nationalparken. Inden for de senere 
år har denne inddragelse af ulønnede personer, som hjælper 
Nationalparkfonden med at realisere sine mål, udviklet sig 
til en egentlig frivilliggruppe. Processen startede med, at 
bestyrelsen udarbejdede en frivilligpolitik, som bl.a. kræver, 
at Nationalparkens frivillige har gennemgået et frivilligkur-
sus, før de må virke som ambassadører for Nationalparken 
og bruge profilbeklædning. 



Der er meget stor interesse for at arbejde som frivillig for 
Nationalparken, så det første frivilligkursus måtte afholdes to 
gange. Ved indgangen til 2016 omfattede frivillighedsgrup-
pen mere end 40 personer, som ud fra interesser er opdelt i 
undergrupper med fokus på forskellige arbejdsopgaver. Der 
er pt. følgende permanente arbejdsgrupper: 

Kalø Slotsruin:  
Fjernelse af uønsket opvækst, oprydning, tilsyn og andre 
småopgaver defineret af Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrel-
sen. 

Sheltergruppen:  
Tilsyn med et antal shelters rundt om i Nationalparken. Op-
rydning, sikre brænde samt almindeligt mindre vedligehold. 

Vedligehold af gravhøje: 
Fjernelse af uønsket opvækst på udvalgte gravhøje. Registre-
ring af højenes biologi. 

Jagtslot guider:  
Rundvisninger på Jagtslottet og i Karlsladen. 

Turguider generelt:  
Guider på bestilte ture rundt i Nationalparken – normalt 
Mols Bjerge. 

Skovhjælperne:  
Vedligeholder de afmærkede stier i Mols Bjerge 

Kvalitetsvandrestier:  
Etablering af kvalitetsvandrestier og en kvalitetsvandrevej, 
med mulighed for primitiv overnatning. Desuden andre nye 
stianlæg. 

Eventgruppen: 
Arbejder med bemanding af infoboder, deltagelse i marke-
der, officials ved særlige lejligheder mv. 

EVALUERING AF INDSATSEN
Bestyrelsens arbejde med at udvikle Nationalparken er i meget 

høj grad sket gennem frivillige aftaler med lokalbefolkningen og 

under inddragelse af lokalsamfundet. 

Nationalparkfonden har i udstrakt grad givet støtte til en lang 

række relevante projekter skabt af lokalbefolkningen inden for 

både natur, kultur, formidling og friluftsområdet. 

Nationalparkfonden har opbygget et frivillignetværk, som bli-

ver en stadig mere integreret del af Nationalparkfondens virke.

Bestyrelsen har således i samarbejde med lokalsamfundet 

indfriet sin vision om, at Nationalpark Mols Bjerge skal være til 

gavn for naturen og til glæde for mennesker. 
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