
Referatnotat  fra rådsmøde Mandag den 8. februar. 16.30 til 19.00 
 
på Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel. 
 
 
Til stede: 
Jette Sørensen 
Joy Klein 
Thorkild Hansen 
Bent Dall 
Arrild Hog Anthonsen 
Verner Damm 
Kim Witten Olesen 
Hanne Sloth 
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Jørgen Lund Møller 
Erling Post 
 
Fra Sekretariatet:  
Mika Leth Pedersen 
Nete Thomsen 
 
Afbud fra: 
Thomas Secher Jensen 
Reidar Lænø 
Jens H. Petersen 
Geert Bilander 
Flemming Hørsted 
       
 
Generelt: Eventuelle afbud sendes til Mika 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punktet ”informationer fra bestyrelsesmødet” er faldet ud, det lægges ind under punkt 4. 
Dagsordenen godkendt med ovennævnte ændring. 
 

2. Godkendelse af Referatnotat fra møde den 20. oktober 2015 
Referatnotatet fra 20. oktober 2015 blev godkendt. 
 

3. Orientering om den nye institution Karpenhøj Naturcenter ved Jørgen Lund Møller 
 
Jørgen Lund Møller præsenterede sig selv og fortalte om Karpenhøj Naturcenter.  
 
Karpenhøj Naturcenter skal beskæftige sig med naturformidling til skoler og arrangementer for 
virksomheder. Der planlægges i øjeblikket for 2017 og 2018. En stor del af indtægten skal hentes på 
forretning, men der gives stadig tilskud fra DGI og Syddjurs Kommune. 
 
Jørgen Lund Møller anser samarbejdet med Nationalparken som af meget stor betydning.   
 
 
 



4. Orientering fra udvalgsmøder i uge 3 og bestyrelsesmødet 
 
Bestyrelse: 
Sidste bestyrelsesmøde handlede meget om velkomstcentret og en klage til ministeren. Nationalparkens 
svar var en stor del af debatten. 
Friluftsudvalget fremlage yderligere projektbeskrivelser, som blev godkendt. 
Disponeringen af midler fra 2015 budgettet til 2016 budgettet blev diskuteret og de kan ses i 
årsberetningen. 
På bestyrelsesmødet holdt Jens Reddersen oplæg om frivilligprojektet på stendysser, og Kristian Herget om 
kvalitetsvandrestrier. 
 
 
Udvalg:  
Friluftsudvalget 21.januar:  
• Der var kun få redaktionelle kommentarer til årsberetningen og redegørelsen. I redegørelsen var der 

specielt fokus på trafikken i Mols Bjerge og mountainbikeruten. 
• Den nye version af app’en er under udarbejdelse. 
• Der arrangeres igen i år ”Adventure race” for ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Det er et 

arrangement, som er et resultat af elevernes egne forslag til aktiviteter i Nationalparken. 
• Omkring Nationalparkdagen den 24.5. blev der orienteret om, at der arrangeres noget for skolerne på 

dagen med bl.a. igangsætning af ”Lær med Nationalparken”, som er en undervisningsportal udviklet i 
samarbejde med skolerne. Syddjurs Kommune har bevilget skolernes transport. 

• Udvalget arbejdet med en ny sti ved Egsmark/Femmøller i samarbejde med grundejerforeningerne. 
• Der arbejdes med hummerhuler som forsøg omkring havhaven. 
• Udvalget har debatteret nødvendigheden af en strategi for opsætning af nye shelters. Udvalget ønsker 

ikke en sådan strategi, fordi de shelters, som Nationalpaken og Naturstyrelsen sætter op, placeres efter 
en plan, og andres shelters afgøres af fredningsnævnet. En strategi for shelters ville indikere, at vi var 
myndighed på området, og det er vi ikke, og bestyrelsen vil kun forholde sig til de shelters, som de selv 
finansierer. 

 
 
Naturudvalget 20. januar: 
• Udvalget har arbejdet med at lade noget skov ligge urørt, det kaldes biodiversitetsskov. Der er lavet 

aftale med Syddjurs Kommune om projektet i Tolløkkeskoven. 
• Projektet med sandmarker er i gang, og der pløjes ned til sandbunden for at fremme arter fra 

sandjordens frøpuljer. 
• Bynaturprojektet forløber planmæssigt. 
• Geoscience har fået bevilget 92.000 af 15. juni fonden, og Nationalparkbestyrelsen har bevilget 

yderligere 92.000 til et projekt med boringer i en ny sø med mulighed for aflejringer længere tid tilbage. 
• Udvalget havde en spændende diskussion om, hvordan man kan måle på de tiltag, som Nationalparken 

tager, og hvordan vi evaluerer på, om det giver den ønskede effekt. Det ligger til dels i 
projektbeskrivelserne, men det er vanskeligt med natur, og diskussionen var god i forhold til bedre at 
kunne beskrive det. 

 
Erhverv og logo udvalget 18. januar: 
• Udvalget godkendte 1 ansøgning om brug af logo. 
• Der er kommet ny logoer fra Miljøministeriet, og der var en gennemgang af Nationalparkens 

retningslinjer for brug af logo med det formål at opdatere disse. Det drejede sig specielt om 
partnerskabslogo og reglerne i forbindelse med Nationalparken Serviceuddannelse og – netværk. 



• Det nye projekt med synlighedspakke til virksomhederne blev gennemgået. Det drejer sig p.t. om 
klistermærker med logo, korttavler, flag til flagstang, kortholdere o.l. 

• Nationalparken på spisekortet skrider fremad, og der er kontakt til nogle restauranter. Næste trin er, at 
finde de fødevare virksomheder, der skal være med. 

• Punktet med erhvervsatlas blev udskudt til næste møde. 
 
Kulturudvalget 20. januar: 
• Udvalget gennemgik årsberetningens kulturafsnit, der var kun et par justeringer. 
• Der var en lang og god debat omkring redegørelsen, hvor også målepunkterne blev diskuteret. Der blev 

fremsat forslag til arbejdet med redegørelsen vedrørende forringelse af kulturarven og bestyrelsens 
rolle i forhold til den kommunale forvaltning. 

• Udvalget arbejder videre med projektet om Postladen. 
• Udvalget bevilgede midler til en fotokonkurrence. 
 
 

5. Årsberetning 2015 – Evt. bemærkninger.  bestyrelsens skal efter planen godkende Årsberetningen 
på møde den 23. februar. 

Rådet havde ikke yderligere bemærkninger 
 

6. Redegørelse til Nationalparkplan 2018 – 2014: 
a. Orientering om spørgeskemaundersøgelse  

 
Mika orienterede om processen med at tilrette spørgeskemaerne, så de indeholder spørgsmål, der er 
relevante i forhold til kendskab og brug af de ting, som vi tilbyder. Der er også et sæt spørgsmål til folk fra 
Århus og et tredje skema til virksomheder i og omkring Nationalparken. 
Der var flere i rådet, som var blevet ringet op, og der var forskellig opfattelse af, hvordan det virkede. 
 

b. Orientering fra de 4 udvalg om deres behandling  
Se under punkt 4. 

c. Rådets bemærkninger 
Se under punkt 4.  
 

7. En første drøftelse af emner til debatoplægget til den indledende offentlighedsfase bl.a. på 
baggrund af redegørelsen. 
 

Sekretariatet vil foreslå bestyrelsen at debatoplægget tager udgangspunkt i det arbejder, som bestyrelsen 
har igangsat i Nationalparken indtil nu. Således kunne man bruge debatoplægget til at indhente input til en 
opkvalificering af arbdejdet. 
Med hensyn til afgrænsningen kan der kun blive tale om mindre ændringer. 
 
Der blev stillet spørgsmål ved, hvor meget folk ved om, hvad der sker i Nationalparken. Der er presse hver 
uge, men det anbefales, at vi skal afvente resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne, før vi drager 
konklusioner. 
 
Der blev stillet forslag om at tage fat på emnet ”stilhed” i Nationalparken. Det er et forslag som tidligere har 
været rejst, men det er blevet mere aktuelt på grund af helikoptere og droneflyvning. 
 
Det blev fremhævet, at debatoplægget bør være styret og konkret. Og det skal på forhånd være tydeligt for 
borgerne, hvordan deres forslag bruges i bestyrelsens arbejde.  



  
 

8. Velkomstcenter: orientering om status og om offentligt møde den 9. februar 
 
Der vil blive udarbejdet en ny projektbeskrivelse til fondsansøgninger. Mika har søgt anden rådgivning, så 
præsentationen både får nyt layout og beskrivelse. 
Vi har fået afslag fra to fonde – og kritikken af velkomstcentret gør det ikke nemmere. Det er nødvendigt at 
gøre noget andet i forhold til de sidste to af de store fonde. 
 
Det offentlige møde den 9.2. kan give et fingerpeg om kritikkens omfang. Men i forhold til 
fondsansøgninger er det vigtigt, at fondene bliver præsenteret for visioner og begrundelser. 
 
Spørgsmålet om at søge før eller efter arkitektkonkurrencen blev taget op. Der søges før 
arkitektkonkurrencen for at give fondene mulighed for at få en dommer i panelet. Søger man efter 
arkitektkonkurrencen er den mulighed der ikke, men til gengæld er projektet meget mere konkret. 
Bestyrelsen har besluttet, at vi først søger 4 fonde, og giver det ikke noget resultat, kan vi gøre det 
anderledes. 
 
Vedr. det offentlige møde den 9.2. vil der blive holdt indlæg, først af Naturstyrelsen omkring driftsplanen, 
dernæst af Nationalparken omkring nationalparkplanen og til slut velkomstcentret. 
 

9. Forslag til ekskursion evt. den 21. maj, hvor vi besigtiger nogle af nationalparkens projekter. 
 
Der efterlyses forslag til ekskursionen. Forslag kan også sendes til Mika. Ekskursionen bliver gennemført, og 
er der ikke forslag, finder Verner og Mika på noget. 
Arrild foreslog Egsmark Plantage som blev godkendt. 
 
 

10. Evt. 
Jørgen Møller orienterede om et kursusforløb betalt af Nordea Fonden ”Vild Mad”. Anita Søholm deltager 
og skal lave 5 kurser for voksne og 5 kurser for elever og lærere. 
 


