
Notat 
 

 
Rådsmøde torsdag den 28. april 16.30 til 19.00 i Toggerbolejren, Toggerbovej 1, 
8420 Knebel  

 
Til stede: 
Jette Sørensen 
Thomas Secher Jensen 
Reidar Lænø 
Joy Klein 
Thorkild Hansen 
Bent Dall 
Geert Bilander 
Arrild Anthonsen 
Flemming Hørsted 
Verner Damm 
Jørgen Lund 
Erling Post 
 
Fra Sekretariatet:  
Mika Leth Pedersen 
Nete Thomsen 
 
Fraværende med afbud: 
Hanne Sloth 
Bo Kristensen 
Jens Henrik Petersen 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referatnotat fra mødet den 8. februar 2016 
Notatet blev godkendt 
 

3. Orientering om bestyrelsesmøde den 23. februar og orientering om foreløbige punkter til 
dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde den 11. maj 

 
 
Verner orienterede om bestyrelsesmødet den 23. februar.  
Redegørelse og spørgeskemaundersøgelse behandles senere på dette møde. 
 
Debatoplæg: Skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste møde den 11. maj. Det har været 
behandlet på udvalgsmøderne, og efter ønske fra udvalgene er spørgsmålene blevet mere åbne. Der tages 
ikke noget med omkring grænseændringer. 

https://www.dropbox.com/s/59rihig1v0vc5f3/2.%20Referatnotat%20fra%20r%C3%A5dsm%C3%B8de%208.%20februar%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec2o60u9dc0nm7l/3.%20Udkast%20til%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%20den%2023.2.2016.pdf?dl=0


 
Der indledes forhandlinger omkring en samarbejdsaftale med Jagtens Hus omkring brug af deres lokaler på 
favorable vilkår mod et Nationalpark tilskud til indkøb af AV midler. 
 
Margit havde foreslået at der laves et driftsbudget for Velkomstcentret, og at arbejdet med 
Velkomstcentret stilles i bero indtil det foreligger. Forslaget blev afvist, men der laves naturligvis et 
driftsbudget, når der er noget konkret at lave det over.  I forhold til fondsansøgninger skal vi dokumentere, 
at der i vores budget er midler til driften, og det er der. 
 
 Informationsmødet omkring Velkomstcentret var en succes. Der var også mange gode spørgsmål om andet 
end Velkomstcentret. Vi skal fortsætte den gode linje med opbakning fra rådsmedlemmernes 
organisationer. 
 
Der er folkemøde i Hirtshals den 26. – 28. maj om naturen. Erling og Mika er der den 26. som bemanding af 
den fælles stand for de 4 nationalparker. Kristian og nogle af de frivillige er der lørdag. Hvis nogle fra rådet 
ønsker at medvirke, skal man henvende sig til sekretariatet hurtigst muligt. Folkemødet arrangeres af 
Hjørring Kommune. Thomas deltager som paneldeltager i den afsluttende del. 
 
Ændringer i tilskud fra Friluftsrådet: Friluftsrådet har ændret tilskud til Nationalparkerne fra at være 
løntilskud til projektmidler. 
  
Gravlevstien: Der ønskes indgået et partnerskab mellem Syddjurs kommune, Naturstyrelsen og 
Nationalpark Mols Bjerge om Gravlevstien. Der er tale om en central sti for området med alle 
Nationalparkens naturtyper repræsenteret. Det er planen, at Naturstyrelsen gør stien i stand, Kommunen 
overtager driften, og Nationalparken står for formidlingen og eventuelt med borde og bænke i 2017. 
Eventuelle eksisterende bål- og rastepladser skal være offentligt tilgængelige for at kunne inddrages. 
 
Syddjurs Kommune har fremlagt nyt kommuneplanforslag.  Nationalparken indgår langt mere end tidligere 
både på natur- og turistområdet.  Sekretariatet udarbejder et udkast til høringssvar, som forelægges til 
bestyrelsens behandling på deres møde den 11. maj. 
 

4. Orientering om status for Velkomstcentret  
 
Det 3. møde i styregruppen har været afholdt. Der er søgt midler fra to store fonde uden positivt resultat. 
Nu udskrives arkitektkonkurrencen, så projektet bliver mere konkret. Det forventes at blive til  gavne både 
fondsansøgninger og den lokale opbakning.  Konkurrenceprogrammet er offentliggjort i EU. Interesserede 
skal melde sig til inden den 1.6., hvorefter styregruppen udvælger 5 firmaer, der skal komme med forslag. 
Blandt disse 5 forslag findes vinderen af et dommerpanel, som består af styregruppen og 3 eksterne 
fagarkitekter. 
Konkurrenceprogrammet blev gennemgået. Det er et vilkår i programmet, at sekretariatet får til huse i 
Hack Kampmann huset. 
 
Tidsplanen: 
31.5. interesserede tilmelder sig 
14.6. 5 deltagende udvælges 
Ultimo december er der valgt et vinderprojekt 
 
Konkurrenceprogrammet sendes pr post til råd og bestyrelse. 
 
 



 
 

5. Orientering fra udvalgsmøder i uge 11  
 
 
Friluftsudvalg: Udvalget har givet tilskud til Vumb (mindre end ansøgt), til Havbadet, Kløvestier og Bænke –  
Der blev givet afslag til et projekt om ”Mænd med maver” 
Kristian arbejder med et projekt i samarbejde med de andre nationalparker om el-cykler ved indgangen til 
centralområdet. 
 
Erhvervsudvalget: Nationalparken på spisekortet og servicenetværket kører som de skal. Der er lavet aftale 
med Turistkontoret om udlevering af merchandise til forhandlere. 
Nationalparken har deltaget i møder med SEGES omkring markedsføring og distribution af 
Nationalparkprodukter med eget mærke. 
 
Kulturudvalget: Der er indgået samarbejdsaftale med Skødshoved omkring formidling fra havsiden af 
Nationalparken.  Det kan sammenlignes med vores aftale nationalparkbussen. Der er endvidere bevilget 
penge til Klassisk koncert og et maritimt arrangement i Ebeltoft. 
 
Naturudvalget: Udvalget har behandlet egne projekter med at skabe en slags korridor rundt om Ebeltoft 
Vig. Der er forhandlinger med Naturfonden omkring et projekt med naturpleje og græsning i et større 
område i nærheden af sandmarksprojektet. Der arbejdes også med et projekt omkring borgernes 
indberetning af naturdata.  
 

6. Fremlæggelse af centrale resultater af spørgeskemaundersøgelsen i Redegørelsen til 
Nationalparkplanen 
 

Alle udvalg har forholdt sig til teksten om deres område. Det er en interessant undersøgelse.  
Friluftsudvalget har specielt noteret sig, at stier og fysiske kort er mere populære end facebook og apps. 
Naturudvalget havde en spændende drøftelse af resultaterne og bemærkede specielt den positive 
udvikling. 
Erhvervsudvalget har også bemærket den positive udvikling, men også at der er stort potentiale for 
udvikling på erhvervssiden. 
Kulturudvalget havde specielt ønske om ved fremtidige undersøgelser at have en særskilt målgruppe for 
sommerhusejere. 
Når undersøgelsen gentages om 6 år bliver det interessant at se udviklingen. 
 
Århusianerne skal gerne bruge os som friluftsområde i baghaven fremover, og de prioriterer bilkørsel 
højere end de lokale. 
 
Hele spørgeskemaundersøgelsen sendes ud til rådet 
 

7. Drøftelse af spørgsmål i Debatoplæg som fremlægges i den offentlige debat til den indledende 
offentlighedsfase til Nationalparkplanen 

 
Naturudvalget har bedt om mindre fastlåste spørgsmål, og der er rettet en del i geologiafsnittet. Det blev 
bemærket, at det var godt, at der har været så god tid til at arbejde med teksten. 
 
Debathæftet skal behandles 11.5. på bestyrelsesmødet, og det skal bruges til offentlighedsfasen.  
 

https://www.dropbox.com/s/xfs0bdbtu2tm3fs/6.%201%20Epinion%20-%20Figurer%20i%20powerpoint%20-%20unders%C3%B8gelse%20blandt%20lokale%2C%20virksomheder%2C%20Aarhus%20Kommune.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sf4zodohz338ldn/6.%200%20Udkast%20redeg%C3%B8relse_3.k.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1sooeohniqcerd/7-8%20Debatopl%C3%A6g%20-%20version1-%20til%20r%C3%A5det.pdf?dl=0


Det blev påpeget, at debathæftet har en skævvridning i forhold til Ebeltoft. Mange i Ebeltoft ved 
ikke, at de er med i Nationalparken, og i debathæftet er der ikke billeder fra Ebeltoft (dog et af 
fregatten).  
Billederne i debathæftet er vore nye postkort, det er bestemt en pointe, der bringes videre. 
 

 
8. Orientering om mødeafvikling i den indledende offentlighedsfase til Nationalparkplanen 

• 6. juni til 29. august 2016: Indkaldelse af idéer og forslag til Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 
- 2024 

• 7. juni 2016: Offentligt møde om Friluftsemner 
• 16. juni 2016: Offentligt møde for generel debat om Nationalparkplanen 
• 28. juni 2016: Offentligt møde om Naturemner 
• 17. august 2016: Offentligt møde for generel debat om Nationalparkplanen 
• 22. august 2016: Offentligt møde om Kulturemner 
• 28. september 2016: Offentligt møde om Erhverv- og Logoemner 
• Efterår 2016 og vinter 2016/2017: Udarbejdelse af forslag til Nationalparkplan 2018 2024 på 

behandling af indkomne forslag, evalueringen af udviklingen i Nationalparken samt status for 
realisering af den gældende Nationalparkplan 

• Foråret 2017: Fremlæggelse af forslag til Nationalparkplan 2018 – 2024 i 12 ugers offentlig 
høring 

• Efterår/vinter 2017: Vedtagelse af Nationalparkplan 2018 – 2014 
 
 

9. Tilrettelæggelse af ekskursionen den 21. maj 
 
Ekskursionen: Der udsendes invitation til Egsmark Plantage og Naturprojekter i Ebeltoft samt en god 
frokost. 
 

10. Evt. 
 
 
 


