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1. IKKE TEKNISK RESUMÉ 
 
Indledning 
 
Nationalpark Mols Bjerge har udarbejdet et forslag til nationalparkplan for perioden 
2018 – 2024. Planen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer, idet planen blandt andet vedrører arealanvendelsen i området og vil 
have en væsentlig indflydelse på miljø og natur i området. Der er på denne baggrund 
gennemført en miljøvurdering, specielt af de parametre, hvor nationalparkplanen have 
en særlig miljøpåvirkning. Det gælder parametre som naturværdier, landskabelige og 
geologiske værdier, kulturhistoriske værdier, friluftsliv, forskning, undervisning og for-
midling, samt udvikling til gavn for lokalsamfund og erhvervsliv.  
 
Der er nedenfor på Figur 1 vist udbredelsen af nationalparken på et oversigtskort, 
samt på et mindre indsat kort parkens placering i forhold til Aarhus by. 
 

 
Figur 1: Oversigtskort over beliggenhed af Nationalpark Mols Bjerge (orange streg). 

 
Miljøvurderingen er afgrænset til at omfatte det nye forslag for planperioden 2018 – 
2024. Den omfatter de for planen relevante emner og med en detaljeringsgrad sva-
rende til den tilsvarende detaljering i udkastet til nationalparkplan. I miljøvurderingen 
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er desuden inddraget den relevante lovgivning, som bestemmelserne i planen ikke må 
stride imod. Der indgår i planen en længere række indsatsområder med underliggen-
de aktiviteter.  
 
Det kan overordnet vurderes at planens udformning, og indsatsområderne der er in-
deholdt i planen, er i overensstemmelse med den lovgivning omkring nationalparken 
og de rammer der findes i den gældende bekendtgørelse for Nationalpark Mols Bjer-
ge. Der er vurderet at være en længere række positive effekter fra gennemførelse af 
den foreslåede indsats og de mere detaljerede aktiviteter. Der er kun fundet et be-
grænset antal aktiviteter, hvor der kræves særlig hensyntagen til sikring af parkens 
værdier. Det er i alle tilfælde aktiviteter, der kræver en formel godkendelse efter for-
skellige lovbestemmelser, hvor der i afgørelserne kan stilles og sikres vilkår for at 
forebygge/afværge de nævnte potentielle negative påvirkninger.  
 
Der er ikke ved udarbejdelsen af miljøvurderingen fundet aktiviteter eller indsatser, 
hvor det vurderes at de kan være i modstrid med specifikke forpligtigelser, lovbe-
stemmelser eller beslutninger inden for andre områder, der berører parken.  
 
I det følgende skal kort gengives de vigtigste konklusioner, vurderinger fra miljørap-
porten.  
 
Naturværdier 
 
Nationalpark Mols Bjerge indeholder en rig og varieret natur, hvor der både er særligt 
værdifulde naturtyper og sjældnere beskyttelseskrævende arter. Der er i området en 
stor andel af arealer, der er nationalt beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven, be-
skyttede naturtyper eller fredede områder, eller internationalt specielt ved udpegede 
Habitat områder i Natura 2000 netværket. Der kan af særligt værdifulde naturelemen-
ter fremhæves, enge, overdrev, skovarealer og kystzonen. Der er i området desuden 
udpeget bevaringsværdige landskaber og findes en lang række fredede, rødlistede 
eller internationalt beskyttede arter.  
 
Det er vurderet at de planlagte indsatsområder med underliggende aktiviteter er i klar 
overensstemmelse med målsætningen for udpegningen af nationalparken og i den 
lovgivningsmæssige krævede planlægning. Ved gennemførelse af aktiviteterne vil det 
bidrage positivt til fremme af bevaringsstatus for skovnaturtyper, herunder naturtyper, 
der indgår i udpegningsgrundlag for Natura 2000 områder. Der er også aktiviteter der 
vil fremme lysåbne naturtyper som overdrev og hede arealer, der er aktiviteter til 
fremme af forholdene for arter der har meget specifikke levestedskarv som f.eks. 
markfirben og visse gødningsbiller. Der vil endelig være en positiv mulighed for udvik-
ling af kystzoner og visse ferskvands naturtyper ved realisering af planen. Der er ikke 
fundet aktiviteter, der reelt vil kunne have en negativ påvirkning af værdier i parken. 
Som det gælder for næsten alle de skrevne aktiviteter, også i afsnittene nedenfor, er 
gennemførelsen af aktiviteterne betinget af samarbejde med andre interessenter. Er-
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faringsmæssig har dette været gennemført positivt og gavnligt for parken i den nuvæ-
rende planperiode.  
 
Landskabelige og geologiske værdier 
 
Nationalparkområdet er et karakteristisk morænelandskab, der mange steder kraftigt 
illustrerer påvirkningen fra de seneste istider. Der er tale om et markant og varieret 
landskab med morænebakker, efterladte lede blokke og sten i landskabet, dødishuller 
og kystskrænter mange steder ved overgangen til havet.  
 
Det er vurderingen, at gennemførelsen af beskrevne aktiviteter vil kunne fremme vi-
den om områdets landskabsdannelse under de seneste istider og sikre et godt bidrag 
til informationer omkring stedets geologi. Aktiviteterne skal ses i sammenhæng med 
indsatsen i forhold til at fremme friluftsaktiviteterne i området.  
 
Kulturhistoriske værdier 
Nationalpark Mols Bjerge omfatter et meget stort antal kulturhistoriske interesser i 
visse tilfælde med en meget væsentlig værdi. Det spænder fra historiske slotsruiner 
over bevaringsværdige bymiljøer til fredede bygninger, gravhøje, stendiger m.m. 
 
Det er generelt vurderingen, at de beskrevne aktiviteter vil kunne bidrage væsentlig til 
indsamling af ny viden omkring de kulturhistoriske interesser og vil kunne danne en 
god og forbedret basis for formidling af denne viden.  
 
Friluftsliv, natur og kulturoplevelser 
Der foregår i området i dage mange forskellige friluftsaktiviteter og der er allerede nu 
mange muligheder for natur og kulturoplevelser. Gennemførelsen af aktiviteterne vil 
kræve et nært samarbejde med en længere række interessenter,   
 
Det er fundet at aktiviteterne positivt vil kunne bidrage specielt i relation til udvidede 
udfoldes muligheder for allerede eksisterende aktiviteter. Dette er dog formentligt det 
indsatsområde, hvor der skal være særlig opmærksomhed på at sikre, at der ikke 
kommer uhensigtsmæssige negative påvirkninger fra gennemførelsen af indsatsen. 
Der kan være indbyggede konflikter mellem aktiviteterne og nye stianlæg og flere af 
tiltagene i øvrigt kan have negativ effekt på natur og kulturværdier, hvis der ikke er 
stadig opmærksomhed på dette forhold.  
 
Forskning, undervisning og formidling 
Der er allerede nu i området en lang række forskningsaktiviteter i relation til natur, 
kultur, geologi m.m. Der foregår undervisning af skoleelever, guidede ture og der er 
udbredt formidling i form af bøger, apps, hjemmesider m.m. omkring parkens værdier 
og mulighederne for at udnytte og opleve disse. De beskrevne aktiviteter vil positivt 
kunne bygge ovenpå dette og vil kunne bidrage på alle de beskrevne områder. Det vil 
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kræve aktive samarbejdspartnere, men vil potentielt have en positiv afsmittende effekt 
på andre indsatsområder.  
 
Lokalsamfund og erhvervsliv 
Lokalsamfundet og erhvervslivet har ifølge rapportering fra parken i stadig højere grad 
været involveret på en positiv måde i parkens aktiviteter. Det er vurderingen at de 
beskrevne aktiviteter omkring turismeformidling, markedsføring af nationalpark pro-
dukter, og understøttelses af lokale virksomheder, som det er beskrevet i planen, vil 
kunne bidrage yderligere til denne proces.  
 

2. INDLEDNING 
 
National Park Mols Bjerge blev oprettet som landets anden nationalpark i 2009. Den 
første Nationalpark Thy blev udpeget i 2007. Nationalparken er gennem sin første 
planperiode, der dækkede perioden fra 2012 til 2018. Det følger af bekendtgørelse af 
Lov om nationalparker, at der efter nærmere givne retningslinjer skal udarbejdes en 
plan for etablering og udvikling af nationalparken som helhed og i de enkelte dele af 
parken.1  Rammen for udarbejdelsen af nationalparkplanen og faserne for dette er 
nærmere beskrevet i afsnit 2. Der blev oprindeligt af ministeren udpeget en bestyrelse 
bestående af en formand og 13 organisationer med lokal tilknytning, der havde som 
opdrag at etablere og udvikle parken. Bestyrelsen blev erstattet med nye repræsen-
tanter i efteråret 2013 til at fortsætte udviklingen af parken.  
 
Bestyrelsen har nedsat et Nationalparkråd, som har til formål at sikre den lokale for-
ankring og give faglig rådgivning til udvikling af parken. Rådet blev fornyet ved årsskif-
tet 2014. Rådet består nu af 16 medlemmer. Bestyrelse og råd har nedsat 4 stående 
udvalg inden for områderne natur, kultur, friluftsliv og erhvervsudvikling.  
 
Planen for nationalparken er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer.2 Nærværende miljøvurdering vedrører alene ”Forslag til nationalparkplan 2018-
2024 for Nationalpark Mols Bjerge”, som det er foreskrevet i loven.  
 
Formålet med miljøvurderingen er at der med inddragelse af offentligheden tages 
hensyn til planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, jfr. §1, stk. 1 og 2 i 
lov om miljøvurdering af planer og programmer.3  
 
Rigsrevisionen udarbejdede i 2013 en evalueringsberetning om de danske national-
parker. Beretningen konstaterede at de danske nationalparker opfyldte deres formål 
med frivillige virkemidler, men at de ikke giver naturværdier nogen yderligere beskyt-
telse. Det er uddybet at parkernes arbejde bygger på samarbejde fra lokale lodsejere 
og evnen til at rejse ekstern finansiering. Beretningen konkluderer blandt andet at 

                                                      
1 LBK nr 120 af 26/01/2017 
2 Lov nr. 425 af 18. maj 2016.  
3 LBK nr 1533 af 10/12/2015 
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ministeren bør understøtte parkerne mere, og understøtte at parkernes bestyrelser 
opstiller klare og målbare målsætninger til prioritering af gennemførelsen af aktiviteter.  
 
Nationalparkfond Mols Bjerge har på den baggrund opsat mere klare og detaljerede 
målbare mål, med indsatsområder opdelt i delindsatser, projekter, handlinger og initia-
tiver med angivelse af målene på kort og langt sigt.  
 
Der har forud for udarbejdelsen af nationalparkplanen været gennemført en offentlig-
hedsfase i perioden fra 6. juni til 29. august 2016. Her havde alle mulighed for at ind-
komme med ideer og forslag til planen. Dette svarer til den beskrevne krævede pro-
cedure i Nationalparklovens § 20. Der har herudover været en række aktiviteter for at 
skabe offentlig debat herunder afholdelse af seks offentlige møder og flere oplæg på 
foreningsmøder m.m. Der har ligeledes været presseomtale omkring planarbejdet, der 
har afstedkommet i alt 161 forslag til planens indhold, der emnemæssigt er gengivet i 
Tabel 1. 
 
Der er i bilag til udkastet for nationalparkplanen kort beskrevet de indkomne ideer og 
forslag opdelt emnemæssigt. Der er videre i andet bilag, der indeholder beskrivelse af 
initiativer og projekter i planen, sket henvisning til de indkomne bemærkninger.  Det 
fremgår at der er overordentligt stort sammenfald mellem indkomne forslag og de 
prioriterede aktiviteter i planen. Processen er vurderet til at være en opfyldelse af kra-
vet omkring en scoping proces forud for udarbejdelse af miljørapporter.  
 
Tabel 1 Oversigt over antallet af indkomne ideer og forslag til nationalparkplanen under offentlighedsfasen.  

Emne Antal ideer og forlag 

Natur og geologi 28 

Kultur 33 

Friluftsliv 54 

Formidling 17 

Erhverv og lokal udvikling 19 

Nationalparkens afgrænsning 6 

Velkomstcenter 4 

I alt  161 

 
Der er i forbindelse med offentlighedsfasen indkommet 2 forslag til udvidelse af natio-
nalparken, som det fremgår af Tabel 1. Der er i bestyrelsen for nationalparken positiv 
holdning til udvidelserne, hvor den ene dog kræver tilslutning fra yderligere lodsejere 
for at arealet kan få fysisk kontakt med det samlede nationalpark område.  
 

3. FORMÅL OG PLANKONTEKST 
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3.1. Nationalparkplanens indhold og formål 
 
Nationalparkplanen er opbygget i tre dele, hvor der redegøres for henholdsvis de for-
hold, der danner baggrund for nationalparkplanen, den vision der er i forhold til par-
kens forskellige formål og den konkrete handlingsplan der er for parken. I det sidst-
nævnte afsnit redegøres i detaljer for de projekter og planer der ønskes realiseret på 
kort, mellem og langt sigt. Dette er detaljer beskrevet i planen og et bilag til denne 
med en oversigtligt opdeling af aktiviteterne.  
 
Ifølge Bekendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjerge4, er der opsat følgende mål for 
nationalparken: 
 
1) At bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammen-

hæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og 
skovlandskaber, 

2) at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istids-
landskab, 

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

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske 
oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer, 

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabeli-
ge, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og 

6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med re-
spekt for beskyttelsesinteresserne. 
 

Målsætningerne for nationalparkens udvikling, er iht. Bekendtgørelse for Nationalpark 
Mols Bjerge5: 
 
1) De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, 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 arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og 
dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance m.v. 

2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder, 
herunder især overgange mellem kyst-, overdrevsarealer og skovarealer. 

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

4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske 
formationer, herunder randmoræner og dødislandskaber, skal bevares og synlig-
gøres. 

5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om 
brugen af landskab, natur og kyst, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængeli-

                                                      
4 LBK nr. 868 af 27/06/2016 
5 LBK nr. 868 af 27/06/2016 
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ge, især færdselsveje, fortidsminder, borg- og mølleanlæg, herregårds- og lands-
bymiljøer samt Ebeltofts historie som købstad. Viden om de nævnte miljøer, hel-
heder og enkeltelementer skal udbygges. 

6) Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styr-
kes. 

7) Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samar-
bejde med lokalbefolkningen og turisterhvervet. 

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

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

10) Formidling og naturvejledning af nationalparkens landskabsdannelse, natur- og 
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og adgangsforhold skal styrkes og ko-
ordineres i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og etablering af ak-
tiviteter, servicefunktioner og faciliteter. 

11) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af facilite-
ter og undervisningstilbud, herunder tilbud der understøtter natur-, kultur- og mil-
jøbevidstheden hos børn og unge. 

12) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne. 
13) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres. 

 
Ifølge bekendtgørelsen for nationalparken6 kapitel 3, § 4, inddeles nationalparken i tre 
planlægningszoner. Nationalparkens planlægningszoner fremgår af Figur 2. 
 
 

                                                      
6 LBK nr. 868 af 27/06/2016 
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Figur 2: Nationalpark Mols Bjerge – planlægningszoner. Nationalpark Mols Bjerge (orange streg), planlæg-
ningszone 1 (pink), planlægningszone 2 (mørkerød) og planlægningszone 3 (gul). 

• Planlægningszone 1 omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder. 
• Planlægningszone 2 omfatter: 
 

1) Områder, der er fredet efter naturbeskyttelsesloven. 
 

2) Områder med de naturtyper, der er særligt karakteristiske for nationalparkens 
kyst-, overdrevs-, og skovlandskaber. 
 

3) Områder, hvor disse naturtypers areal kan udvides, og hvor der kan skabes 
sammenhæng mellem naturtyperne. 

4) Internationalt betydningsfulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder i det 
åbne land. 

• Planlægningszone 3 omfatter øvrige områder, dvs. områder med kulturlandska-
ber, der knytter sig til istidslandskabet, bebyggede områder og områder, som sik-
rer sammenhængen i nationalparken. 

Parken er i alt på 180 km2 og udgør 20 % af Syddjurs Kommune. Der bor indenfor 
nationalparkens areal ca. 9.500 personer. Antallet af helårs og sommerhuse er i par-
ken svagt stigende, mens antallet af landbrugsejendomme modsat er svagt faldende. 
Antallet af sommerhuse er næsten 60 % af de boliger der er her.  



Miljørapport for forslag til Nationalparkplan 2018 - 2024, Nationalpark Mols 
Bjerge  

 13 / 38 

 

3.2. Nationalparkplanens sammenhæng med andre planer og miljøbeskyttelsesmål 
 
Nationalpark Mols Bjerge er etableret som en fond, inden for den statslige forvaltning. 
Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for de rammer, som er fastsat 
i lov og bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparkens øverste ledel-
se består af en bestyrelse, som er udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen får faglig 
rådgivning af et råd. 
  
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge skal udarbejde en plan, som indeholder 
rammerne for at udvikle nationalparken. Bestyrelsen er ansvarlig for, at den anden 
nationalparkplan (2018-2024) er vedtaget i efteråret, eller senest i vinteren 2017, og 
de skal sørge for, at planen gennemføres. I henhold til Nationalparklovens § 25, skal 
nationalparkplanen revideres hvert 6 år.  
 
Lov om nationalparker  
Formålet med nationalparkerne i Danmark er, at styrke og udvikle den danske natur, 
samt bevare storslåede landskaber og kulturhistoriske værdier. Samtidig skal natio-
nalparkerne give danskere, og andre besøgende, bedre muligheder for at opleve, 
bruge og få viden om disse værdier. Derudover skal nationalparkerne medvirke til en 
bæredygtig udvikling, og styrke den lokale erhvervsudvikling. Samarbejdet mellem 
stat, kommune, lodsejere, beboere og andre interessenter er afgørende for hvordan 
den enkelte nationalpark vil udvikle sig. En nationalpark bliver derfor ikke skabt fra den 
ene dag til den næste, men bliver resultatet af en langsigtet planlægning og indsats 
over flere år. 
 
Lov om nationalparker fastlægger retningslinjer, for at oprette og drive nationalparker i 
Danmark. Loven fastlægger således en række forudsætninger for at udpege national-
parker, men der er ikke noget entydigt svar på hvad en dansk nationalpark skal inde-
holde, eller hvordan den skal se ud. Hver enkelt nationalpark skal tilpasses de lokale 
forhold, og tilsammen vil nationalparkerne omfatte nogle af Danmarks mest værdifulde 
naturområder og landskaber – både til lands og til vands. 
 
Ifølge Bekendtgørelse af lov om nationalparker7 § 19, må nationalparkplanen ikke 
stride mod følgende planlægning: 
 
1) Natura 2000-planer og handleplaner for realiseringen af disse planer efter lov om 

miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 
(Miljømålsloven). 
 

2) Regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,  
 

3) Natura 2000-skovplaner efter skovloven, 

                                                      
7 LBK nr. 120 af 26/01/2017 
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4) Kommuneplaner og lokalplaner efter lov om planlægning og 

 
5) Råstofplaner efter råstofloven. 
 

3.2.1 EU´s Habitat og Fuglebeskyttelsesdirektiver 
 
Habitatdirektivet fra 1992 forpligter EU´s medlemslandene, til at bevare udvalgte na-
turtyper og arter, som er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 forpligter EU´s medlemslande til at bevare ud-
valgte fuglearter, som er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. 
 
Nationalparken omfatter hele eller store dele, af fem udpegede Natura 2000-områder. 
Det drejer sig om Natura 2000-områderne; nr. 48 Stubbe Sø, nr. 51 Begtrup Vig og 
kystområder ved Helgenæs, nr. 227 Mols Bjerge med Kystvande, nr. 230 Kaløskove-
ne og Kaløvig samt nr. 231 Kobberhage Kystarealer. 35 % af nationalparkens areal, 
udgøres af Natura 2000-områder. 
 
For hvert område udarbejder staten en såkaldt Natura 2000-plan, som skal sikre eller 
genoprette en såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der skal be-
skyttes i området. De gældende planer er fra april 2016 og gælder indtil 2021. Se pla-
nerne på www.mst.dk. 
 
Nationalparkplanen må ikke stride mod direktiverne og Natura 2000-planerne, men 
kan udelukkende have et højere kvalitets- og beskyttelsesniveau. På Figur 3 er vist 
kort over Natura 2000-Habitatområderne indenfor nationalparken. Der er ingen Fugle-
beskyttelsesområder, indenfor nationalparkens område. 
 

http://www.mst.dk/
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Figur 3: NATURA 2000 – Habitatområder. Nationalpark Mols Bjerge (orange streg) og Natura 2000-områder 
(grøn skravering). 

Indenfor Nationalpark Mols Bjerge, lever der flere arter, som er omfattet af Habitatdi-
rektivets bilag IV. Disse arter, samt deres levesteder skal sikres gunstig bevaringssta-
tus, og disse skal derfor tilgodeses i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, 
samt plejeforanstaltninger i forbindelse med nationalparkplanen. 
 

3.2.2 EU´s vandrammedirektiv – vandplaner 
 
EU´s vandrammedirektiv8 trådte i kraft i år 2000. Direktivet fastlægger rammerne for 
beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kyst-
vande og grundvand i samtlige EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål, og 
opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gen-
nemførelse af tiltag, og for overvågning af vandmiljøet.  
 
Vandområdeplanerne er tilsammen en plan, for at forbedre det danske vandmiljø. 
Planerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i 
overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Målet med vandområdeplanerne er 
at opnå: 
  
• Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold, 

                                                      
8 Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæg-
gelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 
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• bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledningen af kvælstof, 
• bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor og 
• bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden 

kloak, renseanlæg og kloakoverløb. 
 

Nationalparkplanen må ikke stride mod den statslige Vandområdeplan 2015-2021, for 
Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn, fra juni 2016. Nationalparkplanen kan være 
medvirkende til at understøtte vandplanerne gennem målsætninger om at styrke natu-
ren, f.eks. gennem frivillige aftaler om ekstensivering af driften på dyrkede arealer. 
 
Omkring 85 km af Nationalpark Mols Bjerges vandløb og 10 søer er miljømålsat, i 
Vandområdeplan 2015-2021. Miljømålsatte vandløb og søer i og omkring nationalpar-
ken fremgår af Figur 4. 
 

 
Figur 4: Miljømålsatte vandløb og søer i og omkring nationalparken. Nationalparken (orange streg), søer 
med miljømål ”God økologisk tilstand” (grøn med sort skravering), vandløb med miljømål ”God økologisk 
tilstand” (grøn streg) og miljømål ”Godt økologisk potentiale” (grøn/gul streg). 
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3.2.3 Naturbeskyttelsesloven 
 
Naturbeskyttelseslovens9 formål er at værne om landets natur og miljø, sådan at sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvil-
kår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Naturbeskyttelsesloven fastsætter be-
stemmelser for beskyttede naturtyper (§ 3-områder), og fastlægger beskyttelseslinjer 
for bl.a. kyster, skove og fortidsminder. Derudover indeholder naturbeskyttelsesloven 
bestemmelser for administrationen af de internationale beskyttelsesområder (EF-
fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder). Udvikling af natio-
nalparken, skal ske med hensyntagen til beskyttelsen af § 3 naturtyperne. 
 
Omkring 18 % af nationalparkområdet, er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
Beskyttede naturtyper i og omkring nationalparken fremgår af Figur 5. 
 

 
Figur 5: Naturarealer og vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 i og omkring Nationalparken. Nati-
onalparken (orange streg), eng (lysegrøn), hede (pink), mose (brun), overdrev (gul), strandeng (lyseblå), 
vandløb (blå streg) og sø (blå).  

Områderne er beskyttet mod ændringer i den nuværende tilstand, og denne beskyttel-
se skal respekteres i arbejdet med nationalparkens udvikling.   

 
 

                                                      
9 LBK nr 121 af 26/01/2017 
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3.2.4 Planloven 
 
Nationalparkområdet er beliggende i Syddjurs Kommune, og hører derfor under 
Kommuneplan 2016, for Syddjurs Kommune. Denne kommuneplan er udarbejdet af 
Syddjurs Byråd og tager udgangspunkt i følgende indsatsområder, der skal præge 
kommunens udvikling i 2016-2028: Bosætning, Erhvervsudvikling og beskæftigelse, 
Mobilitet, Kulturen i Syddjurs, Det innovative Syddjurs, Natur, Kultur og landskab, 
Vand og Tekniske anlæg.  
 
Nationalparkplanen må ikke stride mod kommuneplanen, for Syddjurs Kommune. 
I kommuneplanen er flere dele af nationalparken udpeget som Bevaringsværdigt land-
skab, Særlige naturbeskyttelsesinteresser, Værdifuldt kulturmiljø og/eller Specifik geo-
logisk bevarings værdi. 
 
Områder udpeget som Bevaringsværdigt landskab og Værdifuldt kulturmiljø i og om-
kring nationalparken fremgår af Figur 6. 
 

 
Figur 6: Områder udpeget som Bevaringsværdigt landskab og Værdifuldt kulturmiljø i og omkring national-
parken. Nationalparken (orange streg), Bevaringsværdigt landskab (sort skravering) og Værdifuldt kulturmil-
jø (blå). 

Områder udpeget som Særlige naturbeskyttelsesinteresser og Specifik geologisk be-
varings værdi fremgår af Figur 7. 
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Figur 7: Områder udpeget med Særlige naturbeskyttelsesinteresser og Specifik geologisk bevarings værdi i 
og omkring nationalparken. Nationalparken (orange streg), Særlige naturbeskyttelsesinteresser (rød skrave-
ring) og Specifik geologisk bevarings værdi (brun). 

Planlovens10 § 11a, stk. 1 nr. 16 og nr. 17, sætter retningslinjerne for kommunernes 
planlægning vedrørende landskab og geologi. Kommuneplanerne skal bl.a. indeholde 
retningslinjer for sikring af landskabelige og overordnede geologiske bevaringsværdi-
er. Samtidig skal der ske en sikring og bevaring af større, sammenhængende land-
skaber.  
 

3.2.5 Museumsloven og bygningsfredningsloven 
 
Museumslovens11 formål er at sikre kulturarv og naturarv i Danmark, og udvikle be-
tydningen af disse i samspil med verden omkring os. Desuden har loven til formål at 
sikre varetagelse af opgaver som vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder.  
 
Bygningsfredningslovens12 formål er a værne om landets ældre bygninger, af arkitek-
tonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger der belyser bolig-, 
arbejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige 
udvikling. 
 

                                                      
10 LBK nr. 1529 af 23/11/2015 
11 LBK nr. 358 af 08/04/2014 
12 LBK nr. 970 af 28/08/2014 
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Nationalparkplanen må ikke stride mod bestemmelserne i Museumsloven eller Byg-
ningsfredningsloven. 
 

3.2.6 Fredninger 
Omkring 27 % af Nationalpark Mols Bjerges areal, er landskabsfredet. Disse frednin-
ger har til formål at beskytte naturen, bl.a. ved at hindre byudvikling i det pågældende 
område, eller beskytte truede naturtyper. Fredninger i og omkring nationalparken 
fremgår af Figur 8. 
 

 
Figur 8: Fredninger og fredede fortidsminder i og omkring Nationalparken. Nationalparken (orange streg), 
fredninger (blå skravering) og fredede fortidsminder (rød cirkel). 

De fredede områder findes spredt indenfor nationalparkens område, og omfatter bl.a. 
områder som Stubbe Sø, en stor del af Mols Bjerge og Jernhatten. Flere af disse fre-
dede områder, er sammenfaldende med de beskyttede habitatområder. Desuden 
findes der en række fredede kulturhistoriske elementer og fortidsminder i nationalpar-
ken. Disse fredninger omfatter kirker, gravhøje, diger mm.  
 
Nationalparkplanen må ikke stride, mod de gældende fredningsbestemmelser.  
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3.2.7 Skovloven 
 
I Nationalpark Mols Bjerge, er 32 % af landarealet udlagt som fredskov. Disse fred-
skovsarealer er underlagt Skovloven13, som har til formål at bevare og værne om de 
danske skove, og forøge skovarealet. Fredskovspligtige arealer i og omkring national-
parken fremgår af Figur 9. 
 

 
Figur 9: Fredskovsarealer i og omkring nationalparken. Nationalparken (orange streg) og fredskovspligtige 
arealer (grøn skravering). 

Desuden har loven til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove, herunder 
inddragelse af både økonomiske og sociale værdier. Bæredygtig drift indebærer, at 
der ved driften af det enkelte fredskovspligtige areal og ved lovens administration, ud 
fra en helhedsbetragtning tilstræbes, at; fremme opbygningen af robuste skove, sikre 
skovens produktion, bevare og øge skovens biologiske mangfoldighed samt sikre at 
hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan 
tilgodeses.  
 
Nationalparkplanen må ikke stride mod bestemmelserne, indenfor Skovloven. Natio-
nalparkplanen kan være medvirkende til overholdelse af Skovloven, bl.a. i form af 
bidragelse til at øge skovenes biologiske mangfoldighed. 
 

                                                      
13 LBK nr. 122 af 26/01/2017 



Miljørapport for forslag til Nationalparkplan 2018 - 2024, Nationalpark Mols 
Bjerge  

 22 / 38 

3.2.8 Råstofplanlægning og øvrige planer 
 
Råstofplaner 
Formålet med råstofplaner er at sikre forsyningen med råstoffer, samtidig med at der 
tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling, vejanlæg m.v. De gældende 
råstofplaner der har relevans for nationalparken, er: Råstofplan for Region Midtjylland 
2016. Region Midtjyllands råstofplan udlægger råstofgraveområder og råstofinteres-
seområder. Den seneste plan indeholder ikke råstofindvinding indenfor nationalpar-
ken.  
 
Nationalparkplanen må ikke stride mod disse råstofplaner. 
 
Region og stat 
Regionerne i Danmark har en vigtig opgave i forhold til at understøtte den regionale 
udvikling indenfor bl.a. natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og 
kultur samt i udviklingen af regionernes udkantsområder og landdistrikter. 
 
Region Midtjylland vedtog i 2012 en regional udviklingsplan, hvor strategien for den 
midtjyske regions udvikling frem mod 2030 er beskrevet. Udviklingsplanen er udarbej-
det af det regionale Vækstforum i tæt samarbejde med regionens 19 kommuner. Spe-
cielt i forhold til at understøtte turisme har regionen en særlig rolle, da det regionale 
Vækstforum har ansvar for at sikre vækst og udvikling i turismeerhvervet. 
 
I efteråret 2014, fremlagde regeringen Naturplan Danmark 2020. Denne naturplan er 
statens langsigtede plan, for udviklingen i den danske natur. Målet med planen, er at 
vende tilbagegangen i den danske natur. 
 
Vildtreservater 
Indenfor nationalparkområdet ligger Vildtreservatet Ebeltoft Vig og Begtrup Røn, der 
fremgår af Figur 10.  
 
Bekendtgørelsen om Ebeltoft Vig Vildtreservat14 har til formål at sikre Ebeltoft Vig som 
rasteområde for vandfugle, herunder at undgå jagt og andre forstyrrende aktiviteter i 
bynære og rekreative omgivelser. Vildtreservatet omfatter den del af søterritoriet, der 
ligger øst for en ret linje fra det nordligste punkt på Ahl Hage, mod nord/nordøst til 
Vibækkens udløb i Ebeltoft Vig. Desuden omfatter reservatet landarealerne, der 
grænser til det ovenfor beskrevne søterritorie. Den præcise afgrænsning beskrives i 
bekendtgørelsen. 
  
Bekendtgørelsen om Begtrup Røn Vildtreservat15, har til formål at sikre Begtrup Røn 
mod forstyrrelser, af hensyn til områdets betydning som ynglelokalitet for vandfugle. 

                                                      
14 BEK nr. 862 af 27/06/2016 
15 BEK nr. 861  af 27/06/2016 
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Vildtreservatet omfatter Begtrup Røn, tilvækstarealer omkring, samt søterritoriet ud for 
disse områder. Den nærmere afgrænsning beskrives i bekendtgørelsen.  
 
Nationalparkplanen må ikke stride mod bestemmelserne for vildtreservaterne. 
 
 

 
Figur 10: Oversigtskort over Vildtreservat Ebeltoft Vig og Begtrup Røn. Nationalpark (orange streg), Vildtre-
servat Ebeltoft Vig (lyseblå) og Vildtreservat Begtrup Røn (rød). 
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4. MILJØSTATUS OG MILJØVURDERING 
 

4.1. Natur 
 

4.1.1 Status 
 
Nationalpark Mols Bjerge indeholder en rig og varieret natur, hvor der indgår meget 
store områder med særlig bevaringsværdig natur. Der er mange områder af national 
betydning, men også en række internationale beskyttelsesområder. Det fremgår af 
Figur 5 at der inden for nationalparkområdet er et meget stort antal naturtyper og 
vandløb, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens regler (§3), det gælder enge, 
heder, moser, overdrev, strandenge og søer. Der er områder efter planloven der er 
udpeget som arealer med særlige beskyttelsesinteresser – bevaringsværdige land-
skaber, værdifulde kulturmiljøer og områder med specifik geologisk bevaringsværdi, 
som det fremgår af kommuneplanlægningen. Der indgår en lang række fredede area-
ler (Figur 8), vildtreservater og fredsskovsarealer (Figur 9) og området indeholder 
internationalt udpegede beskyttelsesområder i form af fem Natura 2000 habitatområ-
der.  
 
Habitatområderne er udpeget med baggrund i en række listede naturtyper og arter, 
hvor 40 af de 60 naturtyper der findes i Danmark forekommer i nationalparken. Habi-
tatområderne udgør omkring 35 % af det samlede areal af parken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området er med variation af lysåbne naturtyper, skove og vådområder hjemsted for 
mange beskyttelseskrævende og sjældne arter. Ud over de nævnte naturtyper, der 
indgår i Natura 2000 områderne findes et større antal dyre og plantearter, der er opta-
get på Habitatdirektivets bilag II, IV og V og fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og II, 
og arter der i Danmark er fredede eller rødlistede. 
 

”Mols Bjerge er et af Danmarks dejligste naturområder og tiltrækker hvert år 
tusindvis af gæster, der vil opleve naturen. Men Mols Bjerge har ikke altid været 
natur. For blot 100 år siden var der et åbent landbrugsland, og det havde der 
været i omkring 6000 år. Siden er der blevet anlagt plantager i store dele af 
Mols Bjerge, som derved helt ændrede karakter. I de senere år har det offentli-
ge opkøbt store arealer med henblik på fredning og gennem såkaldt naturpleje, 
forsøger man bl.a. at bevare de tilbageværende lysåbne arealer. ”  
Fra Eiler Worsøe: Mols Bjerge, 1990. 
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Figur 11 Mols Bjerge. Foto fra Trehøje 

 
Der er som en del af baggrunden for nationalparkplanen udarbejdet et nyt biodiversi-
tetskort, der understreger de beskrevne værdier. I denne opgørelse fremhæves de 
lysåbne naturtyper både kalkrige og kalkfattige heder og overdrev, gamle løvtræssko-
ve og stenrev i havområderne 
 
Der er overordnet tale om naturværdier af national og international betydning, hvor 
planlægningen for nationalparken kan bidrage væsentligt til at sikre og fremme værdi-
erne. 
 

4.1.2 Målsætning og vurdering 
 
Som det er beskrevet har nationalparken som et overordnet formål at bevare, styrke 
og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, 
især kyst, overdrevs- og skovlandskaber. Det er desuden fremhævet at værdifulde 
arealer og naturtyper særlig skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstofbe-
rigelse, invasive arter m.v. og udvikles til at være bæredygtige og dynamiske økosy-
stemer med naturlig vandbalance m.v.  
Fra offentlighedsfasen kan fremhæves forslag om: 
 

• At sikre urørt skov. 
• At sikre tiltag, der kan fremme fuglelivet. 
• At sikre specifikke navngive delområder med naturpleje. 

 
Dette er udmøntet i 4 højst prioriterede indsatsområder i den kommende planperiode. 
 

1. Mere biodiversitet i skovene. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Trehoje_i_Mols_Bjerge.jpg
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2. Styrkelse af det særlige og truede i nationalparkens overdrev og heder. 
3. Mere og bedre kortlægning af naturværdier og overvågning af naturplejeind-

satsen 
4. Udvikling af nationalparkens kystområder og ferske vande. 

 
Ad 1. Det er i planen beskrevet at den overordnede ramme er sammen med private og 
offentlige skovejere at skabe projekter, som øger den biologiske mangfoldighed i sko-
vene. Målet er her blandt andet at sikre arealer med urørt løvskov. Der skal ske kort-
lægning af værdifulde privatejede skovarealer, der skal inddrages i naturplanlægning. 
Der er ønske om indgåelse af aftaler for at sikre højere andel af dødt ved, lysbrønde, 
skovgræsning og naturlig hydrologi i skovarealer.  
 
Vurdering 
Det er vurderingen at de planlagte indsatser og elementer er i klar overensstemmelse 
med målsætninger for udpegning af nationalparken og for nationalparkplanlægningen. 
Gennemføres målene, hvor flere først kan realiseres på mellem og langt sigt, vil det 
kunne være et væsentligt bidrag til at fremme bevaringsstatus for skovnaturtyper, 
herunder naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne.  
 
Indsatsen bygger på en række forudsætninger, herunder at aftaler kan indgås med 
private og offentlige skovejere, herunder at der eventuelt opnås tilladelser fra Skovlo-
vens bestemmelser og at samarbejdspartnere bidrager til realisering af planlægnin-
gen. Overordnet vurderes det at indsatsen vil kunne være et væsentligt bidrag, særligt 
på længere sigt, til at fremme bevaringsstatus for skovnaturtyper og de arter der er 
tilknyttet urørt skov og dødt ved. 
 
Ad 2. Der indgår her i planlægningen en lang række naturtyper og navngivne lokalite-
ter, der skal indgå i planlægningen. Det vedrører sikring af græsning med samar-
bejdspartnere, gennemførelse af naturprojekter på skovejendomme Egsmark-
Femmøller, sikring af biologiske vejkort og særlig drift af rabatter, sikring af blottet 
mineraljord og gødning for særlige arter, tilgang til optimering af græsning ved dannel-
se af græsningsbørs, rådgivning af sommerhusejere omkring sikring af naturværdier 
på de private ejendomme, introduktion af alternative mere bæredygtige slåningsmeto-
der, sandmarkprojekter for blandt andet at fremme forhold for markfirben, aktivering af 
frøpuljer, erfaringsopsamling for frivillige i relation til naturpleje.  
 
Vurdering 
Det er overordnet vurderingen at der er tale om tiltag, der vil være positive i forhold til 
sikring af bedre bevaringsstatus for en række lysåbne naturtyper og specifikke arter. 
Indsatsen er relateret til en længere række forslag og ideer der er fremkommet i of-
fentlighedsfasen. Nogle af tiltagene er til en vis grad overlappende med aktiviteter til 
forbedring af den landskabelige oplevelse af områderne. Ved en målrettet indsats vil 
det kunne være et væsentligt bidrag til at forbedre status for en række beskyttede 
naturtyper. Indsatsen vil i nogen grad afhænge af at der kan opnås de fornødne tilla-



Miljørapport for forslag til Nationalparkplan 2018 - 2024, Nationalpark Mols 
Bjerge  

 27 / 38 

delser efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede heder, overdrev, enge m.m.), 
indgåelse af aftaler med private lodsejere og aftaler med frivillige der indgår i græs-
ningslaug m.m. 
 
Ad 3. 
Kortlægning af naturværdier og overvågning af naturplejeindsatsen fokuserer på et 
begrænset antal indsat elementer og projekter. Hvor to fokuserer på erfa-opsamling 
fra frivillig indsats til kortlægning af naturværdier og opbygning af internetbaseret af 
rådgivningsplatform for problemarter i forhold til naturpleje. Der er ligeledes aktivitet 
omkring forbedret overvågning af resultaterne af projekterne, der gennemføres i nati-
onalparken og formidling af dette og specifik undersøgelse af forstyrrelse af fuglelivet i 
relation til friluftsaktiviteter. 
 
Vurdering 
Det er overordnet vurderingen at aktiviteterne er godt relateret i forhold til målsætning 
for nationalparken og har godt relation til indkomne forslag fra offentlighedsfasen. 
Succesfuld gennemførelse af aktiviteterne afhænger til en vis grad af positive tilsagn 
fra både private og offentlige myndigheder og vil kræve deltagelse af en række sam-
arbejdspartnere. Der er ikke tvivl om at aktiviteterne vil kunne bidrage positivt til beva-
relse af naturværdier i området, for nogle af aktiviteterne dog først på mellem eller 
langt sigt.  
 
Ad 4.  
Udviklingen af kystområder og ferske vande indeholder en række aktiviteter der er 
relateret til kultur, frilufts- eller erhvervsformål. En udredningsaktivitet omkring vand i 
landskabet er dog snævrere relateret til natur. En afdækning af vandets kredsløb, 
bredt forstået, i nationalparkområdet, vil kunne bidrage til nogle af de andre nævnte 
aktiviteter omkring fremme af naturværdierne. 
 
Vurdering 
Det er vurderingen at der er tale om en relevant aktivitet i forhold til overordnede for-
mål omkring bevarelse og udvikling af en række naturtyper i området. Indsatsen er 
herunder relateret til indkomne ideer i offentlighedsfasen. Indsatsen vil dog specielt 
kunne bidrage på mellem og lang sigt og er betinget af aktiv deltagelse af samar-
bejdspartnere. 
 

4.2. Landskabelige og geologiske værdier 
 

4.2.1 Status 
 
Nationalparkområdet er kraftigt påvirket af og bærer tydeligt præg fra de seneste isti-
der. Der er tale om et markant landskab med morænebakker herunder såkaldte rand-
moræner, hvor isen har stoppet sin fremdrift. Der er specielt meget tydeligt istidsskab-
te landskabsformationer som det ses ved Helgenæs, Mols Bjerge og området ved 
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Rønde. Der er ligeledes markante randmoræner flere steder i parkområdet bl.a. ved 
Kalø Vig og Ebeltoft Vig.  
 
Istiden har ligeledes efterladt mange markante sten i landskabet, hvor ledeblokke 
også afslører is bevægelserne gennem Skandinavien. Der er stedvis i landskabet 
smeltevandssletter og smeltevandsslugter sammen med markante dødishuller hvor 
efterladte isblokke har efterladt deres spor.  
 
Området indeholder ligeledes markante kystskrænter fra tidligere højere vandstand i 
havene og de nutidige skrænter der udgør karakteristiske elementer flere steder i par-
ken.  
 

 
Figur 12 Billede med udsigt til Kalø Slotsruin. 

Der er fortsat diskussioner omkring detaljer i områdets geologiske dannelse og på-
virkningerne under de seneste istider.  
 

4.2.2 Målsætning og vurdering 
 
Et højt prioriteret indsatsområde vedrører udvikling af viden omkring områdets land-
skabsdannelse, men der er også elementer i andre indsatser der er relateret til land-
skabet og den landskabelige oplevelse af området. Det er i nær sammenhæng med 
nationalparkens overordnede formål omkring bevarelse og styrkelse af de geologiske 
værdier og at værdier skal fremmes også ved synliggørelse. Sikring af værdierne bør 
også ske ved formidling og naturvejledning.  
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Fra offentlighedsfasen kan fremhæves forslag om at sikre kort, der illustrerer aflejrin-
ger i undergrunden i området, informationsmateriale omkring karakteristiske sten i 
landskabet, naturlegeplads omkring geologiske processer i miniformat, fokus på 
grundvandsdannelse og skabelse af stenpark med ledeblokke.  
 
Det direkte indsatsområde i planen vedrører: 
 
1. Fremme viden om områdets unikke landskabsdannelse. 
 
Ad. 1 Aktiviteten vedrører bedre afdækning af viden status og formidling af denne 
viden.  Det skal ske ved at gennemføre en række større geologi undersøgelser og 
sikre god formidling af undersøgelsernes resultater, Underliggende er det en aktivitet 
at bruge ”storestens-ruten” til pilotprojekt omkring tematisk introduktion til områdets 
geologi og starte digital landskabsmodel.  
 
Vurdering 
Aktiviteterne vil positivt kunne fremme viden om landskabsdannelsen under isfrem-
stød og vil være et godt bidrag til information omkring områdets geologi. Aktiviteten 
kan ses i sammenhæng med fremme af friluftsmulighederne i området, men er betin-
get af deltagelse fra en række organisationer og forskningsinstitutioner.  
 

4.3. Kulturhistoriske værdier 
 

4.3.1 Status 
 
Det fremgår tydeligt fra Figur 8 at der i nationalparkområdet er et meget stort antal 
fredede fortidsminder i form af bygninger, kirker, gravhøje, diger m.m. Et af de mest 
fremtrædende er Kalø Slotsruin i Kalø Vig, der er den mest besøgte enkeltlokalitet i 
nationalparken. Den mere end 700 år gamle bygning, fremstår i dag som ruin, men 
udgør et meget karakteristisk element i landskabet.   
 
Der er kulturhistoriske værdier tilknyttet mange andre bygninger, herunder den gamle 
bymidte i Ebeltoft. Området er som det fremgår af den nævnte figur også spækket 
med mindre kulturhistoriske elementer, herunder Danmarks største stendysse, Por-
skær Stenhus, mange bronzealderhøje og andre beskyttede fortidsminder.  
 
Kulturhistoriske værdier er også mere bredt relateret til områdets i høj grad kulturbe-
tingede landskab. Digerne i området illustrerer den tidligere landbrugsdrift, og der er 
en stor variation i beboelser med fæstnings- og mølleanlæg, herregårde, landsbymil-
jøer og enkeltgårde.  
 
Der er med Museum Østjylland indgået aftale om kortlægning af kulturarven og truede 
kulturmiljøer i nationalparkområdet. Dette er igangsat og fortsætter i planperioden.  
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4.3.2 Målsætning og vurdering 
 
Det er et overordnet formål for nationalparken at kulturmiljøer og kulturhistoriske hel-
heder bevares og styrkes. Det gælder mere detaljeret elementer der fortæller om bru-
gen af landskabet, natur og kyster. Der er ligeledes en målsætning om udbygning af 
viden om miljøer, helheder og enkeltelementer.  
 
I offentlighedsfasen er der bl.a. indkommet ideer og forslag om sikring om et kulturpro-
jekt om et helt sogns historie, f.eks. Dråby, sikre en ny beskrivelse af kulturlandska-
bets historie, fortsatte registrering af værdier og etablere en vandresti, der undervejs 
illustrerer de tidsaldre, der har været i området (jæger/samler/stenalder osv.).  
 
De direkte indsatsområder i planen omfatter: 
 
1. Kortlægning af de særlige og truede kulturelementer i parken 
 
ad.1. Dette omfatter en række detailaktiviteter, herunder indsamling af viden om kul-
turarven og formidling af denne. Det vedrører sikring af prioritering af den fremtidige 
indsats, herunder prioritering og gennemførelse af bevaringstiltag. Endelig omfatter 
det en aktivitet med beskrivelse af et sogn fra oldtid til nutid.  
 
 

  
Figur 13 Foto fra Poskær Stenhus  

 Vurdering 
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 Det er først og fremmest vurderingen at det er realistisk at de beskrevne aktiviteter 
gennemføres idet der er afsat midler til disse og de til dels allerede er igangsat af inte-
resserede samarbejdspartnere. Aktiviteterne vil positivt kunne bidrage til en bedre 
viden omkring de kulturhistoriske interesser og værdier,  
 

4.4. Friluftsliv og rekreativ udnyttelse 
 

4.4.1 Status 
Som det er beskrevet andre steder i miljørapporten har nationalparkområdet gennem 
en længere periode, også forud for udpegningen som nationalpark, været et meget 
velbesøgt sted, med en række centrale attraktioner både i forhold til natur, landskab 
og kultur.  
 
Der er en dag en række udbredte friluftsaktiviteter i området. Det spænder over an-
vendelse af vandrestierne i området eventuelt kombineret med overnatning på ”primi-
tive overnatningssteder”. Der er etableret primitive shelters ved Ørnbjerg Mølle, Stub-
be Sø og Tremosegård. Området anvendes desuden til løb, biologiske, geologiske og 
kulturhistoriske ekskursioner, ridning, fiskeri m.m. 
 

 
Figur 14 Foto fra eng i Mols Bjerge 

4.4.2 Målsætning og vurdering 
Det er et overordnet formål at friluftsaktiviteterne i området skal styrkes, så parken får 
særlige kultur og friluftsoplevelser så der sikres både national og international stan-
dard.  
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Det er mere detaljeret målsætning at disse muligheder skal styrkes overalt fra kyst-
landskabet til bymiljøer og at udviklingen af mulighederne skal ske på et bæredygtigt 
grundlag med inddragelse af lokalbefolkningen og turisterhvervet.  
 
I offentlighedsfasen er der indkommet en meget lang række ideer og forslag. Forsla-
gene vedrører etablering af den nævnte sti omkring beskrivelse af områdets kulturhi-
storie, en række forslag om lettelses af adgang til visse delområder, fremme af for-
skellige forhold ved ophold i området, bedre sikring af stier, herunder plads til ridning, 
handicappede og for børnefamilier. Der er ønsker om bedre cykelruter, sikring af re-
duktion af bilismen, ønske om bænke, badebroer og sikring af ”superstrande” med 
udbyggede faciliteter. 
 
Det direkte indsatsområde i planen omfatter: 
 
1. Sikring af nationalparken som et område med friluftsliv i særklasse.  
2. Kortlægning af problemer med færdsel/trafik i området 
 
Ad.1. Der er planlagt en række detaljerede aktiviteter til opfyldelse af indsatsområdet. 
En række af aktiviteterne vedrører færdsel i området i form af kvalitets vandrestier, 
familiestier, ridestier, cykelruter og mountain bike stier. En anden række aktiviteter 
vedrører bedre faciliteter for besøgene herunder bedre skiltning, bænke og borde, 
overdækkede siddepladser, vildtskjul, primitive overnatningspladser og visse steder 
etablering af små broer.  
 
En væsentlig aktivitet er etablering af et velkomstcenter, med information, digital plat-
form og mulighed for sikring af informationsmateriale for besøgene.  
 
Vurdering 
Aktiviteterne kræver tæt samarbejde med en række andre interessenter og i mange 
tilfælde formel tilladelse efter forskellig lovgivning. Aktiviteterne vil som beskrevet have 
en væsentlig positiv påvirkning på friluftslivet og den rekreative udnyttelse i området, 
men det skal samtidig sikres at der ikke er negative påvirkninger af naturtyper, forstyr-
relse af arter, negativ påvirkning af den landskabelige oplevelse eller konflikter mellem 
forskellige brugergrupper af området.  En sommerfugle fotograf og en mountain bike 
rytter har meget adskilte interesser i forhold til udnyttelse af området. Det vurderes 
dog supplerende at de aktiviteter, der kræver tilladelse efter f.eks. Naturbeskyttelses-
loven, Skovloven, Byggeloven eller Planloven vil kunne reguleres hensigtsmæssigt 
ved de vilkår der stilles i den nævnte afgørelser.  
 
Ad.2. Aktiviteterne under dette indsatsområde  
Aktiviteterne under denne aktivitet vedrører tiltag til at vurdere trafikpåvirkningen som 
basis for at moderere gener fra denne.  
 
Vurdering 
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Indsatsområdet og aktiviteten vil kunne have en direkte positiv effekt på oplevelsen af 
parken og havde en indirekte positiv effekt i forhold til andre indsatsområder specielt 
omkring natur og landskabelig oplevelse.  
 

4.5. Forskning, undervisning og formidling 

4.5.1 Status 
Der foregår i området i dag en længere række forskningsprojekter, blandt andet fra det 
relativt nærtliggende universitet og fra museer i området. Der er udbredt besøg fra 
skoler, naturvejledning m.m. Der er intensiv formidling omkring området både fra Nati-
onalparkfonden og fra andre organisationer og enkeltpersoner.  
 

4.5.2 Målsætning og vurdering 
Nationalparkens overordnede formål er at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfun-
det, herunder erhvervslivet med respekt for beskyttelsesinteresserne.  
Det er mere detaljeret formålet at udvikle friluftsliv på et bæredygtig grundlag i samar-
bejde med lokalbefolkningen og turisterhvervet. 
 
Fra offentlighedsfasen er der indkommet en længere række forslag og ideer omkring 
dette emne, herunder mange ønsker, både generelle og specifikke, omkring informati-
onsmateriale og formidling. 
 

 
Figur 15 Foto fra Ebeltoft gamle bydel. 

 
Indsatsområdet skal ses i nær sammenhæng med indsatser omkring henholdsvis 
friluftsliv og rekreativ udnyttelses, samt lokalsamfund og erhvervsudvikling.  
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De direkte indsatsområder i planen omfatter: 
 
1. Gæsteformidling med engagement 
2. Lær med nationalparken 
 
Ad.1. Indsatser er fordelt på en række aktiviteter, herunder optimere tilbuddet i forhold 
til guides, bus og skib. Det omfatter udvikling af koncept for bedre formidling af ople-
velser, optimering af apps og kort, branding og inddragelse af erhvervsliv. Der er des-
uden aktiviteter omkring informationsmateriale, efteruddannelse af frivillige guider, 
udvikle sæt af ”Code of Conduct” og sikring af god kommunikationsstrategi.  
 
Ad.2. Aktiviteterne handler mere detaljeret om at involvere flere aktører i forhold til 
skoler, udvikle lejrskoletilbud og relevant informationsmateriale ift. skoleelever, udvikle 
et koncept for junior rangers, og udvikle et specifikt godt tilbud til skolernes 8. og 9. 
klasser.  
 
Vurdering 
De beskrevne aktiviteter kræver et tæt og frugtbart samarbejde med en række andre 
aktører, men vil på en god måde understøtte specifikt indsatsen omkring undervisning 
og formidling, men vil desuden have en positiv afsmittende effekt på andre indsatsom-
råder.  
  

4.6. Lokalsamfund og erhvervsudvikling 

4.6.1 Status 
I forhold til lokalsamfundet og erhvervslivet er der en række centrale aktører, der alle-
rede har en afgørende rolle for udviklingen af nationalparkens aktiviteter. Det vedrører 
specielt erhvervslivet, herunder specifikt turismeerhvervet og de frivillige der indgår i 
parkens aktiviteter.  
 

4.6.2 Målsætning og vurdering 
Den overordnede målsætning for parken er at styrke erhvervsliv og turismeudvikling i 
området. Det er underliggende et formål at dette skal støttes med respekt for beskyt-
telsesinteresserne. Indsatsen kan være rettet mod flere emner, men væsentligt er 
støttet til at binde nationalparkområdet sammen med henblik på tiltrækning af gæster 
og understøttelses af lokale virksomheder, herunder støtte til branding af produkter.  
 
I forhold til den frivillige indsats er det et formål at efteruddanne frivillige, så de kan 
”sprede budskabet” omkring parken. En tiltrækning af frivillige kan blandt andet ske 
ved faglig og pædagogisk undervisning, der medfører at de reelt er i stand til at løse 
opgaver i henhold til parkens formål.  
 
Fra offentlighedsfasen er der indkommet forslag af vidt forskellig karakter, spændende 
fra genoplivning af Molbo marked, udvikling af attraktive sundhedstilbud, udarbejdelse 
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af logo, etablering af restaurant, udvikling af turistkoncept mod segmentgrupper, pro-
movering af lokale ”nationalpark-produkter” og sikring af at parken i endnu højere grad 
bliver et kreativt udviklingssted for virksomheder, herunder ved videreudvikling af par-
kens netværk.  
 
De direkte indsatsområder i planen vedrører udvidelse af turismeformidling, ”uddan-
nelse af virksomheder med frontpersonale, etablere nationalpark ambassadører (virk-
somheder), udvikling af merchandise, støtte til markedsføring af produkter relateret til 
nationalparken, og generelt understøtte lokale virksomheder, hvor der er en sammen-
hæng mellem aktiviteter eller produkter og nationalparken.  
 
Det er hensigten at opbygge et solidt korps af frivillige i forhold til formidling af værdi-
erne i parken. De frivillige skal også hvor det er relevant indgå i parkens naturprojek-
ter. Frivillige vil herunder på sigt kunne inddrages i kundebetjening og formidling i og 
omkring Velkomstcentret.  
 

 
Figur 16 Foto. Promovering af lokale produkter? 

 
Vurdering 
De beskrevne aktiviteter vil kunne være til gensidig gavn på flere måder for erhvervs-
liv, frivillige og nationalparken. Indsatsen, og de positive resultater fra denne, er klart 
betinget af at frivillige og virksomheder ønsker at deltage i aktiviteterne.  
 
Aktiviteterne vil ved succesfuld gennemførelse bidrage væsentligt til understøttelse af 
nationalparkens formål og vil kunne gavne både virksomheder og enkeltpersoner.  
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4.7. Andre supplerende aktivitetsområder 
 
Der er i planen nævnt enkelte indsatsområder, der vil blive prioriteret yderligere, hvis 
der viser sig muligheder for dette. 
 
De beskrevne indsatsområder kan ses som naturlige forlængelser af allerede be-
skrevne indsatser omkring geologi, arkæologi og aktivitetsniveauet i forhold til natur og 
kulturarrangementer.  Vurderingerne for de nævnte eventuelle indsatser afviger ikke 
fra de allerede beskrevne vurderinger.  
 

5. KUMULATIVE EFFEKTER 
 
De kumulative effekter ved gennemførelsen af aktiviteterne kan vanskeligt beskrives i 
detaljer på nuværende tidspunkt, blandt andet fordi de bygger på frivillig indsats, sam-
arbejdspartnere, deltagelse af forskningsinstitutioner, indgåelse af aftaler med private 
ejere og offentlige myndigheder. Aktiviteterne vil også i flere tilfælde kræve formel 
tilladelse efter forskellig lovgivning.  
 
Det er vurderingen at der næsten udelukkende vil kunne være tale om positive kumu-
lative effekter. Aktiviteterne vil kunne forstærke eller virke sammen med tiltag i forhold 
til eksisterende naturpleje og overvågning, vil kunne bidrage positivt i forhold til sikring 
af strategien omkring urørt skov, bidrage til andre tiltag for at styrke områdets er-
hvervsliv osv.  
 
Der er ikke ved vurderingen fundet forhold, hvor der er tale om eventuel negativ kumu-
lativ effekt.  
 

6. 0-ALTERNATIVET 
 
Miljøvurderinger skal generelt relateres til et 0-alternativ, dvs. i forhold til den situation 
i dette tilfælde, at der ikke gennemføres en planlægning for nationalparken. Dette er 
reelt ikke en mulighed fordi det er et formelt juridisk krav at en rullende nationalpark-
plan til stadighed udarbejdes. 
 
Der er ved vurderingerne alene fundet neutrale eller positive påvirkninger fra gennem-
førelsen af planen. Et 0-alternativ ville derfor medføre at denne potentielle positive 
påvirkning ikke blev realiseret. Det ville teoretisk i forhold til naturværdier betyde at de 
ville opretholde nuværende status alternativt blive forringede f.eks. på grund af tilgro-
ning, invasive arter, osv. Viden og formidling om geologiske, landskabelige og kultur-
værdier ville ikke blive realiseret, fremme af erhvervsliv og øgede muligheder for fri-
luftslivet ville ikke blive realiseret m.m. 
 
Det ligger udenfor rammen for nærværende type af miljøvurderinger at opstille reelle 
alternativer til planlægningen. 
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7. OVERVÅGNING OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 
 
Der er en række af de planlagte aktiviteter, der indeholder elementer af overvågning, 
hvor der ikke kan peges på behov for yderligere tiltag.  
 
Der er aktiviteter, der i sagens natur er afværgeforanstaltninger mod negative påvirk-
ninger i området, men der kan ikke peges på forhold hvor der er behov for aktive af-
værgeforanstaltninger, idet der ikke er fundet negative påvirkninger af områdets vær-
dier ved gennemførelse af aktiviteterne. I de tilfælde hvor der potentielt kunne være 
negative påvirkninger er der som beskrevet tiltag, der kræver tilladelse efter f.eks. 
planloven, naturbeskyttelsesloven eller skovloven, hvor de stillede vilkår i afgørelserne 
vil kunne fortolkes som afværgeforanstaltninger.   
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