
Summarisk gengivelse af høringssvar til forslag til Nationalparkplan 2018-2024 Med  ændringsforslag og bemærkninger

Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Aksel Dalsgaard Olsen Genopstilling af badebro ved 

Bogens Strand, handicapvenlig.
Forslaget om genopstilling af 
badebro ved Bogens Strand 
er iagttaget i indeværende 
planperiode.

Aksel Dalsgaard Olsen Tiltag til at redde tudser og frøer 
i Fuglsø, eks. Paddehuller, 
passager via plastrør under 
vejen.

Forslaget om tiltag for at 
redde tudser og frøer i 
Fuglsø er noteret og vil blive 
behandlet i naturudvalget.

Claus Vegener Der mangler ridestier i NP-app. Nationalparken er i gang med 
arbejdet med at få ridestier i 
app'en.

Claus Vegener Store indhegninger, klaplåger og 
færiste er til stor gene for 
ryttere. Dyr i indhegningerne 
afskrækker folk fra at gå derind.
Nogle ridestier ved Agri og 
Tremosegaard er lukket. Øget 
antal turister går ud over de 
oprindelige brugere af Mols 
området.

Indhegninger, låger,  færiste 
og dyr i indhegningerne er 
lodsejeranliggende, som 
Nationalparken kun arbejder 
med på lodsejerens 
foranledning.
Problemer med øget antal 
turister løses bl.a. ved 
spredning af publikum under 
indsatsområde 9.

Destination Djursland Placering af Velkomstcenter er 
helt rigtig set, et vigtigt tiltag.

Destination Djursland Generel opbakning til planen.

Dronningens Ferieby Der ønskes oplysninger om 
tilgængelighed - 
handicapvenlighed. Forslag: et 
afsnit om tilgængelighed.

Side 16, punkt 2.3.4.:  
Nationalparkfonden vil fortsat arbejde 
med at øge tilgængeligheden og 
information herom for særlige 
brugergrupper, herunder 
kørestolsbrugere og gangbesværede.

Indsatsområde 9: under 
adskillelse af forskellige 
brugergrupper tilføjes i højre 
kolonne: "kørestolsbrugere og 
gangbesværede."
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Erik Lindholst Velkomstcentret bør placeres 

ved Jagtslottet eller i 
eksisterende bygninger.  Stedet 
ved Kalø indeholder 
tilstrækkelige faciliteter til 
veteranbiltræf.

Bestyrelsen har overvejet 
forslaget om placering af 
velkomstcentret, men har 
truffet en anden beslutning.

Fremsat mundtligt på 
offentligt møde

Gør Nationalparken noget for at 
mindske affaldsproblemer og 
evt. opsamle affald.

Problemet undersøges i 
forbindelse med 
indsatsområde 10 om code 
of conduct.

Friluftsrådet Udvidelse af Nationalparken.  
Friluftsrådet  opfordrer NP til at 
se på relevante områder, fx 
Helgenæs.

Side 16, punkt 2.3.6. 
I Planperioden ønsker 
Nationalparkfondens bestyrelse, at 
udvidelse af Nationalpark Mols Bjerge 
med relevante områder gøres til 
genstand for drøftelser.

Friluftsrådet Nye faciliteter, Etablering af 
naturskjul og flere fugletårne.

Forslagene om etablering af 
nye faciliteter, naturskjul og 
flere fugletårne er indarbejdet 
i indsatsområde 8.

Friluftsrådet "Find vej i NP MB" - en diskret 
måde at lave ruter til 
orienteringsløbere, skoleklasser, 
turister m.fl.

Forslaget om "Find vej i 
NPMB" vil blive behandlet i 
friluftsudvalget.

Friluftsrådet Tilfredshed med fokus på 
kystområderne til friluftsliv og 
handicapvenlighed. Ønsker at 
NP sikrer god dialog med de 
enkelte brugergrupper ved 
gennem partnerskaber at 
planlægge de kystrelaterede 
aktiviteter, for at undgå 
potentielle konflikter

3.9. sidste afsnit, 
Efter "spredning af aktiviteter, udlægning 
og afmærkning af temastier" tilføjes "i 
samarbejde med berørte brugergrupper."
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Friluftsrådet Formidle rammer for god 

adfærd og hensynsfuld færden 
samt udbredelse af kendskab til 
regler og Code of Conduct, til 
både organiserede og 
uorganiserede brugere, eks ved 
skilte på shelters m.v.

Indsatsområde 10, Code of 
conduct, tilføj adgangsregler  til 
grundlaget for  Code of 
Conduct

Friluftsrådet Spredning af aktiviteter: 
Forebygge konflikter mellem 
brugere og sikre en mindre 
belastning af områdets 
populære punkter.

Side 16, 2.3.4. første afsnit: 
Efter "løsning af interessekonflikter 
mellem forskellige brugergrupper" tilføjes 
"bl.a. ved spredning af aktiviteter."

Friluftsrådet Der ønskes flere konkrete tiltag 
og mere skarpe prioriteringer, 
især på friluftsområdet.

Prioriteringen af forslagene 
foretages af bestyrelsen og 
fremgår af indsatsområderne 
i bilagene.

Friluftsrådet Opfordrer til at junior rangers 
gøres relevant for andre 
nationalparker og aktører.

Junior Ranger projektet og 
dets relevans for andre er 
indarbejdet i indsatsområde 
11.

Friluftsrådet Der bør udvikles en masterplan 
for stiudvikling som en 
overordnet plan for udviklingen 
af de kommende stisystemer, 
faciliteter, støttepunkter, 
egnethed for handicappede og 
gangbesværede, indeholdende 
code of conduct og regler for 
færdsel og adgang.

side 16, 2.3.4., første afsnit
Der skal udarbejdes en overordnet plan 
med stier, faciliteter m.v. for forskellige 
brugergrupper, og som sikrer, at 
yderligere færdsel sker uden for sårbare 
naturområder.

Indsatsområde 9, under 
spredning af publikum
Der indsættes mål om 
udarbejdelse af en overordnet 
stiplan for Nationalpark Mols 
Bjerge.

Friluftsrådet Der er i dag ikke en reel 
naturformidling i NP-regi 
(frivillige eller private aktører) 
Friluftsrådet mener, at NP selv 
bør varetage denne formidling.

Naturformidling varetages i 
udstrakt grad af ansatte, 
både i sekretariatet og 
Nationalparkguider.
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Friluftsrådet Støtter planer om genskabelse 

af stenrev i Ebeltoft Vig. Konkret 
placering og metode til 
etablering bør bestemmes i 
dialog med fiskere og dykker 
samt andre aktører, der kender 
forholdene i området.

Friluftsrådet Værdsætter tiltag og arbejdet 
med at tiltrække flere 
brugergrupper.

Friluftsrådet Planen dækker på fornuftig vis 
NP formål og målsætninger, 
flotte intentioner.

Grundejerforeningen 
Ebeltoft Nord

Placering af velkomstcenter 
ønskes et andet sted: Kalø 
Gods, Basballe, Maltfabrikken, 
Ørnbjerg Mølle, 
Molslaboratoriet, Ebeltoft fra 
Nord.

Bestyrelsen har overvejet 
forslaget om placering af 
velkomstcentret, men har 
truffet en anden beslutning.

Grundejerforeningen 
Ebeltoft Nord

Forslag til stisystem: Vegavej, 
Nymånevej, Siriusvej, Nørreport.

Forslag om stisystem vil blive 
behandlet i Friluftsudvalget.

Grundejerforeningen 
Ebeltoft Nord

Bedre sammenhæng mellem 
turisme, friluftsliv, formidling og 
naturpleje, bør prioriteres over 
natur indsatserne.

Side 18, indledning til handleplan, afsnit 
2, efter 1. sætning: 
Sammenhængen mellem 
indsatsområdernes formål og 
målsætning iagttages i udvalgsarbejdet.

Grundejerforeningen 
Ebeltoft Nord

Manglende fokus på 
sommerhuse og deres beboere, 
punkt 1.2. (baggrundsafsnittet) 
Oplysning om antal beboere i 
sommerhuse i sommerhalvåret.

Side 7, punkt 1.2.  2, afsnit. Efter første 
sætning tilføjes: I sommerhalvåret er 
antallet dog tredoblet på grund af 
beboelse i sommerhuse.
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Grundejerforeningen 
Ebeltoft Nord

For fagligt forslag til NP-plan til 
en høring.

Bestyrelsen har  noteret 
synspunktet.

Grundejerforeningen 
Ebeltoft Nord

Ønsker, at Nationalparken 
agerer som områdets vagthund i 
forhold til kommunens tilsyn 
med  ulovlig bebyggelse, 
opfyldning og 
terrænreguleringer.

Bestyrelsen har overvejet 
forslaget om Nationalparken 
som vagthund, 
Nationalparken er ikke 
myndighed.

Grundejerforeningen 
Ebeltoft Nord

Repræsentant i NP-bestyrelse 
fra sommerhus 
grundejerforeninger. Der bør 
oprettes et fast råd bestående af 
repræsentanter fra samtlige 
aktive sommerhus-
grundejerforeninger, som 
ønsker at deltage.

Hvis et råd for 
sommerhusgrundejere 
etableres, kan bestyrelsen 
overveje en plads i 
nationalparkrådet.

Jack Jensen Forslag om udvidelse af NP 
området til at omfatte 
havområdet fra Jernhatten til 
Glatved, så området kan blive 
beskyttet mod havbrug.

Side 16, punkt 2.3.6. 
I Planperioden ønsker 
Nationalparkfondens bestyrelse, at 
udvidelse af Nationalpark Mols Bjerge 
med relevante områder gøres til 
genstand for drøftelser.

Jane Line Toubro Ønsker bred rabat uden for 
indhegninger, så man kan ride 
der (til heste uden sko).
Ønsker loft over hvor mange 
indhegninger der må være heste 
i.
Deling af stier mellem 
brugergrupper må ikke betyde, 
at nogle brugergrupper 
udelukkes.

Vedr. brede rabatter uden for 
indhegninger kan oplyses, at 
NST har anlagt bred rabat 
mange steder. 
Nationalparken arbejder med 
projektet, men det kan kun 
gennemføres på baggrund af 
frivillige aftaler med 
lodsejerne. Planlægning af 
stier efter brugergrupper 
under indsatsområde 9.
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Der bør på sigt etableres 
gangvenlige stier uden for alle 
indhegningerne, stier adskilles 
efter brugergrupper.

Der vil blive arbejdet med 
problemstillingerne i forhold 
til gangvenlige stier uden for 
indhegninger i 
indsatsområderne 8 og 9.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Det er for svagt at henvise til 
problemet med støvgener til 
kommunen, når man i øvrigt 
satser så hårdt på kvantiteten af 
besøgende.

Problematikken med 
støvgener indgår i 
friluftsudvalgets arbejde, men 
Nationalparken er betænkelig 
ved at påtage sig 
myndighedsopgaver.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Opgradering af P Pladser: I 
henhold til afrapportering af 
arbejdet med stiforløbet bør 
bestyrelsen tage denne opgave 
på sig, uanset om det er 
kommunale eller statslige 
områder.

Opgradering af P-pladser er 
igangsat i friluftsudvalget og 
indgår i indsatsområde 9.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Indhegninger begrænser 
færdsel på gule ruter i 
indhegninger pga. dyreholdet.

Med hensyn til 
indhegningernes 
begrænsning af færdsel på 
gule stier, ønsker 
Nationalparken generelt at 
hensynet til højnelse af 
naturindhold vejer tungere 
end nem adgang alle steder.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Markering af private arealer: 
Lodsejere forventer at blive 
kontaktet, inden der etableres 
yderligere skilte på de private 
arealer. Overgangen mellem 
offentlige og private arealer er 
ikke markeret, hverken ved 
skiltning eller på kort. Bør min. 
Være på kort

Problematikken omkring 
skiltning på private arealer og 
markering af private arealer 
drøftes i friluftsudvalget, men 
markeringen af private 
arealer findes allerede i NP-
app.
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Nedslidning af højene. NP bør 
være medansvarlig for at 
forhindre den voldsomme 
nedslidning af Agri Bavnehøj og 
Trehøje. Der er skilt med at 
cykling er tilladt ved foden af 
Trehøje.  Der kunne etableres 
trædesten op ad den første høj 
ved Trehøje.

Problematikken nedslidning 
af højene og skilt drøftes i 
Friluftsudvalget og forslag til 
løsninger vil blive forelagt 
plejeudvalget for Mols Bjerge 
fredningen.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

P plads ved Daaleren i Knebel: 
Bør opgraderes til super P plads 
med gode faciliteter, borde og 
bænke samt toilet.

Opgradering af P-pladser 
behandles af friluftsudvalget 
og indgår i indsatsområde 9. 
Forslag om opgradering af 
Daaleren har høj prioritet i 
friluftsudvalget.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Der er nærmest ingen 
prioritering af, hvad bestyrelse 
og sekretariat agter at foretage 
sig i den kommende periode.

Prioritering af, hvad 
bestyrelsen vil foretage sig i 
kommende periode, fremgår 
af bilag for indsatsområder.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Nationalparkfonden bør påpege 
over for kommunen, at 
vejhøvling udvider vejbredden i 
strid med fredningskendelserne.

Bestyrelsen har overvejet 
ønsket om at Nationalparken 
skal påpege problemerne 
med vejhøvling, men 
Nationalparken er hverken 
lodsejer eller myndighed.

Lodsejerforeningen 
Mols Bjerge Fredning

Håber de offentlige arealer vil 
komme til at fremstå som en 
stor indhegning. Der kunne 
ansættes fårehyrder til en større 
flok af naturplejende får.

Bestyrelsen har overvejet 
forslaget om at de offentlige 
arealer vil komme til at 
fremstå som en stor 
indhegning, men 
indhegninger og drift er en 
lodsejerbeslutning, som 
bygger på frivillighed.
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Lotte Andersen Bestyrelsens visioner omkr. 

fordelene ved deres skitse til et 
velkomstcenter er for spinkelt 
funderet i forhold til de 
omkostninger, den vil indebære 
mht. manglende folkelig 
opbakning hvis ikke direkte 
modvilje mod parken. 
Bestyrelsens bestemmelse om 
en etablering af et 
velkomstcenter ved Kalø er 
udemokratisk funderet og ikke-
bæredygtig. Bestyrelsen 
negligerer lokalbefolkningens 
behov og indsigelser og 
ignorerer DN's bestemmelser 
vedr. kystbeskyttelse.

Bestyrelsen har undersøgt og 
overvejet placering af 
velkomstcentret meget 
grundigt og har på det 
grundlag truffet sin 
beslutning.

Naturstyrelsen Ønsker samarbejde om fælles 
koordination af formidling om 
områdets natur og 
friluftsmuligheder og turisme, 
samt andre relevante projekter.

Side 17, 2.3.6. 
Det er Nationalparkfondens vision at 
videreudvikle samarbejdet med de lokale 
institutioner og organisationer som fx 
Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen, 
Friluftrådet,  Museum Østjylland, samt de 
lokale grønne natur- og 
friluftsorganisationer

Naturstyrelsen Udlægning af skove til 
biodiversitetsformål er ikke 
afklaret i NST, og derfor ikke 
sikkert at det bliver i NP.

Indsatsområde 1.  Første 
indsatselement: "forventede" 
udskiftes med "eventuelle"
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Naturstyrelsen Kortlægning af initiativer. Kortlægning: I forhold til 

friluftsliv og formidling 
arbejder Nationalparken med 
en plan, som fastlægger den 
langsigtede formidlings- og 
friluftslivsstruktur. 
Nationalparkens initiativer 
skal / vil fremgå af kort og 
applikationer. I 
indsatsområderne 8 og 9 
arbejdes med 
problematikken.

Naturstyrelsen NST påskønner en klar 
prioritering af natur.

Naturstyrelsen NST påskønner en prioritering 
af muligheder for udvikling af 
aktivt friluftsliv.

Naturstyrelsen NST påskønner som lodsejer at 
være inddraget tidligt i 
projektideer.

Naturstyrelsen NST påskønner planen som god 
balance mellem overordnede 
målsætninger og konkrete 
indsatser.

Peter Hammerich Forlaget indeholder for lidt om 
trafikregulerende initiativer.
Der bør tages hånd om grupper 
af motorcykler (op til 4-5).
Der bør tages hånd om 
mountainbikes, der færdes 
overalt også på selv meget små 
skovstier. De river skilte op og 
smider dem væk.

Problematikkerne omkring 
trafikregulerende initiativer 
indgår i behandling af 
indsatsområderne 8 og 9.
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Sonja Kirkegaard Forslag til molbosti. Molbosti - 

sti med plancher af historierne 
både i billede og tekst, i glas og 
ramme, placeret med passende 
afstand.

Forslaget  om Molbosti vil 
blive behandlet i Kultur- og 
Friluftsudvalgene.

Syddjurs Kommune Velkomstcentret er af regional 
og national betydning,  ønsker 
samarbejde og styrkelse og 
udvikling af borger- og 
turismerettede formidlings- og 
oplevelsesaktiviteter.

Side 17, 2. afsnit: Placeringen af 
Velkomstcentret støttes af bl.a. Syddjurs 
Kommune, Destination Djursland, 
Danmarks Jægerforbund, Museum 
Østjylland, Naturstyrelsen,  Turist- 
foreningen for Ebeltoft og Mols, Rønde 
Distriktsråd, Handelsstands- foreningen i 
Ebeltoft, Visit Aarhus og, Djurslands 
Landboforening, Distriktsrådet i Ebeltoft.

Syddjurs Kommune Ser gerne, at Nationalparken 
arbejder med en proces i 
handleplanen vedr. udvidelse af 
NP.

Side 16, punkt 2.3.6. 
I Planperioden ønsker 
Nationalparkfondens bestyrelse, at 
udvidelse af Nationalpark Mols Bjerge 
med relevante områder gøres til 
genstand for drøftelser.

Syddjurs Kommune Forventning om at NP fortsat er 
en vigtig og central 
sparingspartner for at udbygge 
samarbejdsfladerne i strategiske 
og udviklingsorienterede 
projekter.

Side 17, 2.3.6.  Det er 
Nationalparkfondens vision at 
videreudvikle samarbejdet med de lokale 
institutioner og organisationer som fx 
Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen, 
Friluftrådet,  Museum Østjylland, samt de 
lokale grønne natur- og 
friluftsorganisationer

Syddjurs Kommune Påskønner naturindsatsen- 
ønsker at deltage i styrkelse af 
biodiversiteten.
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Fra Høringssvar Forslag til ændring i plan Forslag til ændring i  bilag Bemærkning
Syddjurs Kommune Ros for struktureret og 

involverende proces i 
forbindelse med planen, vigtigt 
med tæt dialog med 
lokalområdet.

Vibeke og Leif Nielsen Ansøgning om optagelse af 
deres ejendom i NP - Egens 
Overgaard.

Egens Overgaard tilføjes på side 13, 
punkt 1.5. sammen med andre 
ansøgere.

Jens Schultz Forslag om stisystem vil blive 
behandlet i Kulturudvalget og 
Friluftsudvalget.
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