
 
 
 
 
Beslutningsreferat fra Nationalparkrådets 10. møde den 17. august 2011 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse af beslutningsreferat fra den 22. juni 2011 
3) Orientering fra sekretariatet. 
4) Rådets endelige indstilling til planudkast formuleres, således at det kan indgå i bestyrelsens endelige 

behandling af planforslaget den 24. august. 
5) Evt. herunder mødekalender for efter 

 
 
Tilstede: Thomas, Kit, Flemming, Mette, Arrild, Bo og Mika (ref.) 
Fraværende: Kent, Erik, Verner, Jette, Ole  
 

1) Dagsorden godkendt.  
 
2) Beslutnings referat godkendt. 

 
3) Sekretariatet orienterede om opgaverne med den videre redigering af nationalparkplanen. 

 
4) Rådet vil forholde sig til sekretariatets udkast. Det word dokument, som en undergruppe i 

bestyrelsen har udsendt, mener rådet ikke kan indarbejdes i nationalparkplanen før man har 
drøftet alle indkomne rettelsesforslag. 
 
Rådet mener generelt at handleplanen er for overordnet, og at bestyrelsens mål samt 
evaluering af de igangsatte projekter er utydelige. 
 Rådet mener generelt endvidere, at formuleringen ”bestyrelsen vil” bruges alt for lidt, især i 
naturafsnittene, og rådet vil anbefale at denne vending bruges i  oftere for at tydeliggøre 
bestyrelsens hensigter. 
Rådet har følgende konkrete kommentarer til teksten i handleplan afsnittet: 

 
Side 44: Ideen bag Bilag 1 ser rådet som væsentlig. 
Side 46: Projektet bag Bilag 3 synes rådet er et af de væsentlige indsatser i planperioden og 
efterfølgende. Det bør fremgå tydeligt, at det er nationalparkbestyrelsen, der iværksætter 
undersøgelserne. 
Side 46:  
Projektet bag Bilag 4 mener rådet ligeledes er væsentligt, og det bør ikke bare konstateres at 
”det er en stor opgave”, men bestyrelsen skal tilkendegive at man vil igangsætte projektet.  
Side 47: 
Rådet er enig med bestyrelsen i,  at naturpleje og naturgenopretning i trekantområdet og i 
Øer-området skal iværksættes. Rådet er ligeledes enig med bestyrelsen i, at bekæmpelse af 
invasive arter er en væsentlig opgave. Bilag 5 mener rådet derfor  skal opdeles i 2 projekter: 
ét om naturpleje og naturgenopretning og ét om bekæmpelse af invasive arter. 
 



Rådet mener ikke afgræsning har den manglende eller negative effekt på floraen og faunaen 
som beskrives på side 47. Men græsning kan suppleres med en række andre plejetiltag, som 
bør nævnes i planen, fx maskinel behandling,afbrænding og pløjning. 
Rådet foreslår konkrete tekstmæssige ændringer på side 47 som Mette fremlægger på 
bestyrelsesmødet. (støtte en mere differentieret/varieret naturpleje). 
For så vidt angår forslaget om mere dødt ved i skovene, er rådet enig i betragtnigerne. 
(Bilag 7) 
 Rådet synes, at projektet vedr. demonstrationslandbrug er spændende men tror ikke, at det 
økonomisk vil være driftsmæssigt og forskningsmæssigt realistisk og kan derfor ikke 
anbefale at projektet realiseres.(bilag 8). 
Side 48  
Rådet mener det er meget vigtigt, at der skabes mere sammenhæng mellem naturområderne i 
nationalparken og kan kraftigt anbefale at der afsættes midler til opkøb af områder til 
videresalg til Naturstyrelsen.(bilag 11) 
Rådet gør opmærksom på at det hedder reintroduceres og ikke introduceres. Rådet var ikke 
enige om at kunne anbefale projektet med at undersøge mulighederne for (bilag 10) at 
introducere bævere.  
Udarbejdelse af naturplaner for land- og skovejendomme (Bilag 9) kan rådet anbefale.  
Side 50 
Rådet støtter igangsættelse af projekter vedr geologiske lokaliteter.(bilag 12 og 13). 
Side 51 
Rådet ønsker en SAVE – registreringen gennemført i henhold til til den gældende 
lovgivning. Rådet ønsker at der udarbejdes bevarende lokalplaner, specielt for de landsbyer 
som er udpeget i bekendtgørelsen.(bilag 14) 
Side 52 
Rådet anbefaler kystzoneprojektet.(bilag 15) 
Rådet mener informationsmateriale også er en vigtig metode at brande Nationalparken. 
Rådet gør opmærksom på, at der for tiden udfoldes mange aktiviteter for at belyse 
mulighederne for IT-formidlingsprojekter. Nationalparkbestyrelsen behøver næppe at 
afsætte egne midler til dette. (bilag 21). 
Side 54 
 Rådet kan anbefale trafikprojektet. (bilag 17). 
Rådet mener det er vigtigt at sårbare naturområder friholdes fra negativ påvirkning og ser, at 
et arbejde med en mere detaljeret zonering er et anvendeligt redskab. Der bør afsætets et 
projekt til dette. 
Side 56 
Afsnittet: ”På trods af stor formidlingsaktivtet…” bør omformuleres. 
Side 57 
Rådet anser midler til forskningsprojekter som vigtigt. (bilag 19) 
Side 59 
Rådet mener, det er særdeles vigtigt at der afsættes betydelige midler til overvågning og til 
vurdering af effekterne af nationalparkens initiativer. 
 
 

5)      Rådet mødes først igen til møde efter offentlighedsfasens udløb. 
 
 

 



 
 
Dag   Kl.  Møde 

Mandag den 3. 
oktober  

19 til 21  Offentligt emnemøde om nationalparkplan ‐ Natur 

Onsdag den 5. 
oktober  

19 til 21  Offentligt emnemøde om nationalparkplan  ‐   Kultur og geologi 

11. oktober   19 til 21  Offentligt emnemøde om nationalparkplan Friluftsliv og formidling 

13. oktober   16.30 til 18.30  Bestyrelsesmøde  

13. oktober   19 til 21  Offentligt emnemøde om nationalparkplan‐ Lokaludvikling, uddannelse og 
forskning  

15. til 22. oktober    Æblefestival 

25. oktober  16.30 til 18.30  Bestyrelsesmøde 

15. december – 
skal flyttes 

16.30 til 18.30  Bestyrelsesmøde  

I jan 1212  16.30 til 21  Arbejdsgruppemøde for bestyrelse – behandling af ændringsforslag 

 


