
 

 

 
 
Beslutningsreferat fra rådsmøde i Nationalpark Mols Bjerges 15. møde den 12. november 2012 
fra 16.30 til 18.30 
 
Tilstede: Arrild, Thomas, Poul Erik, Flemming, Mette, Jette, Ole, Bo og Mika (ref.) fra sekretariatet 
Afbud: Erik og Kent.  
Fraværende: Verner. 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra den 11. september 2012  

3. Orientering om bestyrelsesmødet den 10. oktober 2012 - herunder arbejdet med 
retningslinjer på naturområdet  

4. Orientering om indkomne ansøgninger siden sidste rådsmøde. (Områdeplan Kalø, 
Seminar i foreningen Norden, View Points, Turistbuskørsel, Forprojekt Egsmarks 
Plantage, Naturpleje - Brændbægerbekæmpelse, Tolløkkeskove - faciliteter 
herunder for handicappede, Bogudgivelse Lokalarkivet Ebeltoft, Frivillig natur- og 
vildtpleje) 

5. Rådets anbefalinger til bestyrelsen i forhold indkomne ansøgninger  

6. Orientering om status for behandling af naturprojekter  

7. Muslingefiskeri i Kalø Vig v/Flemming Hørsted 

8. Mødekalender for 2013 og invitation til julemiddag den 11. december på 
Fuglsøcentret kl. 19.00 

9. Evt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. Dagsorden blev godkendt.  
 
2. Beslutnings referat af 11. september blev godkendt. 

 
3. Mette orienterede om sagerne på dagsorden. Der var specielt fokus på beslutningerne 

vedrørende det videre forløb med behandling af naturprojekterne, og det blev oplyst, 
at de faglige institutioners udredning af den særlige og truede natur i nationalparken 
kan forventes fremsendt rettidigt. Overflytningen af den koordinerede naturvejleder 
gav også anledning til drøftelse.  Retningslinjerne for brug af logo udsendes med 
referatet. 

 



4. Mika orienterede om indkomne ansøgninger. Specielt ansøgningerne om 
Brændbægerbekæmpelse og Frivillig natur- og vildtpleje blev drøftet. Rådet så positivt 
på projektet om fjernelse af den invasive brændbæger men havde problemer med 
projektet om Frivillig natur- og vildtpleje. Man anså sidstnævnte projekt  mere som 
vildtpleje end naturpleje og mente ikke ansøgningen var fyldestgørende. Rådet 
besluttede på trods heraf, at anbefale projektet, for det første fordi det har effekt at 
indtænke biodiversitet i vildtpleje, og for det andet fordi samarbejde med den lokale 
uddannelsesinstitution er vigtig at få igangsat. Rådet stillede dog som krav for deres 
anbefaling, at de frøblandinger der anvendes i vildtstriberne er hjemmehørende arter.  

 
5. Se ovenfor.  
 
6. Naturgruppen behandler de 7 projekter på deres møde den 20. november. 

Fremadrettet skal ansøgninger fremlægges rådet for evt. anbefaling før behandling i 
styregrupper med efterfølgende indstillinger til bestyrelsen. 

 
7. Flemming oplyste, at flere fiskeriforeningerne i bl.a. Syddjurs Kommune har fremsendt 

en klage over udstedte tilladelser til at skrabes muslinger i Kalø vig. Rådet anbefalede, 
at Flemming sender en anmodning til bestyrelsen om at der sendes en klage til 
NaturErhvervsstyrelsen vedrørende den udstedte tilladelser til muslingefiskeri i 
Nationalparken.  

 
8. Næste møde blev aftalt til mandag den 14. januar 2013 kl. 16.30. På mødet fastlægges 

mødedatoer for resten af året, således at de ligger omkring 3 uger før 
bestyrelsesmøderne. 

 
9. Flemming orienterede om, at Fiskeriforeningen og Bio Sciens planlægger at fremsende 

en ansøgning om et forprojekt for kortlægning af naturkvaliteter i nationalparkens 
havområder.  

 
 

 
 
 

 


