
Referat af Nationalpark Mols Bjerges Rådsmøde den 9. april 2013 kl. 16.30 – 18.30 på 
Jagtslottet 
 
Deltagere:  
Mette Foged,  
Arrild Hog,  
Thomas Secher Jensen,  
Ole Sørensen,  
Flemming Hørsted,  
Verner Damm,  
Poul Erik Bærentzen,  
Jette Sørensen 
 
Afbud fra: Erik Lykke  
Fraværende: Kent Olsen 
 
Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen og Nete Thomsen (ref.) 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra rådsmøde den 14. januar 2013 

 
Der blev fulgt op på følgende punkter i referatet: 
 
Punkt 1:   Geologiworkshop er flyttet til 4-5 maj 
 

 Arrangement for råd i uge 33 er sat på som punkt 4 i denne dagsorden 
 
Punkt 2.2: Problematikken omkring divergens i beløb for ansøgning om handicapvenlig sti i Tolløkkeskoven blev 

afklaret. Det drejede sig om belægningen, som i første omgang var beregnet for lavt. Bestyrelsen har 
givet tilsagn til projektet. 

 
  I forbindelse med Tolløkkestien blev problematikken med at give tilsagn til noget, som kræver 

vedligeholdelse, drøftet, det er en principiel drøftelse, som rådet anbefaler bestyrelsen at tage.  
 
Punkt 2.11: Det blev oplyst, at der er en afklaring fra Miljøministeriets jurister, og det er muligt at yde tilskud til 

Skødshovedprojektet hvor Nationalparkens midler medfinansiere et LAG projekt. 
 
Punkt 2.16: Det blev oplyst, at bestyrelsen har besluttet at støtte udstillingerne i ansøgningen, men ikke 

bogudgivelsen. 
 
Punkt 2.17: ”Rådet overvejer projektet” er en forkert formulering, Der bør ses bort fra hele sætningen. Det blev 

endvidere oplyst, at bestyrelsen har givet afslag på ansøgningen. 
 
 
 Referatet godkendes herefter. 
 
 
 
 



3. Drøftelse af 5 indkomne ansøgninger pr. 1. april med henblik på en rådsindstilling til bestyrelsens behandling i 
starten af maj.  

 
 

3.1. Kold aftensmad. Begrundelsen for at give tilsagn/afslag blev drøftet, og konklusionen var, at man ikke 
kunne bruge beløbets størrelse som begrundelse for afslag. Begrundelsen skal afspejle, om det er 
interessant og vigtigt for nationalparken.  Rådet anbefalet ikke at støtte projektet. 

 
3.2.   Smag på Mols. Modellen for mulighed for at støtte bogudgivelser blev drøftet. Man kan som fond give 

tilskud til nedsættelse af salgsprisen. De høje udgifter til fotograf og layout blev drøftet. Det blev 
endvidere bemærket, at man giver tilskud til noget, som man ikke ved ret meget om resultatet af. Ellers 
var stemningen positiv for projektet, der er en god faglig formidling i det. Rådet anbefaler, at 
bestyrelsen støtter projektet. 
 

3.3. Verdensballet. Der blev stillet spørgsmål ved, om det er Nationalparkens formål at støtte den, selvom det 
var rimelig populært sidste år. Det, der søges om er tilskud til formidlingstiltag i forbindelse med 
arrangementet og til nedsættelse af børnebillet prisen. Det er således ikke en støtte til balletten, men til 
formidling og til oparbejdning af et frivilligt formidlingskorps omkring et vigtigt kulturmiljø i 
Nationalparken.  Budgettet blev gennemgået, og der blev spurgt til reglerne for sponsorater, og det blev 
oplyst, at man kan give støtte mod at Nationalparkens logo får en fremtrædende placering i materialet. 
Den principielle beslutning omkring støtte til sådanne arrangementer bør tages, så det kan blive en 
ekspeditionssag for sekretariatet. 
 
Rådet synes det er en god idet, at Nationalparken giver sponsorstøtte til den slags arrangementer, 
men rådet vil ikke vil lægge sig fast på et bestemt beløb, men anbefaler derimod, at bestyrelsen finder 
sine ben og faste beløbsstørrelser til sådanne arrangementer.   

  
 

3.4. Operation 1947: Thomas Secher er medansøger og forlader derfor lokalet under behandlingen. 
Der er ikke overensstemmelse mellem de samlede projektudgifter i budget og ansøgning. Det ansøgte 
beløb er korrekt. 
Betegnelsen Savanne er helt ukendt af de tilstedeværende. De nævnte fejl vil sekretariatet rette i 
vurderingsskemaet. 
Der var meget positiv indstilling til projektet. Det blev diskuteret, om det var en myndighedsopgave. 
Mika oplyste, at kommunen kun har forpligtigelser i forhold til udpegningsgrundlaget i et habitatområde. 
Dette projekt er ikke en myndighedsopgave, selvom det ligger i et natura 2000 område, projektet 
supplerer kommunens myndighedsopgaver. 
Rådet (uden Thomas Secher) anbefaler, at bestyrelsen giver tilsagn.  

 
 

3.5. Biodiversitetshotspots: Det blev bemærket, at det er et meget stort projekt, og der var undren over, at 
Rasmus Ejrnæs havde anbefalet det.  Rådet var enigt om, at kortlægning m.v. skal forankres ved 
myndigheder og ikke et privat firma, både på grund af tilgængeligheden af data og kvalitetssikring bagud. 
Dette projekt foregriber naturudvalgets arbejde og bestyrelsens prioritering.  
Rådet anbefaler bestyrelsen, at der fra Nationalparken meget snart spilles ud med at sende noget i 
udbud, så de projekter, der sættes i gang har udspring i bestyrelsens prioriteringer. Det samme kommer 
til at gælde på geologiområdet. Rådet anbefaler, at bestyrelsen giver afslag på projektet. 

 
 
NB Naturudvalgets møde med kommunen blev drøftet. Naturudvalget synes, det var et skuffende møde, og 

efter forlydender, synes kommunens folk også, at det var skuffende. Mødet blev forsvarspositionsmøde, 
udvalget havde set frem til et konstruktivt møde. Men vi er nødt til at komme videre. Konstellationen af 
mange embedsmænd en politiker var problematisk. Måske skal man foreslå en mindre arbejdsgruppe, 
der sætter sig sammen – gerne med overnatning – og reder trådene ud og kommer videre.  Thomas vil 
gerne med i en sådan gruppe.  Kommunens folk er fagligt  stærke og vi skal have det til at fungere.  



 
 Det anbefales naturudvalget at kontakte kommunen for at få et møde med drøftelse af de punkter på 

dagsordenen, som man ikke nåede. Det var punktet omkring formulering af konkrete forslag til 
igangsætning af naturprojekter. 

 
 
4. Næste møde: Tilrettelæggelse af et arrangement i uge 33 
 

Der blev foreslået en studietur til Nationalpark Thy som heldagsarrangement en lørdag.  
Arrangementet skal være efter uge 33 og inden udgangen af september.  
Thomas Secher og sekretariatet arbejdere videre med at lave et sådant arrangement. 

 
5. Henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforenings Studenterafdeling i København (DN-SAK) –Vedhæftet 
 

Det sker i samarbejde med Molslaboratoriet, Nationalparken vil kunne støtte et ophold der. Det vil være rigtig fint 
med et samarbejde med de frivillige. Thomas oplyste, at Morten DD vil tage sig af dem. 
 

6. Orientering fra Flemming Hørsted om et besøg i en nationalpark i Florida 
 
Flemming gav en ganske kort introduktion til, hvordan besøgscentre håndteres i nationalparker i Florida. 
Ved først givne lejlighed i et møde i besøgscenterudvalget fortæller Flemming mere uddybende om emnet, 
ligesom andre med erfaringer kan fremlægge deres erfaringer, så udvalget får et bredere grundlag at træffe 
beslutninger på.  
 

7. Næste møde den 9. oktober, dog bliver der et arrangement inden, se punkt 4.  
 
 
8. Evt. 
 

Ingen bemærkninger. 
 


