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  Til stede: Erling Post, formand  
Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs  
Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland  
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn  
Dagmar Brendstrup, VisitDenmark  
Keld Nielsen, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs 
Kommune  
Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge  
Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning  
Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland 

  Fraværende: Kirstine Bille, Syddjurs Byråd (afbud) 

1 Godkendelse af 
dagsorden  
Konklusion: 
Økonomi sættes ind 
som punkt 3c 

Vibeke Kahl m.fl. efterlyste et punkt med økonomi.  
Efter punkt 3 vil det være naturligt at debattere økonomi. 
  
Med hensyn til pengenes fysiske placering oplyste Uffe, at de 6 mill. er startkapital, de er 
i statskassen  

2 Godkendelse af referat 
  
Konklusion: 
Referatet skal beskrive 
mødeindholdet 
informativt for alle, der 
læser det på 
hjemmesiden.  
  
Referat godkendt med 
ændringer. 
  

Vibeke Kahls ændringsforslag blev gennemgået ændringer foretaget i: 
Fraværende, tilføjelse af organisation 
Præsentation, Vibeke Kahl, ændret uddannelse til cand.merc.jur 
Gennemgang af udsendt materiale, tilføjet ”til ansættelser i sekretariatet. 
Punktet ”Forretningsorden”:  
Første afsnit ændres til ”Den forelagte forretningsorden i udkast er taget fra Thy, dog 
med få ændringer. Punktet skal drøftes på dette og næste møde. 
  
Erlings kommentar ændret til: Erling: Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren. 
Posten er dermed personlig, hvis der opstår problemer, så løser vi det. Nationalparkloven 
foreskriver en periode på 4 år. 
  
Punkt 1, tilføjelse: Sammensætningen af bestyrelsen mht. organisationerne er derimod 
fast.  
  
Punkt 5, omtalen af mindretalsudtalelser er ændret til: ”Ethvert mindretal kan kræve 
deres synspunkter optaget i referatet” 
Punkt 10, tilføjelse: ” For tiden 35 mio. kr. Det giver 7 mio. kr. til hver nationalpark.” 
  
Det endelige referat lægges på nettet og erstatter udkastet. I udkastet, som ligger på 
nettet er vedhæftet forretningsordenen. Skal deles i 2 dokumenter. 
  
Erling sender både udkast og referat til SNS, som så lægger det på nettet. 
  
Dagmar ønskede en tydeligere placering på Skov- og Naturstyrlsens hjemmeside. F.eks. 
som underkategorier til bestyrelsen. 
Helge ønskede sigende navne på dokumenterne. 
Jørgen Ivar ønskede en hjemmeside, som vi selv kan redigere og bestemme over. 
Erling mente, det nok bliver både og. 
Uffe forklarede, at ”Danmarks Nationalparker” er en national side med en underside for 
Mols Bjerge. Der er et punkt ”Bestyrelsen”, hvor referaterne bliver lagt ind.  
”Visitmolsbjerge” er Destination Djurslands hjemmeside for turister. 
Kirsten mente, at i al formidling skal der en hjemmeside til. 
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 3 Debat om de opgaver 
der ligger foran os: 

  

3a Naionalparkrådet – 
etablering og 
samarbejdsform 

  
Konklusion: 
Rådets formål og 

sammensætning: 
15 personer. 
  

 Rådgivende organ for 
bestyrelsen. 

 Bestyrelsen definerer 
opgaverne. 

 Bestyrelsen definerer 
betingelserne. 

 Rådet arbejder ud fra 
bestyrelsens opgaver. 

 Rådet indstiller 4 til 
bestyrelsen, 
ministeren udpeger 2. 

 Råd og bestyrelse 
arbejder i interesse-
grupper efter matrix 
organisationens 
principper. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Indstillinger  
Til bestyrelsen ud fra 
anbefalinger udefra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erling læste lovgivningsteksten omkring nationalparkrådet op: 
§ 10. Nationalparkfond Mols Bjerge nedsætter et nationalparkråd for Nationalpark Mols 
Bjerge, der skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning 
og om principielle spørgsmål. 
Stk. 2. Nationalparkrådet nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens 
funktionsperiode. 
  
Spørgsmål: Hvordan inddrager vi offentligheden i anbefaling af medlemmer til 
nationalparkrådet? 
  
Debatten var bred og bragte mange spørgsmål op: 

1. Rådets formål og sammensætning. 
Rådets størrelse blev diskuteret. Antal medlemmer mellem 10 og 15 blev foreslået.  
 
Peter mente indledningsvis, at det ville styrke bestyrelsen, hvis vi forsøgte i rådet at 
udfylde nogle af de faglige huller, der måtte være i den nuværende bestyrelse, og 
mente endvidere, at man nu måtte forsøge at følge Naionalparkforslagets ordlyd om, 
at der skulle være ligelig afspejling mellem benyttelses- og beskyttelsesinteresser. 
Rådet er rådgivende for bestyrelsen. 
Spørgsmål fra Peter om, hvem bestyrelsesmedlemmerne fra rådet repræsenterer, 
hele rådet, sin organisation eller sig selv.  
Anna Sophie: Bestyrelsesmedlemmerne fra rådet skal videregive, hvad der sker i 
rådet og ellers være sig selv. 
Peter ønskede at vide, om rådet selv bestemmer over sit arbejde. 
Erling: Vi sætter i nogen grad dagsordenen for rådet, som jo er der for at supplere os.  
Jakob: Organiserer de sig selv? 
Erling: Vi hjælper dem. 
Kirsten mente, at vi til rådet skulle huske de brugere, der har benyttet Mols Bjerge 

området i årtier, herunder ikke at forglemme de unge, som eksempelvis spejderne. 

 
Jørgen Iver: Vi skal være opmærksomme på, hvorledes samarbejdet mellem 
bestyrelse og råd skal samarbejde og bruge hinanden.  
Uffe: Rådet er ikke et forum, hvor man stemmer og bliver enige, konsensus er ikke 
målet i sig selv. Rådet er tænkt som supplement til kompetencer i bestyrelsen, 
emnekredsen er givet i de discipliner, som nationalparken indeholder. 
  
Samarbejdsformen mellem råd og bestyrelse ønskes som matrixgruppe-arbejde. 
Anna Sophie: Vi skal have defineret, hvad vi forventer os af rådets medlemmer. 
Hvilke betingelser er der, er der vederlag eller ej, mødefrekvensen og opgaverne. 
Erling: Der er ikke planer om vederlag. 

  
1. Indstillingerne:  

Der var debat om, hvordan man griber det an. Der var tale om forskellige 

udgangspunkter for, hvordan bestyrelsen skal behandle de indkomne anbefalinger, 

så man får de rigtige indstillet til bestyrelsen.  Deraf følger, at også udgangspunktet i 

indbydelsen til offentligheden også var forskellig. 

Forskellen var i store træk, om man skal indstille for at udfylde de mangler, som 

bestyrelsessammensætningen har, eller om man skal fokusere på de lokale 

foreninger. Ud fra loven, bekendtgørelsen og bestyrelsens sammensætning 

skitserede Vibeke de områder op, som kan være interessante for nationalparkrådet. 
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Vibeke læste lovgivningen med kommentarer. 

 

Hun argumenterede for at få lavet en systematisk gennemgang af, hvor hullerne i 

forhold til nationalparken er i bestyrelsen. Hun opridsede et skema, hvoraf følgende 

mangler fremgår. Skema vedhæftet bagest. 

Manglende repræsentation fra områderne: 

Naturpleje 

-vegetation (   - svampe,    - læhegn og pleje) 

- dyreliv (  -fiskeri,     - jægere,     - ornitologer) 

-unge (  - idræt,     - spejdere,     - formidling til unge) 

-forskning/    undervisning 

- erhverv    (ikke turisme og      landbrug) 

-kystkultur (sejlskibe) 

 - by BLIS 

 - kunst  

 - kirker 

 - landsbyer 

- landskab / geologi 

 

Omkring indstilling af foreninger: 

 

Vibeke præciserede, at bl.a. jægere og fiskere mangler i bestyrelsen samt andre 

foreninger hvis formål er naturpleje og formidling bør indgå. Jørgen Ivar gjorde klart, 

at vi ikke selv kan bestemme, hvem vi vil have anbefalinger fra.  

Erling mente, at henvendelsen skal være bred, de foreninger, som er opmærksomme 

og interesserede, vil komme med anbefalinger. 

Anna Sophie og Vibeke argumenterede for, at man skal være opsøgende, så også de 

foreninger, som ikke er højtråbende eller selv søger kan opfordres til at indgå i rådet. 

Jakob: Det er vigtigt med bredden og medejerskab til Nationalparken. Vi skal have 

borgerinddragelse og medindflydelse. 

Uffe: Vi skal kaste det bredt ud, det er ikke gangbart at udelukke nogle. 

Jørgen Iver: Det er en balanceakt. Vi er mange, der føler, at ting tidligere var 

besluttet, inden det blev lagt ud i offentligheden. Det kan vi nemt komme til at gøre 

igen, og det er ikke ønskeligt. 

Erling: Vi har en forpligtelse til at være opmærksomme. Vi kan indstille et antal, og 

derefter lave suppleringsindstillinger, hvis vi har brug for flere. 

Vi har behov for at komme i gang hurtigt. 

Indstillinger ud fra foreninger: 

 Bred lokal repræsentation er vigtig 

 Bredde og ejerskab til Nationalparken er vigtig, derfor borgerinddragelse og 
medindflydelse. 

 Opmærksomhed på ikke at lægge noget ud til offentligheden som noget, de kan 
have indflydelse på, hvis beslutningen er truffet. 

 Mulighed for suppleringsindstillinger. 
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Formen: 

 Annonce 

 Offentligt møde 
 

 Vibeke og Jørgen 
Ivar samarbejder 
med Erling om 
indkaldelse til 
offentligt møde om 
oprettelsen af rådet. 

 Tid for mødet: 
2.2.2010 kl. 19.00 

 Sted: 
Sproghøjskolen Kalø 

 
Erling: Via annonce indkaldes til offentligt møde, interesserede sender anbefalinger, 
bestyrelsen laver indstillinger i forhold til bestyrelsens kriterier. 
 
Vibeke og Jørgen Ivar samarbejder med Erling om indkaldelse til et offentligt møde 
omkring oprettelsen af et råd. Udkast rundsendes. 
Tidspunkt: 1. uge af februar. 
Anbefalingerne skal være hos bestyrelsen i slutningen af februar. 
Nationalparkrådet kan nedsættes i slutningen af marts. 
Dagmar: Det er vigtigere, vi er helt præcise med rådets opgaver og   
hvilke grupper/foreninger, der skal være repræsenteret - end at vi   
presser et møde hurtigt igennem. 
Kirsten: Samme vilkår som for bestyrelsen, ingen vederlag men mulig kørselsgodtgørelse. 
Keld: Vi skal fokusere på et råd, som kan klæde os på. Det kræver megen viden for at 
kunne besvare spørgsmål. Der er meget materiale, så han mangler en 
sekretariatsfunktion, som kan klæde os på.  
  

3b Sekretariatet – 
organisering – 
ansættelser  
  
Konklusion: 
  
Placering: 
Uffe blev bedt om at 
komme med et 
prisoplæg for første sal i 
Jagtslottet med varme 
  
Erling får pris fra 
Destination Djursland 
på lokalerne i Stabrand.  
  
Med disse 
informationer som 
udgangspunkt arbejdes 
der videre med mulig 
placering. 
  
  

Mulig placering af Nationalparkens kontor: 
  
Erling: 
Placeringen er afhængig af størrelsen på sekretariatet, forbindelse til besøgscentre, 
økonomi o.s.v. Der er indkommet tilbud fra flere sider: Kommunen om rådhuset i Rønde 
eller Ebeltoft, Kalø Sprogskole, Skov- og Naturstyrelsen om Jagtslottet og flere private. 
Baggrunden for, at kontoret i dag er i Stabrand er, at det blev tilbudt, indtil bestyrelsen 
tager beslutning om noget andet. 
Peter: Der mangler noget konkret at tage stilling ud fra, hvor mange kontorer skal der 
være, skal sekretariatet forestå bestyrelsesmøderne o.s.v. 
Keld: Udgangspunktet er 4 medarbejdere og bestyrelsen, der skal være plads til alle, og 
placeringen skal være i umiddelbar nærhed af, hvor der sker noget relevant for 
sekretariatet. D.v.s. hvor Skov- og Naturstyrelsen er, er der gode placeringer. 
Peter: På Ebeltoft Rådhus sidder mange eksperter, som vi kan bruge. 
Dagmar, Anna Sophie m.fl. ønsker først at vide, hvad det koster, før de kan tage stilling til 
det.  
Jørgen Ivar gjorde opmærksom på det væsentlige i at være et sted, hvor der er mulighed 
for sparring. 
Uffe: DMU har flora og fauna på Kalø, der er et vist fagligt ophæng, DMU lejer sig i dag 
ind hos SNS, men bruger ikke første etage i Jagtslottet. Lejeniveauet er standardprisen pr 
kvm for Rønde området. Pladsen og tilgængeligheden kan virke som en harmonika med 
mødelokale og udvidelse. SNS har ingenting på stedet her. 
Peter ønskede at vide, om der skal noget større til på sigt.  
Besøgscentrene ligger decentralt, i øjeblikket med Karlsladen og Strandkær. 
Kirsten: Hvis lokalerne skal lejes af private, skal de være inden for parkens område. 
Uffe blev bedt om at komme med et prisoplæg for første sal i Jagtslottet med varme. 
Erling får pris fra Destination Djursland på lokalerne i Stabrand. Derved er der en 
indikation for prisniveauet. 
 
Vibekes holdning er at de midler, der tildeles Nationalpark Mols Bjerge skal komme 
lokale private og erhverv til gavn. Vibeke er imod, at der lejes lokaler af staten eller 
virksomheder som er subsidieret gennem tipsmidler og lignende.  
Punktet fortsættes næste møde. : Vi kan annoncere efter lokaler og leje der hvor det 
gavner lokalt.. 
 
Kirsten: Hvis lokalerne skal lejes af private, skal de være inden for parkens område. 
Uffe blev bedt om at komme med et prisoplæg for første sal i Jagtslottet med varme. 
Erling får pris fra Destination Djursland på lokalerne i Stabrand. Derved er der en 
indikation for prisniveauet. 
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  Sekretariatsleder: 
 Et udvalg fra 
bestyrelsen udarbejder 
profil og annonce. 
 Kirsten, Vibeke, Uffe og 
Erling udgør arbejds-
gruppen vedr. 
ansættelse af 
sekretariatsleder. 
(senere er Jørgen Ivar 
blevet tilknyttet) 
 Bestyrelsen skal se en 
bruttoliste. 
  
Tidsramme: 2. uge i 
januar, der afholdes 
gruppemøde i 
slutningen af næste 
uge. 
  
  
  
   
  
 Andre ansættelser 
  
  
  
  
  
  Formidling 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

Ansættelser: 
Oplæg: Vi har en forpligtelse til at lave en nationalparkplan i løbet af et par år. Vi har en 
leder tidligst til marts, måske først til april.  
Der ligger mange ting, som har indflydelse på nationalparkplanen: pilotprojektet, 
kommuneplan, idéhæfte for nationalparker, bestyrelse og råd. 
  
Det kræver et vist niveau af indsigt på mange områder. Der er mange ting, der skal på 
plads, inden lederen kan ansættes. Skal vi involvere en konsulent i ansættelse af en 
leder? 
  
Uffe: Det er bestyrelsens opgave at fastlægge en profil for stillingen, men det er 
uafklaret, om der skal en konsulent ind i bedømmelsen af ansøgninger. 
 Uffe: Profilen for sekretariatslederen er at frembringe produktet ”nationalparkplanen” 
Dagmar foreslog: Et mindre udvalg fra bestyrelsen skal være ansættelsesudvalg. 
Anna Sophie mener det er ok, men vil gerne have en professionel ind over. For at få de 
rigtige ansøgere, skal profilen og annoncen være rigtig. 
  
Kirsten mener, at vi selv kan, vi har kvalifikationerne. 
  
Vibeke: Nationalparken skal stå som ansøger i annoncen, men vi kan eventuelt få hjælp 
til udvælgelsen. 
  
Jakob ønskede at vide, hvor mange stillinger der er i Thy. 
Der er kun 1. Det er sekretariatslederen. 
  
Nationalpark Mols Bjerge har: 
Naturudviklingsforpligtelser. 
Kulturelle forpligtelser  
Formidling og friluftsvejledningsforpligtelser. 
  
Erling omtalte den naturformidling, som ligger i kommunen, understøttet af Friluftsrådet 
med en formidlingskoordinator. Det vil være naturligt, om den funktion og stilling blev 
flyttet fra kommunen til nationalparken. 
   
Uffe: Naturformidlingssamarbejdet i kommunen er lavet som en paraply over 7 områder. 
Det skete ved kommunesammenlægningen, der var ingen nationalpark dengang, så 
sammenlægningen kan ses som forberedelse til overgangen til en nationalpark. Det er 
ønskeligt, at det overføres til nationalparken. 
  
Friluftsrådet besluttede at give pengene til en koordinerende friluftsvejleder, som har 
været der 1½ år ca. Stillingen blev oprettet med det formål at undgå misforståelser i  
 nationalparken, når den kom.  
  
Vibeke: Vi vil ikke have en, der er ansat af Friluftsrådet, bestyrelsen bør starte på en frisk 
og ansætte en fri og uafhængig. 
 
Ansættelse af formidlingspersonale sker i sekretariatets regi. 
Dagmar: Hvad er aftalens ordlyd? 
Uffe: Vedr. Friluftsrådet og betaling af stilling: Friluftsrådet blander sig ikke, men 
Friluftsrådet har givet penge efter en ansøgning. Formidlingskoordinatoren er ikke ansat 
af Friluftsrådet, men af kommunen. Der er ikke plads til formidling både i 
partnerskabssamarbejdet og sekretariatet. Han vil gerne have det til nationalparken.  
  
Erling: Der er i dag ingen forbindelse mellem nationalparken og 
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 Bestyrelsen ansætter 
sekretariatslederen, der 
ansætter de andre. 
   
 
 
 
Andre stillinger 
  
  
  
  
  
  

formidlingskoordinatoren. Partnerskabet er Jægere, Karpenhøj m.fl. men ikke 
nationalparken, men det er ikke noget, vi skal tage stilling til nu.  
 Anna Sophie mente, at vi har brug for en pressemedarbejder. 
 Erling: Vi skal have sekretariatslederen først.  
 Anna Sophie: Han skal ansættes af sekretariatslederen. Stillingen slås ledig som alle 
andre.  
  
Andre stillinger: 
Kirsten mente, at der skal være 1 person til kultur og friluft, og 1 sekretariatsleder. 
 Jakob mente, at man skal gøre som ved lokale leje hos private og lokale, køb 
medarbejdere til opgaverne.  
Anna Sophie ønsker ikke at sidde med medarbejdere, man ikke kan komme af med, så 
konsulentbistand til opgaverne kan købes.  
 Kirsten, Vibeke, Uffe og Erling udgør arbejdsgruppe vedr. ansættelse af sekretariatsleder. 
Bestyrelsen skal se en bruttoliste. 
Keld vil gerne have Erlings liste over møder /samtaler i nationalpark regi.  
Tidsramme: 2. uge i januar, der afholdes gruppemøde i slutningen af næste uge.  

3c Økonomi 
  
Konklusion 
Erling laver budget, 
detaljeringsgrad i 
øjeblikket er med 
meget store blokke og 
midler til senere 
disposition. 
  
  

Erling vil lave et budget som bruges til opstart, nationalparkplanen er hovedopgaven for 
budgettet.  
  
De 6 mio : 
SNS er i øjeblikket kassemester. 
 
Så længe der er større økonomi fra staten end andre steder fra, føres regnskabet i SNS. 
  
Anna Sophie ønsker at vide noget om tegningsret, og hvor meget budgettet er på, 
regnskab hvert kvartal m.v. Der blev spurgt til bestyrelsesansvar og efterspurgt en 
hyppigere regnskabsaflæggelse. 
Erling ønsker et Dankort til Nationalparkens udgifter. Han lægger i dag penge ud via sin 
privatøkonomi. Han får refunderet beløbene via SNS i henhold til bilag.  
 
Anna Sophie: Der skal være sikkerhed for, at man ikke bruger dankort uden 
medunderskriver.  
 
Erling: SNS er kontrollant og dankort har en øvre grænse. 
Kvartalsregnskab skal aflægges 
Der vil i det kommende ½ år være møde en gang om måneden. 
 
 

3d Offentlige møder  
  

Se punkt 3 under rådet 

  Konklusion:   

3e Nationalparkplanen 
  

Udsat til senere 

4a Arbejdsmarkedets 
feriefond i samarbejde 
med Skov og 
Naturstyrelse og 
Syddjurs kommune 
 
Konklusion: 
 
Uffe laver link til 
projektet fra 
hjemmesiden 

Udpegningen til nationalpark har givet kommunen og SNS mulighed for at søge om 
tilskud til stier og formidling i Arbejdsmarkedets Feriefond. 
Ansøgning og bevilling kom før udpegning af nationalparkens bestyrelse. Følgelig er 
idegrundlaget udarbejdet af SNS og kommunen. 
Bestyrelsen holdes informeret om alle forhold, igangværende og planlagte, delvis via 
hjemmeside/link og delvis via bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsens involvering i styregrupper og lignende er uafklaret. 
 
På grundlag af bidrag fra kommunen på 6 mio kr. og fra SNS på 9 mio kr. over en periode 
på 3 år (2009, 2010 og 2011) har SNS ansøgt om bidrag fra Arbejdsmarkedets Feriefond 
på 30 mill. Kr.  
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 De 30 mio kr er givet til forskellige ting (se nedenstående punkter). Det kan også læses  
på nettet – Uffe laver link.  
Stier: 
Det drejer sig bl.a. om cykel-, gang- og ridestier, der forbinder eksisterende stier, så man 
på den måde kan komme rundt i nationalparken. Der er nogle strækninger i Mols Bjerge, 
men ellers over det meste af nationalparken.  Der er tale om forslag til føring af stier. 
 
Besøgscentre: 
Karlsladen  og Strandkær udbygges  
Kommunen arbejder med etablering af center ved Basballe – Smidtsminde 
 
Skiltning: 
Skiltning i og omkring nationalparken. 
Enkle overnatningsfaciliteter er også en del af kommunens medfinansiering. 
 
Anna Sophie er bange for, at man bruger til SNS til at ekspropriere, når ikke 
nationalparken selv kan. 
Erling advarede meget kraftigt imod tankegangen. Projektet er lavet før bestyrelsen, det 
er et samarbejde mellem kommunen og SNS.  
Uffe gav som eksempel en sti ved Stubbe sø, hvis man ikke har aftale med lodsejerne, 
bliver der ingen sti, og man må bruge alternative ruter, f.eks. en kommunevej. 

4b VER-DI - et EU støttet 
projekt hvor Syddjurs 
kommune er i 
samarbejde med 5 
andre nationalparker 
 
Konklusion: 
http://www.ver-di.eu 
 

Erling: 
Samarbejdet foregår mellem Sverige, Norge og Danmark. Ver-di er et EU projekt. .  
(Kommentar Erling: Program og park i Sverige er ikke interessant nok til, at der laves en 
bestyrelsestur.) 
 
Hjemmesiden om projektet kan ses på: http://www.ver-di.eu 
 
Der er styregruppemøde 9-11 februar  i Sverige, hvis den er interessant nok, kunne det 
måske være et besøg værd. Kalenderen for 2010 ser sådan ud: 

 9. - 11. februar: partnerskabsmøde i Sverige 

 Maj: Partnerskabsmøde i Danmark 

 September: Årskonference i Norge (for partnere og følgegruppe) 

 December: Partnerskabsmøde i Sverige 

4c Formidlingspartnerskab
et et samarbejde 
mellem 7 
organisationer 
finansieret af 
Friluftsrådet 
 

Partnerskabet indenfor naturvejledning i Syddjurs Kommune består af følgende aktører: 
Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og 
Naturstyrelsen Kronjylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune. 
Partnerskabet skal øge udbuddet og kvaliteten af den samlede natur-, frilufts- og 
miljøformidling i området Syddjurs, samt sikre koordinering og effektivisering af denne 
formidling. 
http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Materiale/filer/partnerskabsaftale_natur 
 

 Jakobs 
projektansøgning hos 
LAG 

Jakob har søgt 100.000 fra regionen og 500.000 fra LAG mod, at de selv skaffer 500.000 
andre, der mangler ca. 150.000 i, at de har det. 
Projektet er til formidling, fortælleværksteder, kulturhistoriske karakter. Projektet kan 
først sættes i gang når pengene er skaffet. 
 
http://www.lag-
djursland.dk/Projekter/~/media/lagdjursland/Ansogninger%20maj%2009/Ans_museum.
ashx 
 

5 Forretningsorden  
 

Punktet udskudt  
Tages op igen på næste møde 
 

http://www.ver-di.eu/
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6 Planlægning af 
møderække for 2010  
Konklusion: 
Møderække fastlagt 
 
Erling vender tilbage 
med yderligere 
information omkring 
VER-DI møde i Sverige. 
 

Erling Post udleverede forslag til mødetider for næste halve år, følgende tider blev 
godkendt: 
Torsdag 21.1.2010- 16.30-21.00 – bestyrelsesmøde på Europahøjskolen Kalø. 
Tirsdag 2.2.2010 – 19.00  - offentligt møde vedr. nationalparkråd 
Mandag 8.2.2010 – 16.30–21.00- bestyrelsesmøde 
Onsdag 17.3.2010 – 16.30 – 21.00 – bestyrelsesmøde 
Torsdag 15.4.2010 – 16.30 – 21.00 – bestyrelsesmøde 
Mandag 17.5.2010 – 16.30 – 21.00 – bestyrelsesmøde 
Tirsdag 15.6.2010 – 16.30 - 21.00 – bestyrelsesmøde 
Onsdag 18.8.2010 – 16.30 – 21.00 – bestyrelsesmøde – midtvejsstatus 
 
VER-DI møde i Sverige: Tilbud, Erling vender tilbage med oplysninger om det er natur- 
eller nationalparker 
 

7 Informationer om 
kontakter siden sidste 
møde (alle) 
 
 Konklusion:  
 
Vær opmærksom på 
tilfældene, indsaml 
oplysninger 
 
 
 
 
 
 
 
Skiltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vibeke gav flere eksempler på, at ”besøgende forulemper nationalparkens ejere både 
verbalt og fysisk. De besøgende befinder sig steder hvor de intet har at gøre og 
argumenterer ved hjælp af nationalparken.”   
Hvor er hot sports, erfaringer med videre skal inddrages i udarbejdelsen af 
nationalparkplanen. 
Det skal frem, hvis der er ting, der kan skade samarbejdet i området 
Keld: Vi kan ikke gøre noget, hvis sagen ikke er politianmeldt sagen.  
Vibeke: Helt uenig. Det er ikke private lodsejere, der skal klandres for manglende 
politianmeldelse af uretmæssige overgreb. 
 
Nationalparken kan sætte fokus på problemet. 
 
Jørgen Iver: Det er et godt eksempel på, at vi skal have en god informationsstrategi – i 
mange folks hoveder er der fri adgang overalt, når der er tale om en nationalpark. Det 
må vi tage udgangspunkt i, evt. ved en folder. 
 
Vedr. skiltning i nationalpark. Det har været til høring i Thy.  
Vejdirektoratet har sendt et forslag om skiltning til høring.  
Forslaget sendes til bestyrelsen for evt. kommentarer.  
(Kommentar: Den langt overvejende del af bestyrelsen har ingen kommentarer. De 
kommentarer, der har været, er rundsendt på mail. Der er ikke foretaget yderligere.) 
 
Anna Sophie efterlyste skovskilte ved statsejede og private skove, så man kan se om 
skoven er privat eller offentlig, eksempelvis ved hjælp af farver. 
Uffe: Offentlige skove har en rød pæl, det grønne blad med tekst er til private skove. 
 
Kirsten: Ingen er blevet hørt vedr. muslingefarm i Knebel vig. 
Kommunen ser på det.   
Kirsten orienterede fra Grønt Råd om manglende høring i forb. med muslingefarm i 

Knebel Vig. Kommunen ser på det. Men vedr. dette og andre potentielle projekter 

spurgte hun, om Nationalparken som organisation kan få høringsret på samme vilkår som 

fx nabohøringer (i tilfælde af projekter, der måske er i modsætning til nationalparkens 

formål og udvikling). Der var ikke umiddelbart interesse for høringsret i bestyrelsen. Uffe: 

Adgangsregler gælder ikke på havet, derfor er der givet tilladelse. 

 
 
Uffe: Adgangsregler gælder ikke på havet, derfor er der givet tilladelse til det.  
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Logo: 

Man skal sende en 

skriftlig ansøgning med 

begrundelsen. 

 

Bestyrelsen udstikker 
retningslinjer som 
sekretariatet tager sig 
af 

 
Peter: 
Kan man bruge logo iflg. aftale med bestyrelsen? 
Er der samme regel for offentlige og private? 
 
Man skal sende en skriftlig ansøgning med begrundelsen. 
Bestyrelsen udstikker retningslinjer, sekretariatet tager sig af tilladelserne. 
 
Uffe oplyste, at der findes 2 logoer, et med kongekrone, der alene er bestyrelsens, et 
andet uden krone, som bestyrelsen kan give andre lov til at bruge. Vibeke gjorde 
gældende at dette ikke er bekendt af læsere eller besøgende og derfor uden betydning. 
Brugen af nationalparklogoet bør godkendes i hvert enkelt tilfælde. Vibeke er uenig i at 
VisitDenmark kunne få lov at bruge logoet i en brochure – uden bestyrelsen har set dens 
indhold og godkendt brugen. 
 
 
(Kommentar: Retningslinjer for brug af logo skal konkretiseres på et kommende 
bestyrelsesmøde.)  
 
 

8 Åben for tilføjelser  
 
Distanceridning 
 
 
 
Skovhjælpere 
 

Distanceridning 
Projekt med ridning på lange distancer. Det er en relativ professionel organisation, der 
står bag. Der har været lidt skriveri om det, da det var i Dubai.  
De har en bøn om, at vi synes det er en god ide.  Deres slutambition er at få det med som 
olympisk disciplin. 
Svar på henvendelsen er rundsendt på mail. 
 
(Kommentar: Distanceridning benytter ikke Nationalpark Mols Bjerges logo, før eventuel 
tilladelse.) 
   
Skovhjælpere: 
SNS har i Vestskoven et skovhjælperprojekt med udviklingshæmmede, som kan hjælpe til 
i skoven, bl.a. med oprydning. 
 
Der er tre muligheder for placering og drift: kommunen, SNS eller nationalparken.  
Mulighederne undersøges videre.  
Uffe: har svært ved at se bestyrelsens vinkling på dette område. Med Schmidtsminde har 
kommunen et værksted, og så kan projektet sættes i værk i starten af 2010. 
 
Anna Sophie meddelte fra Skovforeningsmødet, at skovejere gerne vil gerne have nogle 
til at komme og rydde op og samle op efter skovsvin m.v. En slags hjælpecentral.   
 
Hvor er kommunen og hvor er SNS på det område? 
Uffe: De starter i begyndelsen af 2010 med udgangspunkt i Trinbrættet. De har ansvar for 
bålpladser m.v.  I Mols Bjerge tømmer de papirkurve mv. 
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Eventuelt  
 
Konklusion: 
Europæisk 
nationalparkdag: Vi skal 
deltage, tages op igen 
næste møde. 
 
 
 
Uopfordret ansøgning 

Europæisk nationalparkdag,  
Sidste år var det en slags markedsplads ved Kalø, og forskellige organisationer er 
repræsenteret, skal vi være med til det? 
 
Anne Sophie: Vi skal være der, og vi skal være synlige 
Kirsten: Det er selvfølgeligt, at vi skal deltage. 
Tages op på næste møde. 
Vi ønsker aktiv deltagelse. 
 
En leder af en nationalpark  fra USA har fremsendt ønske om job. Erling har videresendt 
oplysningen. 
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Folder om naturture 
 
 
 
 
 
 
 
Forvaltningsret 
Udskrives og sendes til 
medlemmer 
 
Forretningsordenen: 
Jfr. Bekendtgørelse om 
nationalpark Mols 
Bjerge § 11 indsættes i 
første linje under 
formandens og 
sekretariatets opgaver 

Anna Sophie er frustreret over, at de andre uopfordrede ansøgere ikke er angivet med 
navn. 
 
Uffe: I samearbejde mellem Nord- og Syddjurs laver SNS 2 gange om året en folder. 
Destination Djursland har stået for opsætningen m.v. 
Drøftelse om, hvorvidt det skal skæres ned til at være en folder kun for Nationalparken, 
og måske kun en sommer- eller vinterudgave. 
Hvad er nationalparkens holdning til det? SNS vil gerne opretholde foldere for hele 
Djursland og ønsker ikke at indsnævre.  
Anna Sophie mente, at vi ikke er klædt på til det endnu. 
Det er vigtigt, at vi ikke står i vejen for markedsføring af områder uden for 
nationalparken. 
 
Forvaltningsret  
Ønskes udskrevet og sendt til medlemmer. Samt en gennemgang af hovedlinier, når 
rådet er udpeget. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Nete/Erling 25/1/10 
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Lov og bekendtgørelse Bestyrelse, hvem Nationalparkrådet 

Forslag til, områder, der kan 

være her. 

Bevare og styrke naturens 

kvalitet og mangfoldighed 

 

Fri dynamik i naturen 

 

Landskab, geologi 

 

Kulturhistorie  

Kulturlandskab 

 

Forskning og undervisning 

 

Befolkningens brug, 

oplevelse 

 

Formidling af viden 

 

Udvikling af lokalsamfund 

og erhvervsformer 

Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs  

Friluftsrådet, Østjylland  

Djursland Landboforening  

Dansk Skovforening  

Syddjurs Kommunes byråd  

Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn  

VisitDenmark  

Sammenslutningen af grundejere for 

Sommerhusområder i Syddjurs Kommune  

Foreningen af Private Lodsejere i og omkring 

Mols Bjerge  

Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning  

Dansk Botanisk Forening  

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland 

 

Naturpleje 

-vegetation 

   - svampe 

   - læhegn og naturpleje 

- dyreliv 

    -fiskeri 

    - jægere 

    - ornitologer 

-unge 

    - idræt 

    - spejdere 

    - formidling til unge 

-forskning/   

  undervisning 

- erhverv 

   (ikke turisme og 

     landbrug) 

 

-kystkultur (sejlskibe) 

 - by BLIS 

 - kunst  

 - kirker 

 - landsbyer 

 

- landskab / geologi 

 

 


