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1. Godkendelse af dagsorden 
Punkter til eventuelt:  
Jørgen Ivar ønsker at orientere om lodsejermøde i Landboforeningen 
Erling ønsker at orientere om samarbejde omkring Jagtens Hus 
Erling ønsker at orientere om besøg fra rigsrevisionen 

2. Godkendelse af referat fra 13. marts 2013 
Referatet blev godkendt 

3. Behandling af projektansøgninger over kr. 25.000 modtaget til 
ansøgningsfristen 1. april 2013 
 
Bilag 
5 ansøgninger med vurderingsskema. 
 
Sagsfremstilling 
Til ansøgningsfristen 1. april 2013 modtog nationalparken i alt 5 ansøgninger:  
 

1. Biodiversitetshotspots – en komplet biodiversitetskortlægning af nationalparken 
2. Kold Aftensmad – en Tv-programserie om mad og naturoplevelser i nationalparken 
3. Verdensballet på Møllerup – støtte til forplejning af frivillige, nedsættelse af billetpris for børn samt 

kulturhistoriske rundvisninger  
4. Operation 1947 – naturpleje af et areal ved Molslaboratoriet 
5. Smag for Mols – bog om udvalgte spiselige planter i nationalparken med tilhørende opskrifter m.v.   

 
Sekretariatet har gennemgået de 5 ansøgninger og vurderet disse i et skema, udarbejdet på baggrund af kriterier 
opsat af bestyrelsen. Ansøgningerne har været drøftet af rådet på møde den 9. april 2013, og de 2 ansøgninger om 
naturprojekter har efter aftale med formanden været sendt i høring i naturudvalget. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller,  

1. under iagttagelse af rådets anbefalinger, at der gives afslag på ansøgningen vedrørende 
Biodiversitetshotspots på kr. 858.660  
 
Bemærkninger: 
Et medlem mente, det var en god udbygning af den faglige rapport.  Der blev fokuseret på, hvordan projektet 
hænger sammen med den faglige rapport og de 25 projekter i nationalparkplanen. Endvidere kom 
diskussionen ind på, om man skal undersøge eller handle. Det blev fremført, at projektet foregriber 
naturudvalgets næste opgave med at indstille til konkrete projekter, som kan sendes i udbud.  
 
Beslutning: 
Der gives afslag på ansøgningen med den samme begrundelse, som sidst, at Habitat Vision vil blive opfordret 
til at deltage, når bestyrelsen har besluttet, hvilke projekter, der skal sættes i udbud.  
Afstemning: For formandens indstilling 6, imod formandens indstilling 4. 
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2. at der gives tilskud på kr. 300.000 til ansøgningen vedrørende ”Kold Aftensmad”. 

 
Bemærkninger: 
Der blev udtrykt betænkeligheder, fordi det ikke ligger inden for de 25 projekter i nationalparkplanen, at der 
er rigelige madprogrammer i TV i forvejen, og hvordan det vil påvirke indsamlingen af planter og hvor, man 
vil indsamle. På den anden side vil det være interessant at få spot på Nationalparken, det er både benyttelse 
og beskyttelse, og der kan oplyses om indsamlingsreglerne. Producenten er meget erfaren og professionel og 
Nationalparken har stor indflydelse på lokaliteter og gæster. 

 
Beslutning: 
Der gives tilskud på kr. 300.000 til projektet.  
Afstemning: For formandens indstilling 5, imod formandens indstilling 3. 

 
3. at der gives afslag på ansøgningen vedrørende Verdensballet på Møllerup. I stedet indstilles det, at der 

tilbydes et sponsorat til arrangementet på kr. 25.000 under vilkår om synlig markedsføring af Nationalpark 
Mols Bjerge. 
 
Bemærkninger: 
Anne Sophie Gamborg og Vibeke Kahl forlod mødet under behandlingen på grund af inhabilitet. 
Der var overvejende stemning for at imødekomme ansøgningen mod formandens indstilling med 
begrundelse i, at man skal støtte det lokale erhvervsliv, der er kultur m.v. Rådet har anbefalet, at bestyrelsen 
tager en principbeslutning for ansøgninger som denne, da der vil komme mange af den slags, og det ville 
være mest korrekt at have et princip, så ansøgningerne kan behandles ens og hurtigere. Formanden vil ikke 
stemme imod godkendelse af ansøgningen, men har lavet indstillingen ud fra præcedens problematikken. 
Der var bred enighed om, at det var et godt og relevant projekt. 

 
Beslutning: 
Der gives tilsagn til hele ansøgningen med bevilling på 91.686 
Afstemning: For formandens indstilling 1, imod formandens indstilling 7. 

 
 

4. at ansøgningen vedrørende ”Operation 1947” henvises til drøftelse i næste møde i naturudvalget, specielt 
for afklaring af grænsefladen mellem myndighedsforpligtelser i habitatområdet og vores prioriteringer på 
naturområdet. 
 
Bemærkninger: 
Der er uklarhed om, hvorvidt det er en myndighedsopgave, og der ønskes en juridisk vurdering af 
spørgsmålet. Det blev endvidere fremført, at stedets tilstand var selvforskyldt, idet man har undladt pleje 
medens man havde et projekt på området.  

 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev godkendt.  

 
 

5. under iagttagelse af rådets anbefaling, at der gives tilskud på kr. 119.600 til ansøgningen ”Smag for Mols” 
 

Bemærkninger: 
Der blev foreslået et afsnit i bogen om, hvad man må og ikke må. Det blev fremført, at bøger af denne slags 
er interessante som souvenirs, men også som reklame.  Økonomien i bøger er svær, og en bog som denne er 
så smal, at den ikke bliver til noget, hvis den ikke får støtte. Et andet synspunkt var, at det er svært at støtte 
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bøger, og vi ved ikke noget, om hvad kvaliteten er. Hvis bestyrelsen ser bogen, kan man diskutere om den 
skal støttes eller ej. 

 
Hvis bogen er kvalitetsmæssig i orden, kan den lægges på som pdf på vores hjemmeside, så den er med til at 
promovere Nationalparken. 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling godkendes. 

 
 
 
 
Bemærkninger: 
Indledningsvist blev formuleringen ”under iagttagelse af rådets anbefalinger” diskuteret. Det blev oplyst, at 
ansøgninger behandles i råd og udvalg med det formål at kvalificere formanden til at kunne udforme en indstilling. 
Beslutningskompetencen ligger suverænt i bestyrelsen.  Der var meninger for og imod denne praksis. 
Konklusionen blev, at de oplysninger, som råd og udvalg kommer med, skal indflettes i sagsfremstillingen, ikke blot i 
bilaget med vurdering af ansøgningen, så bestyrelsen får samme beslutningsgrundlag som formanden i sin indstilling.  
Med hensyn til om anbefalinger fra rådet var flertalsbeslutninger, oplyste et rådsmedlem, at det var det ikke, i rådet 
udtaler man sig kun om det, man har forstand på. 
 
I forbindelse med behandling af første ansøgning blev den faglige rapport på naturområdet samt naturudvalgets 
arbejde drøftet.  
Et medlem mente, at naturudvalgets arbejde var kørt af sporet, og at den faglige rapport kun afspejler forskernes 
egne interessefelter. Han stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af data, og påpeger, at der er huller i rapporten.  
Det blev konkluderet, at den faglige rapport er vedtaget som beslutningsgrundlag for behandling af projekter. Den er 
resultatet af et langt og kvalificeret arbejde og af natur-workshoppen. Hvis de omtalte mangler i rapporten findes, skal 
de dokumenteres, og hvis det er tilfældet, kan bestyrelsen vedtage at tilføje dem. Bestyrelsens beslutningsgrundlag 
skal ikke ændres via ansøgninger.  
 
 
Beslutninger: 
Oplysninger fra råd/udvalg om styrker og svagheder skal indflettes i sagsfremstillingen. 
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4. Genbehandling: Ubemandede formidlingsstationer (Kys Frøen) i de danske 
Nationalparker  
 
Bilag  
Projektbeskrivelse, budget og aktivitetsoversigt 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsens møde d. 21. august 2012 vedtog bestyrelsen at støtte projektet ”Kys Frøen” med 358.000 kr. ud af et 
samlet budget på 1.885.000 kr.  
Resten af pengene skulle være kommet fra Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Ferie Fond, men desværre besluttede 
AFF ikke at støtte projektet.  
 
Efterfølgende er projektet blevet reorganiseret, og forsøges nu gennemført som et projekt i nationalpark regi, i tæt 
samarbejde med de øvrige nationalparker i Danmark.  Navnet ”Kys Frøen” er i den forbindelse til debat i forhold til et 
navn, der i højere grad afspejler Nationalparkerne, ligesom det grafiske layout vil blive tilpasset nationalparkernes 
designlinje.  
Samtidig er antallet af medvirkende lokale organisationer reduceret fra 6 til 4. 
 
Af den medfølgende projektbeskrivelse fremgår, at selve konceptet for formidlingen og indholdet i de forskellige 
aktiviteter ikke er ændret. 
 
Projektets formål er at tilbyde Nationalparkens gæster en ny mulighed for at opleve naturen og kulturhistorien på en 
mere kvalificeret måde. Dette gøres gennem opbygning af 4 ubemandede aktivitetscentre, hver med 8 til 10 
aktivitetsmuligheder, hvor fastboende og turister får mulighed for at gennemføre "gør det selv" formidlingsforløb via 
detaljerede trin for trin forskrifter. 
Konceptet er oprindelig udviklet på Sydfyn, hvor det har haft succes og vist sig særdeles levedygtigt.  
 
Formidlingskonceptet udvikles i tæt samarbejde med Molslaboratoriet, Naturcenter Syddjurs, Naturstyrelsen 
Kronjylland og Museum Østjylland samt Nationalpark Thy og Nationalpark Vadehavet.  
 
Projektet vil skabe en ny mulighed for, at områdets turister og fastboende kan lære nyt om områdets natur- og 
kulturforhold på de tidspunkter det kan passe gæsterne - altså uden at være afhængig af guider m.v. Aktiviteten vil 
være gratis.   
 
Budgettet er i den nye ansøgning reduceret væsentligt gennem færre udbudssteder, ingen udvikling af ny mobilapp, 
større egenbetaling for aktørerne, en generel gennemgang af alle udgiftsposter, og endelig har sekretariatet påtaget 
sig en del af de opgaver der før skulle løses med ekstern hjælp. Det nye budget er således på 743.000. 
 
Af dem forventes det, at Friluftsrådet vil bevilge 214.950 jævnfør deres oprindelige tilsagn om tilskud.  
Nationalparken ansøges således om genbevilling af de oprindeligt bevilligede 358.000 kr. plus en tillægsbevilling på 
72.650 kr.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller at der bevilliges 430.650 kr. til det reviderede projekt  
 
Bemærkninger 
Der blev spurgt til og udtrykt bekymring over posten til bygningsændringer og undren over, at Nationalparken nu 
skulle finansiere over halvdelen af udgifterne. Der blev henvist til eksisterende grejbanker, som man mente ikke 
anvendes ret meget.  
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Der er ikke længere de samme partnere og der spørges til, hvorfor nogle har trukket sig. Det blev oplyst, at AFF har 
trukket sig på grund af manglende økonomiske midler, og de andre har omprioriteret deres dispositioner, da AFF har 
meldt fra.  
 
På den anden side blev selve projektet bedømt positivt med særlig vægt på aktivitet for børnefamilier. Det hænger fint 
sammen med initiativer i Europarc.   
 
 
Beslutning 
 
Formandens indstilling blev ikke godkendt. Projektet sendes tilbage med anmodning om at få set på de økonomiske 
muligheder for at gennemføre projektet, og der udformes en ny ansøgning. 
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5. Proces for udpegning af ny bestyrelse 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til nationalparklovens § 12 stk. 3 udpeges nationalparkbestyrelsen for en periode på 4 år, og genudpegning 
kan ske én gang. Bestyrelsen blev udpeget i efteråret 2009 og holdt sit første møde den 3. november samme år.   
 
Processen med udpegning af den nye bestyrelse foretages af Naturstyrelsen på miljøministerens vegne. Styrelsen vil 
rette henvendelse til organisationer, som er valgt af ministeren for at disse kan indstille en mand og kvinde til den 
pågældende organisations bestyrelsesplads.  
 
Formanden har den 19. april været til møde i Naturstyrelsen for nærmere at klarlægge den forestående proces. Det 
blev aftalt, at processen igangsættes i august 2013, hvor de valgte organisationer vil blive kontaktet for indstilling af 
personer. 
 
Det forventes, at bestyrelsen for de kommende 4 år udpeges i oktober, således at de kan holde deres første 
bestyrelsesmøde primo november. 
 
I forbindelse med overgangen mellem de to bestyrelser vil der blive planlagt et dagsseminar for erfaringsudveksling og 
til sikring af kontinuitet i det fremadrettede bestyrelsesarbejde. 
 
Bemærkninger  
Delegationen til Naturstyrelsen fra Miljøministeren blev efterspurgt. Det blev klarlagt, at ministeren kan udlægge en 
del af processen til Naturstyrelsen, ikke beslutningen. Processen forestås af embedsværket. Beslutningen om, hvem 
der skal inviteres, tages af ministeren.  
 
Der blev også henvist til Nationalpark Thy, som har været igennem 2. udpegning af bestyrelsen.  
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6. Status for arbejdet i udvalg og arbejdsgruppe 
 
Sagsfremstilling 
Den forrige orientering blev fremlagt på bestyrelsesmødet i december. 
 
Styregruppen for Natur har i alt holdt 6 møder, og heraf de 2 i 2013. På det det første møde af de afholdte i år havde 
udvalget inviteret Danmarks Jægerforbund for at drøfte frøblandingen i et vildtplejeprojekt, som tilgodeser 
biodiversiteten,og herudover havde udvalget en drøftelse af overvågning og kortlægning på baggrund af den faglige 
rapport om den særlige og truede natur i nationalparken. På det andet møde havde udvalget inviteret Natur og Miljø 
afdelingen fra Syddjurs Kommune for at drøfte, hvordan et samarbejde mellem de to parter kan udvikles og styrkes.  
 
Udvalget for Stier har nedsat en arbejdsgruppe på baggrund af et bestyrelsesgodkendt kommissorium.   Gruppen har 
over 2 møder arbejdet med beskrivelse af de faktiske vej-, sti og parkeringsforhold i Mols Bjerge og har igangsat 
undersøgelser af afklaring af trafikmængder og færdselsgener m.v. Over de kommende møder skal udvalget 
fremkomme med konkret forslag til afhjælpning af færdselsproblemer i Bjergene samt til forbedringer og ændringer af 
de friluftsmæssige faciliteter i området.  
 
Udvalget for Erhverv og brug af logo har i alt holdt 5 møder, og heraf ét i 2013. På dette møde havde udvalget først en 
drøftelse med bestyrelsesrepræsentanter for Handel Syddjurs for at igangsætte et samarbejde, der kan understøtte 
erhvervsudvikling via nationalparkens virkemidler. Endvidere behandlede udvalget på mødet 11 ansøgninger om brug 
af nationalparkens logo, hvoraf de 6 fik positivt tilsagn. 
 
Udvalget for Besøgscenter har i alt holdt 5 møder, og heraf 2 i 2013. Til det det første møde af de afholdte i år havde 
udvalgets medlemmer fremsendt skriftlige indlæg med holdninger til placering og indhold af et besøgscenter i 
henholdsvis Ebeltoft og på Kalø Gods. Sekretariatet havde samlet materialet i oversigtsform og fremkom på mødet 
med et forslag til også at inddrage en byggemulighed ved Kalø Slotsruin i det videre arbejde. På udvalgets andet møde 
i år fremlagde en arkitekt fra Syddjurs Kommune de planmæssige rammer for et evt. byggeri ved Kalø Slotsruin, og 
Naturstyrelsen deltog for at fremlægge hvilke tanker, de som lodsejere har for området. 
 
Udvalget for Natur- og kulturplaner har ikke holdt møde i år. Udvalget vil først træde sammen, når sekretariatet 
gennem en dialog med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har fået udredt, hvordan danske nationalparker kan 
bidrage til at stimulere og underbygge brugen af grønne støtteordninger inden for nationalparkerne. Sekretariatet er i 
dialog med en konsulent for at få hjælp til løsning af denne ret komplicerede opgave. 
 
Bemærkninger 
 
Der blev spurgt til udvalgenes beslutningskompetence med henvisning til Udvalget for erhverv og brug af logo. Hvis 
bestyrelsen har udstukket retningslinjer, som udvalget kan administrere efter, træffes beslutninger i udvalget. Det er 
kun tilfældes p.t. med Udvalget for erhverv og brug af logo. 
 
Status for Den maritime kystkultur – gruppen mangler.
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7. Budgetopfølgning 
Bilag 

1. Budget med opdateret regnskab over forbrugte midler i første kvartal 2013. 
2. Notat vedrørende disponerede midler til projekter  

 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet ovennævnte bilag til bestyrelsens orientering. 
 
Bemærkninger 
 
Vedrørende notat om disponerede midler til projekter: God opstilling, men der blev fra en enkelt udtrykt ønskes om 
angivelse af, hvordan projekterne stemmer overens med de 25 projekter i nationalparkplanen.    
 
 

8. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde 
Bilag 
Aktivitetsoversigt marts og april 2013 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. 
 
Bemærkninger 
Rigsrevision har besøgt Nationalpark Mols Bjerge og ønsker at lave en vurdering af, hvad vi laver specielt på 
natursiden. Der er planlagt yderligere samtaler med Nationalpark Mols Bjerge og de øvrige nationalparker samt 
relevante myndigheder. Formålet for dette er arbejde er at klarlægge samarbejde og arbejde for natur i et 
internationalt perspektiv.  
 
Uddybning:  
Fordeling af henvendelse til nationalparken om guidede ture. Det drejer sig om en aftale mellem formidlingspartnere 
om en ny lettere administration på området. Der er lagt et prisniveau. Nationalpark Mols Bjerge koordinerer 
forespørgslerne. Hvis flere partnere er ligestillede, går det efter tur. 
 
Tv siden: Møde med tv2 omkring 5 udsendelser med udgangspunkt fra Molslaboratoriet.  Derudover ½ times 
udsendelse.  
 
Turistbussen.  En bus, som kører rundt i nationalparken. Ruten er planlagt i samarbejde med bl.a. 
formidlingspartnerne. 
 
Der blev udtrykt betænkelighed over, at mange ansøgninger ender på nøjagtig 25.000 kr. Er det vores anbefaling? 
 
Der blev givet eksempler på, hvorfor mange ansøgninger ender på 25.000, bl.a. på grund af, at det er hurtigere at få 
bevilget 25.000 end at søge om f.eks. 37.000 med en betydelig længere behandlingstid. Mange vælger de 25.000 og 
søger resten dækket ind andre steder.  
 
Havhaveprojet: En forening i Ebeltoft har bedt om møde for at undersøge, om det er relevant at sende ansøgning, hvis 
det er til gavn for biodiversiteten kan det være godt.  Havhave – et kredsløb hvor man kan lave muslinger og tang. 
Foreningen må ikke sælge produkterne, det er til foreningens egne medlemmer – man kan ikke få forretning på det. 
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9. Åben for tilføjelser 
 

10. Eventuelt 
Der har været mødeaktivitet med jægerforbund, kommune, naturstyrelsen og universitet, som er blevet bedt om at 
hjælpe med at finde ud af, hvor jægerne skal være på længere sigt. Arbejdspladserne skal samles, der er 30 i 
København og 20 her – jægerne har bedt andre kommuner om det samme 
 
Jørgen Ivar 
I samarbejde med Nationalparken har Landboforeningen holdt lodsejermøde om orientering om Nationalpark Mols 
Bjerge og støttemulighederne. Fint møde, udveksling af ideer.  
 
Jørgen Ivar 
Kommentarer på skiltning ved Oversø/Fuglsø – vi bør evaluere på skiltningen. Erling tager det op med kommunen. 
 
Anne Sophie 
Tv2 optager forestillingen og Dronningen kommer også.  
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