
1 
 

 

 
 

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013 

Godkendt den 11.12.2013 

Til stede:  
Erling Post, Formand  
Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning  
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Dagmar Brendstrup, VisitDenmark  
Mette Foged, Nationalpark Mols Bjerges Venner  
Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs  
Kirsten Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland  
Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Susanne Bødker, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune - SAM  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn  
Jette Sørensen, Dansk Geologisk Forening  
Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd  
Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening  
 
Afbud fra:  
Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland  
Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge  
 
Fra sekretariatet:  
Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen, referent  

 

1. Godkendelse af dagsorden ............................................................................................................ 2 
2. Godkendelse af referat .................................................................................................................. 2 
3. Behandling af projektansøgninger over kr. 25.000 modtaget til ansøgningsfristen 1. 10. 2013 .. 2 
4. Budgetopfølgning 3. kvartal til orientering ................................................................................ 13 
5. Budget for 2014 .......................................................................................................................... 14 
6.    Status for arbejdet i nationalparkens udvalg ved udgangen af første bestyrelsesperiode ........... 16 
7. Rådets evaluering af sit arbejde i den første bestyrelsesperiode. ................................................ 21 
8. Orientering om deltagelse i Europarc 2013 ................................................................................ 22 
9. Orientering om projektansøgninger til og med kr. 25.000 .......................................................... 22 
10. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesformanden om aktiviteter siden sidst ...................... 22 
11. Eventuelt ..................................................................................................................................... 23 
12. Åben for tilføjelser ...................................................................................................................... 23 
 

  



2 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der var ønsker om at diskutere et gaveregulativ. Det behandles under punkt 12 

Der var ønske om at tage en diskussion omkring midler til Egens Enge. Det behandles under punkt 12. 

2. Godkendelse af referat 
Der var bemærkninger omkring konklusionen på punktet omkring gaveregulativ. Nogle var af den 
opfattelse, at formanden var blevet opfordret til at komme med et oplæg til gaveregulativ. 

Til punkt 3 vedr. sekretariatets tilstedeværelse under bestyrelsesmøder blev det fremhævet fra nogle, at 
der ikke var ”bred opbakning”, men man anerkendte formandens ret til at træffe beslutningen.  

Der blev bedt om opklarende bemærkning vedr. tilskud til Operation 1947 vedr. vedligeholdelse efter 
projektets gennemførelse.  Sekretariatet oplyste, at der i vilkårene var stillet krav om en plejeplan, samt at 
projektet ikke går i gang, før det er afklaret, om ansøger kan få midler andre steder fra. 

Der blev stillet spørgsmål vedr. bekendtgørelsens punkt om høje anlæg. Sekretariatet oplyste, at det 
betyder, at byrådet ikke kan vedtage en lokalplan med høje anlæg i området. Hvis et projekt ikke er 
lokalplanpligtig, gælder betingelsen ikke. 

Referatet godkendes med ovenstående kommentarer. 

 

3.  Behandling af projektansøgninger over kr. 25.000 modtaget til 
ansøgningsfristen 1. 10. 2013  

Bilag  
15 ansøgninger med vurderingsskema. Vedhæftet udkastet til dagsorden og udsendt med brev 
den 15. oktober 2013. 
 
Sagsfremstilling  
Til ansøgningsfristen 1. oktober 2013 modtog nationalparken i alt 15 ansøgninger, der kan opdeles 
på følgende temaer:  
 

Natur 
1. Skovgrise – Helle og Niels Andersen 

 
Landskab og geologi 

2. Digital landskabsmodel – Geoscience Aarhus Universitet v. Nicolaj Krog Larsen 
3. Geo-cykelrute – GEON – Anette Petersen 
4. Seismisk Kortlægning af Mols Bjerge – Geofysik Aarhus Universitet v. Ole Rønø 
5. Strandvoldssystemer – Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet v. Lars 

Clemmensen 
6. Vegetationsanalyse  – Institut for Geoscience Aarhus Universitet v. Bent Odgaard. 
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Kultur 

7. Ellen Dahl – Kunst og fotobog om Ellen Dahl og Lille Strandkær  v. Morten Keller 
8. Kalø Slotsruin applikation v. Kaspar Lund 
9. Bog om Kalø  v. Vilfred Friborg Hansen og Niels Trangbæk 
10. Maritimt Formidlingshus/v. Veteranskibet Skødshoved, Ålekvasen Rigmor og 

Landsforeningen Kystkultur 
 
 

Friluftsliv  
11. Aser og jætter – Karpenhøj v. Lone Egeberg 
12. Haver til Maver – Sundhedshuset, Syddjurs Kommune v. Marianne Kirkegaard 
13. Kursus på tværs - Naturnetværk Mols v. Peter Smærup 

 
Lokal erhvervsudvikling 

14. Naturformidling og bæredygtighed – Foreningen for fremtidens huse – Friland v. Morten 
Overgaard 

15. Trolde og Børnefamilier på Rødegård – Rødegård Kursuscenter v. Oona Illum 
 
Sekretariatet har gennemgået de 15 ansøgninger og vurderet disse i et skema, udarbejdet på 
baggrund af kriterier opsat af bestyrelsen. Ansøgningerne har været drøftet af rådet på møde den 
2. oktober 2013, og de naturrelaterede ansøgninger af naturudvalget den 7. oktober 2013.  
 
Natur 
Der er indkommet én ansøgning inden for naturtemaet: 
 

1. Skovgrise 
Fra en fritidslandmand, som har stor erfaring med naturpleje med husdyr i Mols Bjerge er 
fremsendt en ansøgning om støtte på kr. 68.000 til et projekt vedrørende svinekødsproduktion i 
fredsskov. Ansøgningen kan delvis anbefales med følgende begrundelser: 

• Det er et spændende projekt med både erhvervs og natur perspektiver. 
• Dyrenes naturpleje kan bidrage til skovforyngelse. 
• Ansøgningen indeholder for mange uafklarede problemstillinger i forhold til 

myndighedsgodkendelser og ”husdyrtryk”. 
• Opbygning af hjemmeside bør afvente en nærmere projektafklaring. 

 
Indstilling  
Formanden indstiller,  
 

1. at der til projektet Skovgrise gives tilsagn om 25.000 til konsulentbistand til projektets 
videre udvikling og til indhentninger af nødvendige tilladelser m.v. samt at det oplyses 
ansøgeren, at restbeløbet vil blive udbetalt, hvis de nødvendige tilladelser foreligger. 

 
Bemærkning: Projektet anses for at være spændende, og da trykket af dyreenheder er 
lavt, anbefales det. Det blev også ønsket, at man forskningsmæssigt følger projektet. Det 
kan blive interessant.  
Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 
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Landskab og geologi 
Der er indkommet 5 ansøgninger inden for Landskab- og geologitemaet: 

Jette Sørensen bemærkede generelt til forskningsprojekterne:  
Det er kvalificerede ansøgninger med dygtige folk bag. Vores kendskab til geologien er gammel 
og ikke up-to-date. Vi kan sige noget overordnet og hvad vi tror. Med gennemførelse af 
projekterne vil vi få ny viden og et langt bedre grundlag for formidling, end vi har i dag. 
 
Der er med hensyn til den digitale landskabsmodel  tale om eksisterende data, som bliver 
fortolket ud fra vore behov udtrykt i rapporten fra Geologiworkshoppen.  
 
Jette Sørensen opfordrede bestyrelsen til, når geologiprojekterne er gennemført, at igangsætte 
et bestyrelsesprojekt, hvor data samles og sammenskrives til et formidlingsprojekt. 
 

 
2. Digital landskabsmodel 

Fra Geoscience, Aarhus Universitet er fremsendt en ansøgning om støtte på kr. 227.900 til at lave 
en digital geologisk landskabsmodel, der har til formål at skabe en mere detaljeret viden om 
nationalparkens landskabstyper. Ansøgningen anbefales med følgende begrundelser: 

• Sikre en mere korrekt formidling af landskabets forskellige elementer. 
• Kan fremadrettet bruges i vores digitale kort. 
• Kan understøtte et spændende forskningsprojekt. 

 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Digital Landskabsmodel gives tilsagn til projektet i sin helhed på kr. 
227.900. 

Bemærkning:  
 
Digital landskabsmodel: Giver svar på meget af det, vi har manglet. Højdesystemer med den ny 
teknologi er geokodede og kan bruges andre steder også.  

På spørgsmålet om, hvorvidt dette projekt afdækker skjulte kulturspor i landskabet, blev det 
pointeret, at det ikke sker i denne fortolkning af data. Det vil kræve en anden filtrering af data. 
Der bliver ikke produceret data, men det er en fortolkning af eksisterende data, man kan ikke se 
skjulte kulturspor. Landskabsmodellen vil være  Nationalparkens ejendom.  

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
 

3. Geocykelruter 
Fra konsulentfirmaet GEON er fremsendt en ansøgning på kr. 333.000 til et projekt om udlægning 
af geologi ruter i nationalparken. Projektet kan ikke anbefales med følgende begrundelse: 
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• Kortmateriale om nationalpark bør udarbejdes af nationalparken selv, således at det bl.a. 
kan kombineres med andet kortmateriale over seværdigheder. 

• Et evt. nyt geologikort bør afvente evt. resultater af andre igangsatte geologiprojekter. 
 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Geo-cykel ruter gives afslag. 
Bemærkning: På sigt bør Nationalparken selv arbejde med geo-ruter. Ved udarbejdelse af kort, 
bør Nationalparken være ind over udarbejdelsen. 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
 

4. Seismisk kortlægning af Mols Bjerge   
Fra Geoscience, Aarhus Universitet er fremsendt en ansøgning på kr. 220.000 til en seismisk 
kortlægning af nationalparken. Projektet har til formål at øge forståelsen af de geologiske 
processer, der har dannet Mols Bjerge samt at give ny informationer til en geologisk 3D model af 
nationalparken. Projektet anbefales, men ikke med fuldt tilsagn med følgende begrundelser: 

• Den seismiske kortlægning kan danne grundlag for en fuld 3D model af nationalparken som 
kunne blive et centralt element i nationalparkens velkomstcenter. 

• Formidling af resultaterne er godt indarbejdet i projektet. 
• Lodsejere inden for nationalparken gives ny viden om undergrunden på deres ejendom. 
• Budgettet omfatter afskrivning af udstyr, og nationalparken bør kun dække de faktiske 

udgifter som følge af projektet. 
 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Seismisk kortlægning gives tilsagns med kr. 200.000, da der fratrækkes kr. 
20.000 til afskrivning af udstyr i forhold til det ansøgte beløb. 
  

Bemærkning: Projektet blev vurderet som meget spændende og interessant. Det blev diskuteret, 
hvorvidt det er ønskeligt, at et institut i Århus kan trække så mange midler og der blev udtrykt 
ønske om, at vi havde noget her i Nationalparken, som kunne udføre det.  
 
Jette Sørensen pointerede, at der i Danmark kun findes GEUS, Geologisk Museum i København, 
Geologisk Institut i København og Geologisk Institut i Århus, som er i stand til at gennemføre den 
slags projekter. Det er at give staten midler, men det kan ikke være anderledes i dette tilfælde. 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
 

5. Strandvoldssystemer 
Fra Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet er fremsendt en ansøgning på kr. 
163.000 til et projekt vedrørende studier af strandvoldssystemerne i den østlige del af 
nationalparken. Ansøgningen indeholder spændende elementer, men kan ikke anbefales med 
følgende begrundelser: 
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• Strandvoldssystemerne vurderes til at være er en for snæver geologisk problemstilling i 
lyset af de øvrige ansøgninger på området.  

• Stenalderhavets udbredelse vil blive yderligere belyst i den digitale landskabsanalyse. 
 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Strandvoldssystemer gives afslag.  
 

Bemærkning: Jette Sørensen oplyste, at dette projekt vil fokusere på alderen i geologien til 
forskel fra projektet med den digitale landskabsanalyse.  
Der blev spurgt til, om de projekter vi tager ind, også er det vi gerne vil i henhold til 
Nationalparkplanen. Der blev henvist til, at projekterne i vurderingsskemaet netop vurderes i 
henhold til Nationalparkplanen. 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
 

6. Vegetationsanalyse  
Fra Institut for Geoscience, Aarhus Universitet er fremsendt en ansøgning på kr. 305.000 til et 
projekt, som sigter på at belyse vegetationshistorien i Agri området siden sidste istid. Gennem en 
analyse af aflejret sediment fra Agri Sø kan forskere i dag belyse søens dannelse, hvilke planter 
som tidligere groede i området, samt hvordan forskellige drifts og kulturformer har påvirket 
naturen siden istiden. Projektet anbefales med følgende begrundelser: 

• Der skabes et historisk korrekt billede af områdets naturhistoriske udvikling. 
• Projektet giver en spændende kobling til områdets kulturhistorie og til en evt. videre 

bearbejdning fra museet. 
• Projektets resultater vil være viden som formidlingsmæssigt vil få stor værdi. 

 
 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Vegetationsanalyse gives tilsagn til projektet i sin helhed kr. 205.000. 
 

Bemærkning: Projektet vurderes som meget spændende og som god formidling, et rigtigt 
ønskeprojekt.  Der blev spurgt til, hvordan vi sikrer os, at priserne for undersøgelserne er rigtige, 
og om der skal indhentes tilbud.  Endvidere blev der stillet spørgsmål ved, at projektet var blevet 
gennemført alligevel, hvis Nationalparken ikke støtter det. 
Sekretariatet oplyste, at det gælder alle projekter, og at betingelserne for indhentning af tilbud 
står i vilkårene for tilsagnet.  Susanne Bødker oplyste, at med hendes kendskab til universitets 
projekter, så vurderer hun, at beløbene for disse undersøgelser er rent symbolske. Det er faktisk 
kun universitets EKSTRA udgifter der dækkes via ansøgningen. 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 
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Kultur 
7. Elen Dahl, Mols og litteraturen  

Morten Keller, som er medejer af ”Lille Strandkær”, og som har familiær relation til Ellen Dahl, har 
fremsendt en ansøgning på kr. 294.261 til støtte til udgivelse af en stor-format kunstbog. Bogen 
skal bl.a. belyse Ellen Dahls interesser for natur, hendes mangeårige arbejde med fredningen af 
Mols Bjerge og hendes samarbejde med Egil Fischer og Mols Laboratoriet.  Projektet anbefales til 
nærmere drøftelse med ansøgeren og forlag med følgende begrundelser: 

• Bogen vil omhandle en unik historisk person, som har en særlig historisk tilknytning til 
området. 

• Bogen knytter op til historien om Karen Bliksen. 
• Bogen vil beskrive hvordan sommerhusudbygningen blev bremset, hvilket er helt central 

for nationalparkens identitet. 
• Bogen vil kunne blive et stærkt bidrag til nationalparkens kulturhistoriske profil. 
• Bogen vil kunne øge kendskabet til nationalparken og styrke nationalparkens brand. 
• Forlagets budget er ikke fuldt gennemskueligt og nogle budgetposter fremstår noget 

”oppustede”. 
 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Ellen Dahl gives delvis tilsagn på kr. 195.000 som støtte til 
bogproduktionen. 
 

Bemærkning: Det blev vurderet, at der var for lidt nationalpark i projektet, og at det relevante for 
nationalparken var udgivet i en bog om Egil Fischer for ca 10 år siden. Den interessante del med 
Ellen Dahl og fredningen er kun en lille del. Økonomien er også pustet for meget op. 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes ikke. 

 
 

8. Historisk troværdig smartphone-og web - applikation til Kalø Slotsruin (Kalø version 2).  
Kaspar Lund har genfremsendt en ansøgning på kr. 386.000, som bestyrelsen i marts 2013 gav 
afslag til med den begrundelse, at man bl.a. var usikker på produktets kvalitet og brugervenlighed. 
Ansøgeren har i dialog med nationalparken arbejdet videre med projektet, således at uklarheder 
nu er ryddet af vejen. Projektet omfatter en mobil applikation, som interaktivt viser en 3D-
rekonstruktion af Kalø Slot, som det fremstod i middelalderen. Til applikationen hører også 
historiefortællinger. Projektet anbefales med følgende begrundelser:  

• Projektet vil på en ny måde formidle videnskabelige fakta om det historiske bygningsværks 
udformning og indhold samt af livet på stedet i middelalderen. 

• Projektets nyhedsværdi er høj og vil styrke nationalparkens image som en moderne 
formidler af kulturmiljøer. 

• Sommerformidlernes erfaringer med version 1 har været meget positiv og applikationen 
har fået god omtale i pressen. 

• Applikationen er kulturformidling i øjenhøjde med børn og unge. 
• De tekniske problemer er afklaret. 
• Der er sikkerhed for vedligeholdelse af produktet i 3 årig periode. 
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Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Historisk troværdig smartphone- og webapplikation til Kalø Slotsruin er 
gives tilsagn til projektet i sin helhed på kr. 386.000. 

Bemærkning: Baggrund for ansøgningen og tidligere behandlinger blev diskuteret. Som nyt 
oplystes, at app’en som den er nu har fået meget positive anmeldelser og er rost af 
sommerguiderne.  Vedligeholdelsesproblemet ud over de tre år blev af nogle anset som ikke 
relevant, idet apps normalt ikke har så lang levetid. Andre var af den opfattelse, at man får for 
lidt for pengene, og formidling i forvejen har fået en alt for stor del af midlerne.  
Andre var af den opfattelse, at man bør tage brugernes erfaringer og anmeldelserne for gode 
varer. Der er udvikling i projektet i forhold til det grafiske og de platforme, app’en kan anvendes 
på.  
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes med 8 stemmer. Helge Poulsen ønsker at blive 
nævnt som værende imod indstillingen. 

 
 
 

9. Kalø 700 år Borgen og godset 1313 - 2013 
I februar2013 bevilgede nationalparkens bestyrelse kr. 143.000 til medfinansiering af en bog om 
Kalø Slot og Kalø Gods i anledning af Slotsruinens 700 års jubilæum. Fra ansøgeren er fremsendt 
en supplerende ansøgning til projektet på enten kr. 33.000 eller kr. 75.000, da bogen bliver 120 
sider og 50 illustrationer større end planlagt. Ansøgningen anbefales med det mindst ansøgte 
supplerende beløb med følgende begrundelse:   

• Da bogen tilføres yderligere værdi ved at blive længere vurderes det, at den vil kunne bære 
en salgspris på kr. 250 frem for det tidligere aftale pris på kr. 199. 

 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der som supplerende bevilling til projektet Kalø 700 år. Borgen og godset gives tilsagn om et 
yderlige tilskud på kr. 33.000, således at den samlede støtte til bogproduktionen bliver kr. 
176.000. 

Bemærkning: Det blev bemærket, at man søger penge til et projekt, som i forvejen har fået tildelt 
midler. Hvis ikke midlerne rækker, har ansøgeren ikke overholdt rammerne. 
Andre var af den mening, at bogen ikke skal være mangelfund, og derfor bør de have et ekstra 
tilskud. 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
 

10. Formidlingshus for kystkultur på Ebeltoft Fiskerihavn  
Flere maritime foreninger i Ebeltoft har i samarbejde fremsendt en ansøgning på kr. 750.000 
vedrørende støtte til etablering af et formidling- og værkstedshus på Fiskerihavnen i Ebeltoft. 
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Bygningen ønskes om sommeren anvendt til udstillinger og formidling af den kulturhistoriske 
kystkultur i nationalparken og om vinteren arbejde med det gamle skibshåndværk i forbindelse 
med vedligeholdelse af gamle fiskejoller og pramme. Stedet anses i udgangspunktet for velegnet 
til formidling om den maritime del af Ebeltofts kulturhistorie, men projektet kan ikke anbefales på 
det foreliggende grundlag med følgende begrundelser: 

• Før afklaring af nationalparkens besøgscenterstruktur er det ikke hensigtsmæssigt at binde 
sig til et formidlingsprojekt af denne karakter. 

• Det kan ikke udelukkes, at der på havnefronten kunne findes et mere velegnet sted til 
nationalparkformidling af den maritime kystkultur. 

• Projektet indeholder på både kort og længere sigt mange uafklarede spørgsmål. 
 
 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Maritimt formidlingshus gives afslag samtidig med, at det oplyses 
ansøgerne, at nationalparken vil kontakte gruppen, når bestyrelsen er klar til arbejde med 
etablering af evt. formidlingsmæssige rammer i Ebeltoft. 

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 
 
 
Friluftsliv 

11. Aser og Jætter  
Foreningen Karpenhøj har fremsendt en ansøgning på kr. 370.000 vedrørende støtte til et projekt, 
der vil skabe visuelle fortællinger på Karpenhøj via en digital guide, som gæsterne kan betjene 
selv, når de er på besøg, samt til genetablering af et mytologisk vikingeskib. Guiden omfatter fire 
digitale ruter på ejendommen inden for temaerne: Mytologisk skulpturpark, Naturtyper, Det nære 
landskab og Naturfitness. Ansøgningen omfatter endvidere et projekt om genskabelse af 
Karpenhøjs mytologiske vikingeskib. Projektet anbefales delvis med følgende begrundelser: 
 

• Den digitale guide vil forbedre mulighederne for, at nationalparkens gæster får en god og 
informativ oplevelse om natur, kultur og friluftsliv, når de besøger Karpenhøj også udenfor 
institutionens åbningstider.  

• Den digitale formidling har et fremadrettet potentiale. 
• Genetablering af vikingeskibet anses ikke for et være en opgave med direkte relation til 

nationalparkens formål. 

 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Aser og jætter gives et delvis tilsagn på kr. 207.000 til projektets digitale 
formidlingsdel. Tilsagnet gives under den forudsætning, at Friluftsrådet medfinansierer 
projektet med kr. 92.500.  
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Bemærkning: Der var nogen debat om, hvorvidt projektet var nationalpark relevant, og om det 
falder uden for vores formål, når vi har svært ved at placere det. Det blev ikke betragtet som en 
god og gennemarbejdet ansøgning. 

Betragtes projektet som et frilufts-liv projekt er der ingen problemer med at få det indpasset i 
Nationalparkens formål. 

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
12. Haver og Maver 

Syddjurs Kommunes Sundhedshus har fremsendt en ansøgning på kr. 1.389.396 vedrørende støtte 
til et skolehavekoncept, hvor formålet er at give børn og unge skoleundervisning i sanse- og 
naturoplevelser med maden som omdrejningspunkt. De deltagende børn skal dyrke køkkenhaver 
og lave mad og i det hele taget opdage processen fra jord til bord. Ansøgningen kan ikke anbefales 
med følgende begrundelser: 

• En mere sundhedsfremmende kost samt produktion af grønsager i køkkenhaver kan ikke 
siges direkte at have relation til nationalparkens formål.  

• Nationalparkens bidrag til at understøtte sundhedsfremme for børn og unge er mere 
gennem brug af naturen til friluftsliv end gennem skabelse af grundlag for bedre kostvaner. 
 

Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Haver og maver gives afslag. 

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
13. Kurser på tværs 

Foreneingen bag ansøgningen fik i februar 2013 en bevilling på kr. 127.168 fra nationalparken, 
som et bidrag til at opbygge en fælles grejbank til 6 naturbørnehaver i og umiddelbart omkring 
nationalparken. Det samlede budget for grejbanken m.v. i denne ansøgning var på kr. 217.172 og 
heri indgik et fælles kursusforløb for de deltagende institutioner.  
Den fremsende ansøgning til denne ansøgningsrunde er på kr. 93.000 og omfatter støtte til at 
gennemføre et kursusforløb med konsulentbistand, der kan kickstarte det faglige samarbejde 
mellem netværkets institutioner og give en fælles referenceramme inden for institutionernes 
naturpædagogik. Naturnetværkets etablering og samarbejde mellem naturbørnehaver anses for 
rigtig positivt, men ansøgningen kan ikke anbefales med følgende begrundelse:    

• I det forrige projekt indgik et fælles kursusbeløb og den fremsendte ansøgning forholder 
sig ikke hertil. 

 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Kursus på tværs gives afslag.  

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 
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Lokal erhvervsudvikling 
14. Naturformidling og bæredygtighed 

Foreningen for fremtidens hus på Friland ved Feldballe har fremsendt en ansøgning om støtte på 
kr. 300.000 til medfinansiering til opførelse et demonstrationshus af naturmaterialer, som vil blive 
udført med de nyeste metoder og teknologier til sikring af det absolut lavest mulige materiale- og 
energiforbrug. Fra huset er det tanken, at der også skal formidles om nationalparkens natur og 
naturværdier. Ansøgningen kan ikke anbefales med følgende begrundelser: 

• Bæredygtigt byggeri er perifært i forhold nationalparkens formål. 
• Formidlingen om fremtidens byggeri vil være det mest naturlige at formidle om i den 

pågældende bygning. 
 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Naturformidling og bæredygtighed gives afslag. 

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 

 
15. Trolde og Børnefamilier på Rødegård 

Rødegård Kursuscenter har fremsendt en ansøgning på kr. 68.200 til et forprojekt som skal afklare og 
undersøge nærmere, hvordan centret gennem formidling, leg og oplevelse kan styrke sine 
aktiviteter. Projektet omfatter også en ide om anlæggelse af en meget fantasifyldt troldehave 
omkring kursusejendommen. Det er ønsket at lade projektet række ud til resten af Vistoft og til 
Nationalpark Mols Bjerge, også med det formål at arbejde for dannelse af en sydlig og mere bilfri 
indgang til nationalparken. Ansøgningen kan ikke anbefales med følgende begrundelser: 

• Den mest spændende del af projektet vedrørende troldehaven kan ikke understøttes, fordi 
ejendommen ligger udenfor Nationalparken. 

• Behovet for en bilfri adgang til Mols Bjerge kan understøttes bedre ved rastepladsen på 
Lyngevej øst for Knebel. 

 
Indstilling  
Formanden indstiller,  

at der til projektet Trolde og børnefamilier på Rødegård gives afslag. 

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 
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Hvis formandens indstillinger følges vil der samlet blive disponeret over et beløb på kr. 1.478.900 
af budgettet.  
Samlet forbrug inden for de enkelte områder vil herefter være: 
område Forbrugte eller 

disponerede beløb 
tidligere 

Disponeret i henhold 
til formandens 
indstilling i denne sag 

Forbrugte og 
disponerede i alt 

Natur 1.863.763 25.000 1.888.763 
Landskab og geologi 0 632.900 632.900 
Kultur 1.737.096 614.000 2.351.096 
Friluftsliv 1.141.413 207.000 1.348.413 
Erhvervsudvikling 93.918 0 93.918 
I alt 4.854.190 1.478.900 6.315.090 
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4. Budgetopfølgning 3. kvartal til orientering 
Bilag 
Budgetopfølgning for årets 3 første kvartaler 
 
Sagsfremstillingen 
Som det fremgår af bilaget for budgetopfølgningen for indeværende år har nationalparken frem til 
ultimo september haft et samlet forbrug på lidt over kr. 3,3 mio. og således er der en restbevilling 
for 2013 på lidt under kr. 8 mio. inkl. overført beløb fra 2012.  
 
Sekretariatet har følgende bemærkninger til det hidtidige forbrug: 

• Årets forbrug inden for områderne sekretariat, bestyrelse og råd, informationsmateriale og 
formidling samt projektudvikling forventes at blive i henhold til budgettet. 

• Årets forbrug inden for områderne Inddragelse af frivillige og workshops forventes at blive 
omkring halvdelen af det budgetterede. 

• Årets forbrug inden for mindre projekter forventes at blive på lidt over halvdelen.  
• Årets forbrug inden for større projekter forventes at blive på omkring 2,3 mio. men her ud 

over er ca. 3,4 mio. disponeret og forventes udbetalt næste år.  
• Årets forbrug inden for alle udvalgsområderne har været beskedent.  

 
Budgetposter, som ikke forventes forbrugt i 2013, bliver overført til budget 2014. I opbygningen af 
budgetposter og budgetlægningen for det kommende år vil sekretariatet bl.a. tage højde for vores 
erfaringer i forhold til forbruget på de enkelte poster. 
 
Bemærkning: 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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5. Budget for 2014 
Bilag 
Budgetudkast 2014 
 
Sagsfremstilling 
De 3 nationalparker har i samarbejde med Naturstyrelsens økonomiafdeling udarbejdet en ny 
kontoplan, som er opbygget ud fra såvel nationalparkernes formål som målsætninger. Et projekt 
vil i den nye kontoplan blive oprette under et af neden viste formål og herefter kunne tilknyttes en 
målsætning. Herved bliver det muligt ved en kontering at oplyse at fx et formidlingsprojekt 
vedrører geologi eller at et naturprojekt også indeholder et væsentligt kulturelement. 
På den baggrund vil budgettet for 2014 blive inddelt i følgende overordnede poster: 

1. Administration (inkl. Bestyrelse, Råd og Udvalg samt Plan og Beretning) 
2. Natur 
3. Landskab og geologi 
4. Kultur 
5. Friluftsliv 
6. Formidling (inkl. Besøgscenter) 
7. Erhverv og Lokalsamfund. 

Det afsatte beløb inden for nationalparkens 6 arbejdsområder (nr. 2 til 7 ovenfor) er til både 
indkomne projekter og projekter, som bestyrelsen selv igangsætter. 

Den nye bevilling på kr. 7,5 mio. for 2014 er fordelt med kr. 1,7 mio. til Administration og med op 
til én mio. til hvert af de 6 arbejdsområder, dog således at der på naturområder er ekstra ca. kr. 
250.000 til konsulenthjælp eller ansættelse af en medarbejder til udarbejdelse af naturprojekter.  

Budgettet inden for de enkelte arbejdsområder indeholder endvidere disponerede midler fra 
budget 2012 således at budgettallene er en sum af den nye bevilling og de midler, som bestyrelsen 
evt. bevilger i sag nr. 3 i denne dagsorden og har bevilget inden for de enkelte områder, men som 
endnu ikke er udbetalt. Det skal nævnes at der herudover til arbejdet med Velkomstcenter i de 
kommende budgetår er disponeret 2 mio. af ikke forbrugte midler fra 2012.  

Det er sekretariatets forslag at fravigelser fra indstillingerne i sag nr. 3 i denne dagsorden justeres i 
budgettet for 2014 på kontoområdet for Formidling under posten for Velkomstcenter.   
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Kontoområde Disponeret og 
overført 

Bevilling 2014 Budget 2014 

Administration 0 1.707.440 1.707.440 
Natur 770.995 1.264.040 2.035.035 
Landskab og geologi 632.900 814.040 1.446.940 
Kultur 804.000 942.340 1.746.340 
Friluftsliv 661.650 869.040 1.530.690 
Formidling – herunder 
Velkomstcenter 

2.488.268 1.201.300 3.689.568 

Erhverv og logo 25.000 701.800 726.800 
I alt  5.382.813 7.500.000 12.882.813 
 

Bestyrelsen kan løbende gennem budgetåret træffe beslutning om at omfordele budgetbeløbene 
mellem budgetposterne. Budgettet skal derfor ses som sekretariatets bedste bud i lyset af den nye 
kontoplans opbygning og bestyrelsens forventede aktiviteter og udvalgsstruktur.  

Indstilling 

Formanden indstiller budget for 2014 til godkendelse. 

 

Bemærkninger Det blev bemærket, at opbygningen, så man kan se, hvad der deles ud til forskellige 
områder, er god.   

Beslutning: Budgetgrundaget og opbygning vedtages. Der foretages justeringer i henhold til bestyrelsens 
beslutning om tilskud på dette møde.  
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6.    Status for arbejdet i nationalparkens udvalg ved udgangen af første 
bestyrelsesperiode 

 
 
Sagsfremstilling 
Efter vedtagelsen af den første Nationalparkplan gik nationalparken i drift i foråret 2012. 
Driftsfasen blev igangsat med en temadag, som mundede ud i en bestyrelsesbeslutning om at 
igangsætte tiltag på 5 områder fra nationalparkens handlingsdel, hvortil der blev nedsat 5 udvalg. 
Med udgangen af den 1. bestyrelsesperiode er status for udvalgenes arbejde følgende:  

1. Udvalget for Natur  
Den 7. oktober 2013 afholdt udvalget sit 8. og sidste møde i denne bestyrelsesperiode. 
Udvalget startede sit arbejde i foråret 2012 med at tilrettelægge en workshop for 
bestyrelse og råd, som resulterede i en konsulentrapport, hvis anbefalinger og 
konklusioner udvalget transformerede til 5 overordnede retningslinjer for den fremtidige 
prioritering af nationalparkens naturindsats. I efteråret 2012 blev naturfaglige eksperter 
anmodet om på baggrund af naturudvalget overordnede retningslinjer, at udarbejde en 
prioriteret liste over de helt særlige og truede arter samt deres levesteder i nationalparken. 
På dette grundlag har udvalget i perioden behandlet 10 indkomne 
naturprojektansøgninger med det formål at anbefale nationalparkbestyrelsen at give 
tilsagn eller afslag til de pågældende ansøgninger. Da det i flere tilfælde af forskellige 
grunde har vist sig svært at realisere de naturprojekter, som der er givet tilsagn til, og da 
antallet af indkomne forslag til naturprojekter er faldet markant igennem 2013, har 
udvalget gennem de seneste 3 møder haft fokus på, hvordan nationalparken kan komme 
videre med igangsætning af egne naturprojekter rettet mod den særlige og truede natur i 
nationalparken. Udvalget har været i dialog med Natur- og Miljø i Syddjurs Kommunen og 
Naturstyrelsen Kronjylland for nærmere at udarbejde et forslag til, hvordan de to instanser 
kan inddrages i Nationalparkens arbejde på naturområdet.  

Udvalget besluttede på deres 8. møde at foreslå følgende anbefalinger som proces for den 
fremadrettede igangsætning af naturprojekter: 

• Hvis et naturprojekt i et Natura2000 område ikke er omfattet af kommunens 
godkendte naturhandleplan, kan projektet ikke betegnes som en myndighedsopgave. 

• Der afsættes et beløb på budgettet, som skal anvendes i henhold til anbefalingerne i 
den faglige rapport om de særlige og truede arter, anbefalingerne i DTU´s faglige 
rapport om igangsætninger af projekter på havområdet og anbefalingerne i rapporten 
fra geologiworkshoppen 

• Det nye naturudvalg vælger områder, naturtyper eller arter i henhold til anbefalingerne 
i de faglige rapporter, hvor man vil igangsætte projekter. Projekter udvælges også 
under iagttagelse af naturprojekter, som igangsættes i Kommune og Naturstyrelse. 
Projekterne skal efterfølgende godkendes i bestyrelsen. 

• Med konsulenthjælp eller gennem en ansat naturprojektmedarbejder udarbejdes helt 
konkret projektbeskrivelse på baggrund af naturudvalgets beslutninger. 



17 
 

Projektbeskrivelsen skal være konkret helt ned på ejendomsniveau og være så 
fyldestgørende, at den kan anvendes til myndighedsbehandling og som 
udbudsmateriale eller kontraktmateriale for projektet. 

• Sekretariatet kontakter Kommunen og Naturstyrelsen eller anden relevant part for 
indgå kontrakt om at få projektet udført. 
 

2. Udvalget for Besøgscenter 
Over 7 møder har udvalget arbejdet med emnet gennem det seneste 1½ år.  Udvalgets 
startede sit arbejde med, at medlemmer selv fremlagde deres eller deres forenings 
holdning til placering, omfang og indhold af et velkomst/besøgscenter. På baggrund af 
udvalgets indledende drøftelser blev det besluttet at arbejde videre med tilvejebringelse af 
et beslutningsgrundlag for enten en placering i Ebeltoft eller en placering ved Kalø. I 
forhold til en placering ved Kalø havde udvalget først fokus på en placering i tilknytning til 
godset og senere i tilknytning til slotsruinen. Udvalget var i processen i dialog med 
konsulenter med det formål at styrke sin viden om bl.a. udviklingen og forventninger i til 
besøgstal til området, de besøgendes adfærd og informationssøgning samt 
udviklingstendenserne inden for dette område. Udvalget var i dialog med relevante 
myndigheder for at afklare reelle fysiske byggemuligheder de pågældende steder samt for 
at få belyst trafiktekniske og trafiksikkerhedsmæssige forhold. 
I forhold til et velkomstcenters størrelse, funktion og indretning har udvalget i sit arbejde 
haft fokus på, at formidlingen altovervejende skal ske via digitale teknologier. Der kunne 
være tale om introfilm på storskærm, touch screens med information om kultur, natur, 
geologi m.m. samt med turforslag inden for selvvalgte temaer, 3 D videofilm om 
landskabsdannelsen og download af nationalpark applikationer m.v.  Med de digitale 
teknologier kan den fysiske størrelse af et velkomstcenter reduceres i forhold til 
traditionelle formidlingscentre med store udstillinger. Det er udvalgets holdning, at der 
pladsmæssigt ved alle de 3 undersøgte steder er gode muligheder for etablering af et 
velkomstcenter i den nødvendige størrelse, som inkl. sekretariat ikke behøver at være 
større end maksimalt omkring 400-500 m2. 
 
På baggrund af denne proces indstillede udvalget til bestyrelsen, at valget mellem de 3 
mulige steder skulle træffes ud fra en overordnet stillingtagen til, om centret skulle ligge 
for sig selv og fremstå som et selvstændigt tilbud fra nationalparken til de besøgende ved 
Kalø Slotsruin, eller om centret skulle placeres, så det kunne udgøre en del af et større 
kompleks med tilbud til besøgende gæster i Ebeltoft ved Maltfabrikken eller på Kalø Gods. 
Bestyrelsen beslutte på sit møde i august 2013, at nationalparkens skulle kontakte 
Naturstyrelsen for at afklare deres holdning som lodsejer til, at et velkomstcenter forsøges 
placeret som en selvstændig enhed ved Kalø Slotsruin.  
 

3. Udvalget for stier 
Udvalget for stier udarbejdede i 2012 et kommissorium for et undersøgelsesprojekt 
vedrørende sti-, vej og færdselsforhold inden for Mols Bjerge Fredningen.  
 
Efter bestyrelsen godkendelse af kommissoriet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som 
gennem 4 møder i 2013 har behandlet en væsentlig del af kommissoriets punkter. 
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Arbejdsgruppen fremlagde den 24. oktober 2013 sin rapport med anbefalinger til 
ændringer og udvikling af stierne og rastepladserne inden for Mols Bjerge Fredningen for 
Stiudvalget.  
Helt overordnet er stiarbejdsgruppen fremkommet med følgende anbefalinger overfor 
udvalget:  

• Den motoriserede trafik ind i Mols Bjerge skal primært henvises til indfaldsvejene 
ved Strandkær og Basballe. 

• Der skal i varieret grad ske en udbygning af faciliteter på de rastepladser, som ligger 
i periferien af Mols Bjerge. 

• Den motoriserede trafik inden for de centrale dele af Mols Bjerge Fredningen skal 
begrænses, samtidig med at der skabes bedre rammer for at opleve disse områder 
til fods, på cykel eller som rytter. 

• Busser til Mols Bjerge skal anvises indgang alene ved primære indgange. 
• Omfanget af udlagte stier i Mols Bjerge er i udgangspunktet tilfredsstillende. 

Prioritering af deres vedligeholdelse og deres præsentation i folder- og 
kortmateriale skal tilpasses rastepladsernes vigtighed i forhold til det overordnede 
mål om at begrænse den motoriserede trafik i de centrale dele af Mols Bjerge. 

Herudover har arbejdsgruppen behandlet hver enkelt rasteplads i rapporten og fremlagt 
helt konkrete forslag til ændringer på disse. 
Et evt. kommende friluftsudvalg vil med afsæt i den fremlagte rapport kunne igangsætte 
projekter til forbedringer af sti- og rastepladsforholdene inden for Mols Bjerge Fredningen. 
 

 
4. Udvalget for Erhverv og Logo 

Over 7 møder har udvalget arbejdet med forskellige erhvervsrelaterede temaer de seneste 
1½ år. Udvalget startede sit arbejde i 2012 med at udarbejde retningslinjer for benyttelse 
af nationalparkens logo og disse blev godkendt af bestyrelsen i oktober 2012. Herefter 
arbejdede udvalget med en skabelon til et kursusforløb som skulle tilknyttes særlige 
tilladelser til at benytte logoet.  
Udvalget har løbende behandlet virksomheders ansøgninger om tilladelse til anvendelse af 
nationalparkens logo i deres markedsføring. Udvalget har indtil dato godkendt fire 
virksomheder, der er i fuld gang med at bruge logoet i deres markedsføring. Og hertil 
kommer fire godkendte virksomheder, der endnu mangler at fremskaffe dokumentation, 
som udvalget har efterspurgt, før de kan begynde at bruge logoet. Udvalget er endvidere i 
dialog med andre virksomheder der forventes at fremsende ansøgning om brug af logo i 
den nærmeste fremtid. 
I samarbejde med Destination Djursland og Visit Nordjylland har udvalget igangsat et EU 
kystturismeprojekt i nationalparken. Projektets formål er at tilbyde relevante virksomheder 
et professionelt kursusforløb for at forbedre betjeningen af gæster og turister, som 
besøger området.  Kystturismeprojektet startede med udpegning af virksomheder, som 
skulle tilbydes til deltagelse og der var her enighed i udvalget om, at virksomheder, der har 
søgt om tilladelse til markedsføring med Nationalparkens logo, kunne være relevante 
samarbejdsparter i projektet. Der arbejdes nu på realiseringen af et kursusforløb med 
fokus på serviceuddannelse af frontpersonale i virksomheder i og omkring nationalparken. 
Kurset skal have fokus på kendskab til nationalparken, det gode værtsskab (den gode 
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nationalparkvært) og mersalg (afledt af godt værtsskab og bl.a. storytelling) samt bedre 
brug af digitale medier.  
Endelig har udvalget også taget hul på drøftelse og strategiske overvejelser i forbindelse 
med eget salg af merchandise.  
 

5. Udvalget for Natur- og kulturplaner 
Det sidste udvalg, som bestyrelsen nedsatte efter nationalparkplanens vedtagelse, var et 
udvalg, der skal understøtte udarbejdelse af natur- og kulturplaner på ejendomsniveau 
inden for land- og skovbrug. Udvalget har afholdt 3 møder, som alle lå i 2012. På det sidste 
møde besluttede udvalget, at en række juridiske og tilskudsmæssige forhold skulle afklares, 
før et ny møde skulle afholdes, og denne afklaring er endnu ikke tilvejebragt. Det er 
bestyrelsens ønske at afklare, på hvilken måde nationalparken kan supplere og udvide 
gældende ”grønne støtteordninger” for skov- og landbrugsejendomme inden for 
nationalparken. Det er bestyrelsens ønske, at en natur- og kulturplan udarbejdet som et 
samarbejde mellem den enkelte lodsejer og nationalparken skal kunne skabe 
tilskudsgrundlag på lige fod med udarbejdede naturplaner for landbrugsejendomme og 
grønne driftsplaner samt biotopplaner for skovejendomme. Nationalparken har været i 
skriftlig dialog med de relevante styrelser uden at kunne tilvejebringe en yderligere 
afklaring, men er vidende om, at der centralt i Naturstyrelsen er opbakning til ideen og vilje 
til at bidrage til en afklaring. Det skal også nævnes, at alle 3 danske nationalparker har 
opfordret Natur- og landbrugskommissionen til styrke de ”grønne tilskudsordninger” såvel 
inden for som uden for Natura2000 områderne i nationalparkerne. 

 
 
Ud over de 5 udvalg har bestyrelsen også nedsat et dialogforum for nationalparkens maritime 
kystkultur.  

6. Det maritime kystkulturforum 
Denne gruppe af foreninger, institutioner og enkeltpersoner blev nedsat allerede i 
slutningen af 2011. Udvalgets første opgave var i foråret 2012 at samle relevante parter 
inden for bevarelse af kulturhistoriske skibe for at drøfte nogle retningslinjer, som 
bestyrelsen kunne lægge til grund for vurdering af konkret ansøgninger. Udvalget har i 
2013 arbejdet med udvikling af konkrete projekter for bl.a. at forbedre 
landgangsmulighederne i nationalparken, øge mulighederne for, at gæster kan få en 
sejloplevelse på et bevaringsværdigt skib i nationalparken samt etablering af nogle fysiske 
ramme til at arbejde på kulturhistoriske skibe og formidle om nationalparkens maritime 
kulturhistorie.  

 
Indstilling: 
Formanden indstiller: 

1. At naturudvalgets beskrevne proces for igangsætning af naturprojekter på 
baggrund de nævnte faglige rapporter godkendes som grundlag det kommende 
naturudvalgs arbejde.  

2. At der i dialog med Naturstyrelsen og andre relevante parter arbejdes for etablering 
af et Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin i henhold til mulighederne i den gældende 
lokalplan. 
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3. At der arbejdes videre med stiarbejdsgruppens rapport både i forhold til 
igangsætning af projekter på baggrund af rapportens anbefalinger og i forhold ikke 
løste opgaver i henhold til kommissoriet. 
 

 
Bemærkninger: 
 

Naturudvalget: Spørgsmålet om myndighedsopgaver skal igennem bestyrelsen for at det 
kan danne grundlag for det kommende udvalgs arbejde.  

Det blev oplyst, at alle projekter går gennem bestyrelsen og ikke afgøres af udvalget, og at 
udvalget er kommet med anbefalinger, som bestyrelsen skal tage stilling til. 

Det blev også pointeret, at vi ikke kan påvirke logistikken i planarbejdet i kommunen. Vi 
skal være vågne, så vi ikke kommer i problemer. 

Peter Gjelstrup gjorde opmærksom på, at han ikke finder den faglige rapport som 
beslutningsgrundlag optimal. Han opfatter det, som om man skærer en fjerdedel ud af 
naturen og siger, det er det vigtige. Vi har ansvar for EU arter, og han mener ikke vi kan 
være det her bekendt. 

Det blev oplyst, at man sagtens kan støtte projekter, som ikke har rod i rapporten, så 
længe de opfylder et formål i nationalparken. Det er bestyrelsens egne igangsatte 
projekter, der skal tage udgangspunkt i rapporten. 

Peter Gjelstrup ønsker taget sit synspunkt til referat, og at han mener rapporten er et 
dårligt fundament, der er meget viden, der er gået tabt, og at bestyrelsen taler mod bedre 
vidende. 

 

Stiudvalget: Der blev gjort opmærksom på, at det er bestyrelsens ansvar, hvad der foregår i 
udvalgene. Vi skal sikre, at snævre personlige interesser ikke dominerer.  

Rapporten kommer efter den endelige tilretning ud til udvalget til godkendelse. Derefter 
sendes den til bestyrelsen. 

Udvalget for natur- og kulturplaner:   Der blev gjort opmærksom på, at biotopplaner 
relaterer til jagt og ikke skov.   

Der mangler stadig afklaring af, hvor Nationalparker placeres i denne forbindelse. Vi skal 
presse på for at få en afklaring, det skal være bedre at være inden for end uden for 
Nationalparken.  

Det blev foreslået, at man inviterer de personer, som skal afklare spørgsmålene – også om 
de minimisregler – så vi kan forklare, hvad vores problem er.  
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7. Rådets evaluering af sit arbejde i den første bestyrelsesperiode. 
 

Sagsfremstilling 

På rådets sidste ordinære møde den 2. oktober 2013 var evaluering af rådsarbejdet på dagsordnen.  

På baggrund af referatnotatet kan følgende forhold fremhæves: 

Rådet har indtil nationalparkplanens vedtagelse følt sig tilsidesat, fordi bestyrelsen ikke brugt rådet særligt 
meget. Efter udvalgenes oprettelse er det blevet bedre. 

Strukturen med udvalg med råds- og bestyrelsesmedlemmer blev vurderet som positivt. Der blev dog gjort 
opmærksom på, at strukturen kunne underminere et samlet rådsarbejde, hvis rådet sjældent er samlet. 

Rådet har internt haft et godt samarbejde, og arbejdet har været berigende inden for de rammer, som 
rådet har haft. 

Rådet har følgende anbefalinger til bestyrelsen i forbindelse med nedsættelse af et kommende råd: 

• Et kommende råd kunne med fordel være større, så flere organisationer/foreninger fik en 
plads i rådet, så bestyrelsen blev dækket bedre ind med hensyn til kompetencer. 

• Det skal være organisationer/foreninger som har pladsen i rådet og ikke personlige 
udpegninger. 

• Mødefrekvensen bør være mindst 3 rådsmøder om året udover rådsmedlemmernes deltagelse 
i udvalg. 

• Der bør arbejdes på at styrke det samlede råds samarbejde med bestyrelsen.   

Bestyrelsens rådsrepræsentanter vil på mødet uddybe evalueringen. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at rådets udsagn indgår i 
bestyrelsens overvejelser på seminaret den 2. november 2013. 

 

Bemærkning: 

Det blev fremhævet, at der bør være en tydelig definition på, hvad rådet er nedsat for, at der bør 
være flere kompetencer i rådet 

Beslutning: Formandens indstilling godkendes 
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8. Orientering om deltagelse i Europarc 2013 
 
Sagsfremstilling 
3 bestyrelsesmedlemmer og en medarbejder fra sekretariatet deltog i årets Europarc konference i 
Ungarn fra den 9. til den 13. oktober 2013. Konferencen blev afholdt i Debrechen tæt på 
nationalpark Hortobagy.   
 
Kirsten Jul vil kort orientere om nationalparkens deltagelse i konferencen. 
 
Bemærkninger:  Kirsten Jul har lavet rapport af hensyn til fremtidens deltagere.  
 

9. Orientering om projektansøgninger til og med kr. 25.000 
 
Bilag  
Afgjorte projekter: 

1. Troldflagermus - Tilsagn 
2. WUMB 2014 - Tilsagn 
3. Langrendsløjper – Tilsagn  
4. Molsløbet – Tilsagn til sponsorat 

 
Sagsfremstilling 
Siden bestyrelsens møde i august 2013 har sekretariatet modtaget og afgjort 4 ansøgning om 
projekter til og med kr. 25.000, som hermed fremlægges til orientering.  
 
Bemærkninger 
 
 

10. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesformanden om 
aktiviteter siden sidst 

Bilag 
Aktivitetsoversigt oktober 2013 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på 
projekter, møder og oplæg. 
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11. Eventuelt 
 

12. Åben for tilføjelser 
 

Susanne Bødker har skrevet et oplæg og rundsendt pr. mail. Erling foreslår, at der på baggrund af 
dette og erfaringer fra andre lignende institutioner udfærdiges et oplæg til en politik. Det blev 
hilst velkommen, men samtidig skal vi passe på med småligheden. 

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

Jørgen Ivar fremførte sin bekymring over den måde lodsejere kontaktes på i forbindelse med 
projektet om Egens Enge. Han mener ikke vi kan forsvare, at andre end os selv konktakter 
lodsejere, vi er nødt til at have styr på både form og indhold i kontakten. Han fremførte, at 
lodsejerne er blevet kontaktet på en måde, som Nationalparken ikke kan stå inde for. Det bør 
tages op til overvejelse. 
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