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Tilstede: 

Erling Post, formand  
Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs  
Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland  
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge  
Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland   
Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn  
Mika Leth-Pedersen, Sekretariatsleder 

 
Fraværende: 

Keld Nielsen, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs   
Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning  
Marianne Aude, Syddjurs Byråd  
Dagmar Brendstrup, VisitDenmark 

 
 
Godkendelse af dagsorden  

 
Åben for tilføjelser: Erling har en lejeaftale med DMU 
Vibeke ønsker sammensætningen af Nationalparkrådet rykket frem, så det er sikkert, at det 
nås i dag, da vi offentlig har meldt ud, at rådet udpeges i dag. 

 
Godkendelse af referater fra møde 4 og 5.   Bilag 2.1 og 2.3  

Godkendelse af referat 4, ok 
Godkendelse af referat 5, kort udgave godkendt 
Referat 4 og 5 sendes til Uffe til upload på nettet. 

 
Nedsættelse af Nationalparkråd  Bilag udsendt med posten plus bilag 5.1 i mail  
 

Der er indkommet 17 forslag. Listen omdelt 
Indstillingsbreve udsendt/omdelt nr. 17 – nr. 18 ikke omdelt. 

 
Formen for nedsættelsen 
Der var to forslag til nedsættelse af rådet.  Vi vælger 10 ud af indstillingerne, eller vi vælger 
alle indstillinger.  
Erling oplyste, at der er indstillinger fra organisationer, som også er repræsenteret gennem 
bestyrelsen, og han henviste til Thy, hvor 6 medlemmer af Rådet af den grund ikke er 
valgbare til bestyrelsen. 
 
Peter henviste til mødet den 6.12., hvor vi lavede en liste, som han foreslår, vi forholder os til 
i forhold til indstillingerne. 
Kirsten oplyste, at et par af indstillingerne omhandlede organisationer, som også er i 
Friluftsrådets bestyrelse. 



Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse 
Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl. 19.00 
Sproghøjskolen Kalø 
 
 
 
 

 
Vibeke har sammenlignet indstillingerne med listen fra december og foreslår, at vi gør det 
sammen her. 
Anne Sophie foreslog, at vi finder de indstillede personer, som er rigtige til det, vi vil, og er 
der ubesatte poster, kan vi tage det op senere. 

 
Jakob – undrede sig over indstillinger fra enkeltpersoner. Men Erling gjorde opmærksom på, 
at det har været udmeldt, at enkeltpersoner også kan indstille sig. 
Kirsten bemærkede, at uddannelsesinstitutioner mangler i ansøgerfeltet og at hun gerne vil 
have haft dem med. 
Uffe manglede noget erhverv – ud fra den betragtning, at det ikke kun er natur i 
Nationalparken, men at vi også skal fremme tilførsel af vækst og værdier. Han ønsker, at vi 
tager det op, som vi har brug for og opsøger det vi mangler, og ikke kun passivt vælger fra 
indstillingerne. 
 
Der blev diskuteret emner, som ikke er med i indstillingerne, og resultatet var:  
Uddannelsesinstitutioner, erhverv, handelsstandsforeninger, svampeforeninger, kirke og 
kunst, campingpladsejere, butikker, erhvervsfiskeri. Vi ser tiden an og vurderer senere, om vi 
skal være opsøgende over for dem. 
 
Mika oplyste, at Nord- og Syddjurs kommuner arbejder med disse problemstillinger i et 
kompetenceudvalg, der ser på, hvordan man får udvikling til Djursland.  Mika har arbejdet 
med det tidligere, og han oplyste, at kompetencer kan hentes ind via Djurslands 
Udviklingsråd. Det vil være en opgave for sekretariatet.  

 
Anne Sophie kom med kommentarer omkring udviklingen i nationalparken, vi skal passe på 
ikke at blive for bagstræberiske, så fremskridtet udebliver. 
 
 

Konklusion: 
Listen blev gennemgået og der var enighed om at udpege følgende numre. 
4, 5, 6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 16, 18. 
Ved nr. 9, 16 og 18 retter sekretariatet henvendelse for at sikre sig, at organisationerne står 
bag indstillingerne. Ligeledes kontaktes nr. 4 for at få en person tilknyttet. 
 
 Rådet består således af 11 medlemmer, første møde er den 15. april, af de 11 vælger rådet 
formand og indstiller til bestyrelsesposter. 

 
 
Samarbejdsaftale med SNS    Bilag 3.1   

Ny formulering af samarbejdsaftale er sendt fra Agnete Thomsen, SNS, den er udsendt pr. 
mail. 
Erling gav udtryk for, at den nu har en formulering, som han vil anbefale, at vi lever med. 
 
Jørgen Ivar var ikke enig, ud over økonomiområdet, mente han, at vi også skulle lave om på 
personaleområdet, men resten er han meget i tvivl om. Han mente der var for mange 
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overlødige tekster, noget som ikke har med SNS at gøre.  Vi har en forretningsorden, som 
beskriver, hvordan man tager beslutninger. 
Der var bred enighed med Jørgen Ivar.  
 
Kirsten præciserede, at kontrol og ejerskab skal ligge i bestyrelsen. 
 
Anne Sophie og Jørgen Ivar foreslog, at der laves en gruppe, som udarbejder en ny tekst. 

 
Erling gjorde opmærksom på, at han anser det for en formalitet, som er nødvendig for at vi 
kan komme i gang. Vi skal have en aftale med SNS, det har han også advokatens ord for. 
 
Han kan sagtens se, at der er tale om nogle formuleringer som er overflødige, men vi må 
erkende,  at der hos SNS har været en vilje til at formulere sig, så ejerskabet ligger i 
bestyrelsen.  Vi vil altid kunne finde noget, men han erkendte, at han stod ret alene med at 
skrive under, det er trist, vi må komme videre. 
 
Erling konkluderede, at der er bred enighed om, at det skal laves om, og det er uden 
omkostninger for nogle af bestyrelsen, men en aftale er nødvendig for at kunne ansætte 
vores to medarbejdere – nu – i løbet af en uge. Vi er nødt til at have punkterne om personale 
og økonomi på plads nu.  

 

Konklusion: 
Hele aftalepapiret skal revideres. 
Vibeke og Jørgen Ivar giver deres kommentarer til punkt 1 og 2, de skal foreligge hurtigst 
muligt, så det kan afklares inden en uge. 
 
Jørgen Ivar spurgte, om Mika kan finde ud af, om vi selv kan finde ud af punkt 3, 4 og 5 i 
aftalen 

 
 
 
Økonomi og bevilling med SNS -   Bilag 4.1  
 

Erling konkluderede, at er bevillingen på plads, men den kan ikke bruges til noget, så længe 
der ikke er en aftale. 
 
Jørgen Ivar indvendte, at det helt uacceptabelt, at det er den måde, det skal fungere på. 
 
Erling er enig i, at processen har været med til at fratage bestyrelsen glæde og ejerskab, men 
det skal vi lægge bag os.  
 
Uffe kommenterede: Der skal være nogle spilleregler for, hvordan bestyrelsen håndterer 
personale og økonomi. Hvis der ikke er en aftale med SNS, så skal der ligge en aftale med en 
anden statslig instans – så vi er sikre.  
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Kirsten oplyste, at hun havde undersøgt det, og der var flere instanser, der kan bruges, f.eks. 
landbrugsministeriet og personalestyrelsen, det er ikke nødvendigt, at det er SNS.  
Uffe svarede, at det ikke ”bare” er at vælge en anden, der skal jo være en forbindelse. 
 
 Vibeke bemærkede, at vi skal repræsentere med lokal forankring, hvis det skal være på en 
bestemt måde for at få pengene, så skal det frem. Det skylder vi vores bagland, det skal 
frem, at det er den måde det skal køre på. 

 
Uffe ridsede op, hvad opgaven er: En nationalparkplan, og det er der, der skal være lokal 
forankring. Det her er administration og kun administration. 
 
Vibeke: Lige pludselig er der noget, der skal hænge sammen,  så pengene først frigives efter 
et af SNS godkendt budget tillige med betingelse om en samarbejdsaftale med SNS, før vi kan 
få dispositionsretten over pengene.  Vi fik præsenteret kravet om en samarbejdsaftale med 
mange punkter, og nu er vi nede på 2 – så er vi vel kommet frem til, vi er nødt til at finde ud 
af, hvad kernen i kravet er. 
Uffe: Der er et minimumskrav af økonomiske spilleregler, som bestyrelsen skal følge, og det 
skal nedfældes på et papir. 
Peter: Der er ingen, der har noget imod at lave en aftale med SNS, men formuleringen skal 
være i orden. 
 
Mika tilbød sin hjælp til sammenskrivningen også inden 1.4. 
 

Konklusion: 
Afventer Vibekes og Jørgen Ivars kommentarer til aftalen, og derefter videre arbejde med 
SNS. 

 
 
Arbejdsplan for det kommende ½ år    Bilag 6.1 

Videreførelse af bestyrelsens møder og temaer i efteråret, også for at komme gennem 
rækken af temaer. 
 
Vibeke ønskede at fremskynde oplæg om offentlig forvaltning.  Specielt i lyset af de sidste 
debatter. Erling havde fuld forståelse for det, men det kan ikke lade sig gøre før i august. 
 
Mika gjorde opmærksom på, at han har et rigtig godt kendskab til forvaltningsloven, hvor det 
kommunale og statslige falder sammen. Han tilbød sin hjælp med opklaring af spørgsmål. 
 
Vibeke indvendte, at  forvaltningsloven blot er en delmængde af forvaltningsretten, og at vi 
især skal kende forholdene for statslige myndigheder og i særdeleshed nationalparker.  
 
Mika opretholdt sit tilbud, men var helt enig i, at en professionel ville kunne gøre det 
betydeligt mere indgående. 
 
Hovedopgaven er nationalparkplanen. Der er en høringsperiode på 3 måneder, og Erling 
foreslog, at vi tager det maj, juni og august, med en lang række offentlige møder, med 
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udgangspunkt i interessegrupperne – bestyrelse/råd og sekretariat. Tematiserede møder 
rundt om i kommunen – en brainstorming, så skal få gang i ideerne. 
 
Uffe: det er altså ikke planen, der er til høring, men idefasen. Selve høringen af 
nationalparkplanen følger senere, og der skal noget tid til at bearbejde de høringssvar, der 
kommer.  

 
Mika gjorde opmærksom på, at processen med at lave nationalparkplanen på er den samme 
som for andre planer. Idéfase – forudgående offentlighedsfase m.v. – der er noget han har 
stor erfaring med, og han har helt tryg ved det og ser frem til at assistere bestyrelsen i det. 
Det er hans erfaring, at idefasen giver det bedste resultat, hvis der er nogle rammer. Han 
tilbød at komme med et oplæg, hvilket bestyrelsen gerne ville have det. Mika har det klart til 
mødet i april. 
Mika vil også gerne, at bestyrelsen inddrager deres bagland, og evt. inviterer dem til 
Jagtslottet. Få ideer fra baglandet, så vi kan få det indarbejdet.  Også 
Formidlingspartnerskabet skal inddrages, det vil være rigtig godt langsigtet at inddrage dem 
allerede nu. 

 
Uffe foreslog, at bestyrelsen beder Mika om at lave en tidsplan for, hvad der skal ske, idefase 
m.v. høringer osv 
Mika kommer med den til mødet i april. 

 
Erling kom med sit udspil til mødet i april, hvor man samler rådet første gang og har et 
fællesmøde med dem og snakker om samarbejdsform m.v.  Derefter spiser vi, og så er der 
separate møder bagefter. 
 
Interessegrupperne laves senere.  Måske kan det også komme ideer efter 
offentlighedsfasen, der kan være grundlag for dannelse af interessegrupper.  
Grøn råd har møde 15. april. Erling informerer Morten Uhldal om, at vi holder 
bestyrelsesmøde den 15. april. (Morten Uhldal orienterede Erling om muligheden for at 
sende repræsentanter til Grønt Råds møde.) 
 

 
Peter opfordrer Mika til, at noget af det første at der holdes møde med gruppen om 
nationalparkdagen og Gl. Estrup. (Møde afholdt 22. marts 2010) 

 
 

Konklusion: 
Mødeoversigt udleveret og accepteret. 
Mika kommer med oplæg til bestyrelsen vedr. nationalparkplanen. 
Mødet den 15. april vil være sammen med rådet, der afholdes først et fælles møde, derefter 
separate møder. Interessegrupperingen på tværs af råd og bestyrelse dannes på et senere 
tidspunkt. Mødet kan ikke holdes på jagtslottet, da forplejningsdelen er meget vanskelig der, 
og da mødelokalet ikke kan rumme både bestyrelse og råd. 
Mika deltager i møde med gruppen vedr. nationalparkdagen og Gl. Estrup. 
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Henvendelser    Bilag 7.1 og 7.2  

Henvendelse fra Prof. Susanne Bødker, Århus Universitet om it-projekt vedr. elektroniske 
formidlingsmuligheder.  Erling har svaret, at vi er interesseret i samarbejde. 
 
Erling har været en tur i Kejlstrup, 50 ha med stendysse, Erling har meddelt, at vi ikke er klar 
til det på nuværende tidspunkt. 
 
Mika kommenterede, at det er meget positivt, at lodsejerne henvender sig og viser interesse, 
og vi skal frem til at indarbejde det i det videre arbejde, og måske ikke kun se isoleret på det. 
Alle, der kommer med henvendelser skal man virkelig nurse. 
 

Konklusion:  
Mika tage møde med Susanne Bødker omkring henvendelsen. 

 
Erling har den 2.3 været til møde i København med Friluftsrådet om friluftvejledening i 
fremtiden, og han havde ligeledes møde med Friluftsrådet i den 16. marts i Rønde. 

 

Erling har tilmeldt os til Gl. Estrup 29. – 30- maj. 
Nationalparkdagen er den 24. maj 

 
 
Åben for tilføjelser 

Lejeaftale med DMU om leje af Jagtslottet accepteres. 
Fast beløb for varme og rengøring 1500 pr. md. – dvs 8800 pr. måned. 

 
Eventuelt  

Eva spurgte til arbejdet med studietur i august. Erling har ikke gjort mere.  
 
Tidspunkt aftales til: 22-23-24-25/8, sted New Forest eller Skotland. Erling arbejder med 
planlægning og kontakter. 

 
Næste møde afholdes også på Sproghøjskolen den 15.4.2010 

 
Den endelige forretningsorden, som for længst er vedtaget, sendes ud til bestyrelsen  lægges 
på hjemmesiden. 
 
Mika: Nationalparkdagen den 24.maj skal vi vise Jagtslottet frem og få Vilfred til at fortælle 
historien. Han synes bestyrelsen skal invitere sit bagland ind og se Jagtslottet. 
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Bilag 6.1  

 
Arbejdsplan for   resten af 2010 

 
Hovedopgaven er Nationalparkplanen 
Her er der en høringsperiode ved starten på 3 mdr.  Maj, juni og august. 
Høringsperioden udnyttes til en række lokale offentlige møder arrangeret af 
interessegrupperne, der arbejder i en ”trekant” – råd, bestyrelse og sekretariat. 

 

 
Bestyrelsesmødeplanen for de næste 3 møder er klar: 
 
15. april  bestyrelsesmøde -  tema : Råd, bestyrelse, interessegrupper 
17. maj   bestyrelsesmøde -  tema : Formidlingspartnerskabet  og synlighed  
15. juni   bestyrelsesmøde -  tema :  Projekter i perioden frem til 31. aug.  2011 
18. aug.  bestyrelsesmøde -  tema :  God adfærd i det offentlige 
14. sep.  bestyrelsesmøde -  tema : 
11. okt.  bestyrelsesmøde -  tema : 
17. nov. bestyrelsesmøde -  tema : 
      dec.  Bestyrelsesmøde -  tema :  VER-DI og julemiddag med gæster 
 


