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1. Godkendelse af dagsorden 

Keld ønsker en diskussion omkring udvælgelsen til Rådet. 
- Tages op under punkt 9 

Dagsorden godkendt. 

 
 

2. Godkendelse af referater fra møde 6.   Bilag 2.1 
Dagmar påpegede, at det var svært at læse i referatet vedr. udvælgelsen til Rådet, da der kun var anvendt 
numre i stedet for navne. 
Keld ønskede at vide, hvordan man kunne udvælge medlemmer fra organisationer, når der ikke var sat 
navn på? 
Helge ønskede at vide, under hvilket dagsordenspunkt, det Mika skulle undersøge til i dag, henhørte  
(Fra sidste referat: Jørgen Ivar spurgte, om Mika kan undersøge, om sekretariatet selv kan  klare punkt 3, 4 
og 5 i udkastet til samarbejdsaftalen) 
Mika har ikke undersøgt noget i forbindelse med samarbejdsaftalen, som ellers var aftalt på sidste møde. 

Referatet godkendt. 

3. Samarbejdsaftale   -      Bilag 3.1  
 
Erling har været til møde med Marianne Thyrring og Agnete Thomsen. Derefter er der kommet et nyt 
udkast til samarbejdsaftalen. Noget er ændret og andet er ikke. Erling fremlagde ændringsforslag til punkt 1 
vedr. formandens rolle, og når det bliver indarbejdet i samarbejdsaftalen, har han ikke noget problem. 
Erling udleverede den nye ordlyd samt Thys samarbejdsaftale 
En af ændringerne er, at det er Uffe, der skal underskrive aftalen for SNS. Opsigelsesvarslet er ændret til 
rent 3 måneder. 
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Han henviste også til at Nationalpark Thy har underskrevet den samarbejdsaftale, som vi 
tidligere har set. 
 
Erling anbefalede, at bestyrelsen skriver under på aftalen, og skulle det vise sig, at der bliver problemer, så 
sætter vi ressourcer ind på at få lavet en aftale med en anden instans.  
Peter ønskede at vide, med hvilket lovgrundlag SNS formulerer sig som de gør. Problemet er, at vi ikke kan 
finde det lovgrundlag. 
 
Jørgen Ivar udtrykte sin ubetingede skuffelse over den måde, SNS har behandlet de kommentarer, som 
Jørgen Ivar, Peter og Vibeke har indsendt, han er skuffet over arrogancen og er ikke indstillet på at lave 
aftale med SNS overhovedet. 
 
Keld kommenterede, at vi nu har tærsket løs på den aftale i meget lang tid. Det bare er en aftale om 
økonomi og personale, og SNS er vores samarbejdspartner i andre sammenhænge, og derfor mener han, at 
vi skal forsøge os med samarbejde med dem også her, det er for os det mest naturlige. 
 
Anna Sophie udtrykte, at hun er utryg ved ikke at vide, hvem vi refererer til. Vi er et selvstændigt organ 
under Miljøministeriet, men laver aftaler med SNS, hvor er lovhenvisningen til det forvaltningsretlige 
tilhørssted? 
 
Helge udtrykte sin skuffelse over, at samarbejdet fra Agnete Thomsens side ses som diktat. Han vil gerne se 
dokumentation for, hvor der står beskrevet noget om os i forhold til SNS – det er arrogant, at de ikke 
oplyser det.  
 
Peter: Når de ikke imødekommer os med retskildehenvisninger, så er det formentlig, fordi de ikke har det, 
og foreslog, at Vibeke på tavlen fremlagde, hvordan Nationalparken tilsyneladende er placeret i forhold til 
øvrige offentlige instanser. 
 
Vibeke har fra bestyrelsen blev nedsat bedt om at få en sagkyndig i forvaltningsret til at gennemgå fondens 
beføjelser og rettigheder. Det har vi stadig ikke fået. Derefter har vi bedt om præcis retskildehenvisning, 
hvilket heller ikke er imødekommet. Vibeke forklarede herefter sit syn på nogle af problemstillingerne og 
uklarhederne: bilag 
 
Kirsten oplyste, at hun ser det sådan, at SNS ikke har beføjelser, før vi har skrevet under. 
 
Keld: Hvem har fremsat lovforslaget – Miljøministeriet – Derfor kommer det under miljøministeriet. 
 
Erling anbefalede, at vi underskriver aftalen, og hvis der opstår problemer sætter vi ressourcer ind på at få 
en aftale med en anden. 
Helge var bekymret over, at presset er så stort på Erling fra SNS, hvad er det næste de lægger pres på os 
med. De er ikke fair over for os. 
 
Kirsten: SNS har ikke tiltaget sig en beføjelse før der er skrevet under, hvis vi indgår aftale med andre, vil 
den blive det samme – SNS er ikke værre end andre styrelser, vi har været heldige, at SNS har gjort det 
store arbejde forud for oprettelsen af Nationalparken. Og hvis det var mine penge, ville jeg også have 
sikkerhed inden jeg udbetalte dem. 
De kan ikke udbetales, før vi har bestemt os til, hvilken styrelse vi vil hører under – rent teknisk set, er der 
ikke noget sted at få pengene sendt til, før vi har en samarbejdsaftale. Kirsten anbefaler, at vi skriver under 
– med 3 mdr opsigelse og ændringen fra formand til bestyrelsen. 
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Jakob kommenterede, at når ministeren har givet SNS myndighed til de 5 punkter, så kan hun også give den 
sidste beføjelse til SNS – der er nogle statslige krav for at få statslige penge. Vi må bakke Erling op i at vi får 
det løst på bedste måde. 
 
Dagmar mente, at hele processen har været kluntet, men vi skal komme videre og få et sted, hvor pengene 
teknisk set kan sendes til – og går det ikke, som vi gerne vil have det, så må vi sige op og lave en aftale med 
en anden. 
 
Erling: Hvem støtter underskrift af en samarbejdsaftale med SNS? 7 stemte for og 5 stemte imod. 
  
Erling konkluderede, at 7-5 ikke er et godt resultat, men der vil være stor åbenhed om det.  
Peter mente, at der bør oprettes et overordnet nationalparkråd, der fremover kan tage sig af spørgsmål af 
fælles interesse for Nationalparkerne, så brug af tid på tvivlsspørgsmål af lignende art kan undgås. 
 
Dagmar ønskede, at når brevet sendes, skal det vedlægges Vibekes flotte udredning. 
Helge ønskede at få understreget, at det er uheldigt at delegere det til Uffe. 
Jørgen Ivar var enig, det er uheldigt, at Uffe har fået aben.  
 
Anne Sophie konkluderede, at nu stemte vi ja - og kommer videre, og så arbejder vi videre med at 
undersøge andre muligheder, hvis det bliver nødvendigt. 
 
Vibeke meddelte til orientering, at hun – p.g.a. den manglende imødekommelse mht. afdækning af SNS’s 
faktiske beføjelser har henvendt sig til ministeren og bedt om retskildehenvisningerne mv. 
 

Jørgen Ivar: Jeg vil ikke undlade at nævne min skuffelse over bestyrelsens vedtagelse af samarbejdsaftalen 

med SNS. Der er tale om en ufærdig aftale, hvor vi reelt ikke ved hvad vi skriver under på. Jeg er meget 

forbeholdende. 

  

Samarbejdsaftalen er vedtaget med stemmerne 7 for og 5 imod. Det afleveres til Miljøministeriet, og den 
endelige aftale fremsendes til underskrift af Erling.  

 
4. Arbejdsplan for Nationalparkplan   

Punktet med Mika indlæg om debatoplæg blev rykket frem fra punkt 5. 
Mika gennemgik sit indlæg (vedhæftet som bilag) 
Han indledte med at sige, at der er en stram tidsplan, men vi kan nå det på en ordentlig måde alligevel. 
Han pointerede, at oplægget er dynamisk, der er allerede i forhold til det på mødet udleverede print, 
enkelte justeringer, og bestyrelsen kan også komme med justeringer. 
Bestyrelsen og dens bagland har indtil 10. maj til at komme med emner eller spørgsmål til, hvad det er det 
væsentlige at tage med i debatoplægget. 
Vi skal lave annoncering, trykning af debatoplæg, så det er klar, når offentlighedsfasen starter på 
nationalparkdagen. Vi kan sagtens nå det, vi forbereder meget, så vi efter den 10. maj kan gøre det færdigt 
til godkendelse –med eller uden ændringer – på bestyrelsesmødet den 17. maj. 
 
Nationalparkdagen annonceres bredt, planlægningen af dagen ligger nu hos bestyrelsen. 
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Jørgen Ivar ønskede at sikre sig, at Mikas indlæg, blot er et forslag til tidsplan for 
nationalparkplanen, da den endelige afgørelse er bestyrelsens Mika var helt enig, det er et forslag eller 
oplæg, bestyrelsen skal komme med emnerne. 
Jørgen Ivar ønskede også at få slået fast, at formålspunkterne er sideordnede. Vedr. planchen med ”hvad 
kan hovedspørgsmålene være”. Vi kan vælge at inddrage rådet eller lade være. Det er bestyrelsen, der har 
kompetencen til at beslutte det. 
 
Keld mente ikke, at vi kan holde rådet ude.  
Jørgen Ivar præciserede, at sekretariatet ikke kan bestemme, hvad bestyrelsen vil. 
 
Mika ændrer plancherne, så det passer til bestyrelsens beslutning. 
 
Dagmar bemærkede, at det var bedre, om bestyrelsen i løbet af dette møde havde set plancherne før 
rådet. 
Helge indskød, at vi har aftalt, at vi vil have den arbejdsform, som er beskrevet i plancherne.  
Kirsten mente, at vi samarbejder med rådet via de to bestyrelsesmedlemmer. 
 
Mika gjorde opmærksom på, at hans oplæg er et forslag, og at det er bestyrelsen, der træffer den endelige 
beslutning. 
 
Vibeke ønskede at vide, hvem der laver ture, hvem bestemmer det, bestyrelsen skal ind over budskaberne, 
hvad emnerne er, hvor turerne er og hvilken rute. Bestyrelsen skal godkende for at de kan få skilte. 
Eva var overrasket over, at turene var planlagt, da de kom til mødet med formidlingspartnerne omkring 
forslag til ture på nationalparkdagen. 
Erling oplyste, at nogle har planlagt en del formidlingsture, inden der blev nationalpark. Det er ligesom med 
SNS projektet, det blev startet før der var nationalpark. Fremover SKAL det sikres, at bestyrelsen har 
indflydelse. D.v.s. bestyrelsen skal ”indhente” de tiltag, der er sat i gang. 
Formidlingspartnerskabet har været oprettet længe, og de har planlagt en del til nationalparkdagen, de har 
så overgivet den sidste del af planlægning og annoncering til bestyrelsen. 
 Det må præciseres, at de forhold som ikke er godkendt af bestyrelsen eller det nedsatte udvalg ikke kan 
gennemføres i Nationalparkfondens navn. Og altså heller ikke med Nationalparkens logo 
 
Mika oplyste, at samarbejdet med SNS omkring skilte også udvikler sig positivt. De skilte, der er fået midler 
til, vil blive lavet i samarbejde med bestyrelsen, så nationalparkens logo også kommer på, der hvor det er 
inden for nationalparkens område. 
Helge gjorde opmærksom på, at det også af skiltene skal fremgå, hvad der er privat og ikke. 
Vibeke gjorde igen opmærksom på, at vores logo ikke må bruges, før der er lavet en skriftlig ansøgning til 
bestyrelsen, og bestyrelsen har godkendt brugen. 
 
Den indledende offentlighedsfase sættes i gang på den europæiske nationalparkdag den 24. maj. 

Forslag til udarbejdelse af debatoplæg ændret i forhold til bestyrelsens ønsker.  
Bestyrelsen indsender ideer og forlag til emner til debatoplægget senest ? 10. maj 
Debatoplægget udarbejdes derefter og fremlægges for bestyrelsen den 17. maj 
Efter godkendelse – med eller uden ændringer – sendes til trykning og skal være klar den 24. maj til 
nationalparkdagen. 
 
De forskellige ture på nationalparkdagen er nu Nationalpark Mols Bjerges arrangement i samarbejde med 
Formidlingspartnerskabet, og vore skilte kan benyttes. 
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Skilte, som SNS sætter op i nationalparken skal indeholde angivelse af hvad, der er privat, og 
hvad der er offentligt. Logo kan anvendes efter bestyrelsens godkendelse. 

 
5. Økonomi    -   regnskab for de første 3 mdr.  Bilag på mødet 

                                                 -   arbejdsbudget for det kommende halvår  Bilag på mødet 
 
Erling meddelte, at det er begrænset, hvad der er af regnskab for kvartalet. Det har vi  ikke kunnet få  fra 
SNS allerede  14 dage efter kvartalets udgang, men han oplyste, at forbruget er mindre end det, som vi har 
budgetteret med. 
 
Anne Sophie mente, at sekretariatet kunne lave et særskilt regnskab, så vi har overblikket.  
Erling påpegede, at det kunne vi godt, men at SNS så skulle lave det igen. 
 
 Vibeke spurgte om, hun har forstået rigtigt, at Erling ikke har haft dispositionsretten over bevillingen på de 
6 mio.kr. og at dette havde voldt økonomiske vanskeligheder mht. aflønning af medarbejdere, indkøb af 
basale kontorartikler mv. Erling bekræftede, at udbetalinger indtil videre var sket pr. kulance fra SNS. 
Vibeke spurgte herefter, henset til Uffe Laursens udtalelser til dagspressen, fra hvilket tidspunkt, 
dispositionsretten forelå. Erling svarede f”ra for en time siden, hvor vi vedtog at under skrive 
samarbejdsaftalen”. 

Der fremskaffes regnskab til næste møde. 
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6. Etablering af sekretariatet –  

Vibeke spurgte om sekretariatet har store problemer med det økonomiske. Erling oplyste, at det er der 
ikke, vi har blot ikke kunne komme ind på statens indkøb. 
 
Praktiske ting i forbindelse med etableringen. 
Der blev efterlyst liste med bestyrelses- og rådsmedlemmer, alle kontaktoplysninger 
Det samme for sekretariatet 
Sekretariatets adresse er Grenaavej 12, 8410, der er åbningstid fra kl. 8.00 til 16.00. Jagtslottet ejes af SNS, 
som har lejet det ud til DMU, som igen har lejet det ud til os. 

Nationalpark Mols Bjerge 
Sekretariatet 
Grenaavej 12 
8410 Rønde 
Åbningstid efter aftale 
 
 

 
7. Nationalparkdag og udstilling på Landbrugsmessen 
Nationaparkdagen afholdes med Nationalpark Mols Bjerge som paraplyorganisation. 

Der er lavet en fin fordeling af aktiviteter  

 Nationalpark Mols Bjerge, Mødested: Jagtslottet 

 Danmarks Jægerforbund  -  Invasive arter – planter og dyr. Mødested: Jægerskolen 

 Molslaboratoriet  -  Biodiversitets- og nationalparkdag. Mødested: Molslaboratoriet 

 Kommunen, Mødested:  

 Friland, Mødested:  

 DGI Karpenhøj  -  Hvad må man - ansvarligt friluftsliv i Nationalparken, Mødested: Karpenhøj 

 SNS, Mødested: 

 Dansk Naturfredningsforening -  Naturens ambulance.Mødested: Kalø Slutsruin 

 Dansk Ornitologisk Forening  - Fugletur ved Stubbe Sø 

 Botanisk Forening Mødested: Parkeringspladsen ved  Jernhatten  

 Syddjurs museum, Mødested:  

 Formidlings partnerskabet   I samarbejde med Ørnbjerg mølles venner, Mødested:  Ørnbjerg Mølle  
 
Skriftlige bidrag til folderen og annoncen samles af sekretariatet, som også producerer det efter 
godkendelse af bestyrelsen ( via mail på grund af tidshorisonten). 
Skilte til aktiviteterne. Der er ved at blive lavet skilte, som kan genbruges mange gange, som kan stilles op, 
når bestyrelsen har godkendt brugen i forhold til arrangementet. 
 

Den endelige planlægning og annoncering er overdraget til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge 
Der afholdes ca 12 arrangementer i samarbejde med Formidlingspartnerskabet 
 

 
8. Henvendelser  / kontakter  til sekretariat og bestyrelse 

Erling tager til København den 16. april til møde med ministeren sammen med Ejner Frøkjær. Et af emnerne 
er økonomi i fremtiden. Der er købt en bog til ministeren som gave. 
 
Niras II er færdig – rapport om helårsturisme i 19 forskellige nationalparker i Europa. Den er bestilt og 
betalt af Turist Midt – Vest.  Der sendes link pr. mail, og Erling vil sørge for at få den trykt til udlevering. 
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Erling har læst den med henblik på studietur og ledelsesformer, men det viste sig, at ledelserne 
i nationalparkerne i Europa er bundet meget centralt op med udpegede folk i højere grand, end han havde 
forestillet sig. 
 
Anna Sophie ønskede at vide, om det også gjaldt New Forest – Erling oplyste, at det også er tilfældet og 
foreslog, at man inviterede ham herover til at holde et oplæg for bestyrelsen, da de har væsentlige 
problemer, som vi kunne lære noget af. 
 
Dagmar bemærkede, at  datoer for studieturen kunne komme til at kollidere med arbejdet med 
nationalparkplanen. Hun foreslog, at man i stedet for en studietur inviterede forskellige oplægsholdere 
hertil, det ville være mere hensigtsmæssigt både tids- og pengemæssigt.  
Forslaget blev bredt accepteret. Studieturen kan måske komme på tale, når vi er længere i processen. 
 
Erling konkluderede, at der afholdes en 1-2 dagskonference med 3-4-5 indlæg fra forskellige 
nationalparker. Nationalpark Thy inviteres. 
  
Der har været kontakt fra Poul Møller og Bo Skaarup omkring strukturering af mødet med 
formidlingspartnerskabet. Der afholdes møde. 
 
Der har været kontakt fra Susanne Bødker om at aftale et projekt med ny teknologi. Der er aftalt møde. 
 
Der har været kontakt fra Egesjold omkring Fischer-byen i Femmøller. Der afholdes møde den 20.4. 
 
Der er indsendt en ansøgning vedr. et projekt om Havmølle å. Ansøgningen er med i dagsordenen for næste 
møde. 
 
Der var debat om det rimelige i, at man modtager ansøgninger og behandler dem, før der er en udmeldt 
politik fra bestyrelsens side. Når der ikke er offentliggjort noget, vil det være tilfældigt, hvem der ansøger. 
Det skal være ens for alle. 
Kirsten meddelte, at når hun blev spurgt, havde hun sagt, at der kun var penge til egne projekter. 
På næste møde skal vi tage emnet op. 

Niras II printes til bestyrelsen 
Studieturen er konverteret til et 1-dags seminar med indlæg fra andre europæiske nationalparker 
 
Orientering på næste møde om: 
Møde med Poul Møller og Bo Skaarup 
Møde med Susanne Bødker 
Møde med Egeskjold 
 
Ansøgning om projekt vedr. Havmølle å på næste bestyrelsesmøde. 
 
Debat om politik om ansøgninger tages op den 17. maj 
 

 
9. Åben for tilføjelser  

Sammensætningen af rådet – processen: 
Det er faldet Keld for brystet, at man ikke har uvalgt NN, der ville passe helt fantastisk ind i rådet. Der ville 
have været sammenfald med andre foreninger. 
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Peter indvendte, at udvælgelsen blev foretaget på baggrund af den liste, som vi lavede i 
december. 
 
 
Vibeke gjorde opmærksom på, og det har Kirsten også tidligere gjort, at der er flere, der har dobbelte 
tilknytninger, men udvælgelsen blev foretaget på baggrund af den interesseorganisation, som havde 
indstillet personerne. I dette tilfælde var hun indstillet af en interesseorganisation, som i forvejen er 
repræsenteret. Ingen betvivlede vedkommendes kvalifikationer, og var vedkommende indstillet af en 
anden organisation, ville hun også være blevet udvalgt. 
 

Processen omkring udvælgelsen til rådet afklaret 

 
10. Eventuelt 

Dagmar foreslog, at rådet og bestyrelsen ikke holder møde samtidigt, Mika kan ikke være begge steder, og 
det er vigtigt, at han er her. 
Det følgende punkt bliver afholdt sammen med Rådet, og der blev snakket om, hvad man skulle bruge tiden 
til. 
Vedr. etablering af interessegrupper foreslog Vibeke, at vi genbruger skemaet for udvælgelse af rådet til 
også at danne interessegrupper. 

Møde i bestyrelsen skal ikke lægges samtidig med møde i rådet. 
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Møde mellem bestyrelse og råd. 
Bestyrelse og råd fik udleveret kort over nationalparken.  
Erling indledte mødet med at svare på et spørgsmål om suppleanter. Der er ikke suppleanter i hverken 
bestyrelse eller råd. 
 
Mødedato næste gang den 17. maj samtidig for både råd og bestyrelse er ikke heldig, da Mika skal kunne 
være hos bestyrelsen. Mika gjorde opmærksom på, at han lægger stor vægt på at være her, så han kan 
høre, hvad der bliver sagt. 
Derfor er der er opfordring til at finde en anden mødedato. Mødet skal indeholde indstillinger til 
bestyrelsesposter. Mika laver dagsorden til mødet, bl.a. med interessegrupper. 
Rådet kan indgive punkter til dagsordenen. 
Mødet bliver i starten af maj måned. 
 
Rådet skal også have adresselisten. 
 
Erik ønskede at vide, om det er lovmæssigt, at indstillinger skal være 1 af hver køn.  
Erling: Ja, det er det.  
Erik ønskede også at vide, om man kan bytte om dem, man sender fra organisationen.   
Erling: Det kan man ikke, man er personlig udvalgt. 
Personen kan trække sig, og organisationen kan sende en anden, som bestyrelsen skal godkende. Men vi 
har ikke nogen forpligtelse til at finde en anden, hvis en trækker sig. Man sidder i 4 år.  
 
Erling spurgte, om formen har været acceptabel som start. 
 
Bo svarede på om rådet manglede nogle kompetencer. Det var bragt på bane, at der mangler et ungt 
menneske – der er måske et hul. 
 
Flemming spurgte om rådet kunne forvente at få nogle opgaver fra bestyrelsen ret hurtigt. Konkrete 
opgaver er ønskeligt, så skal vi ikke til at starte forfra med at gå tilbage til baglandet. Vi har fået mandat fra 
vores organisation, så skal vi ikke tilbage og spørge igen. Han er lidt i vildrede med rådets opgaver. 
 
Erling: der er ingen tvivl om at vi skal arbejde os ind på hinanden. Hvis man føler, at man er med til at sikre 
en lokal opbakning på den måde, som Flemming skitserede her, så er det op til den enkelte at arbejde på 
den måde. 
 
Mika opfordrede til at indsende ideer og forslag til spørgsmål, der skal tages op til debat i den indledende 
fase,  inden den 10. maj, og den lokale opbakning i processen er meget vigtig. 
 
Jørgen Ivar oplyste, at vi får forskellige ting op til debat i bestyrelsen, og det vil så være opgaven for rådet at 
komme med svar på spørgsmål vi stiller. 
 
Rådet føler sig lidt på gyngende grund. 
 
 
Erling kommer med svar på, om der skal indstilles 2 eller 4, når han har talt med ministeren. 
 
Bo ønskede at få at vide, hvad det indebærer at være bestyrelsesmedlem. 
 



Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse 
Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl. 16.30 
Europahøjskolen Kalø 

 
Det tager noget tid, og der er en række offentlige møder, et par halve dage om måneden skal 
man regne med, og det er ikke honoreret. 
 
Mødet sluttede kl. 21.30 
 
 

Der er ikke suppleantordninger i hverken bestyrelse eller råd 
Mika laver dagsorden og finder ny mødedato for rådet 
Det bør overvejes om der er for få unge i rådet 

 


