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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  

Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening  

Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn  

Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning  

Marianne Aude, Syddjurs Byråd  

Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland   

 

Mika Leth-Pedersen, Sekretariatsleder 

Nete  Thomsen, referent 

 

Fraværende:      Dagmar Brendstrup, VisitDenmark 

                             Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening 

                             Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs   

 

 

Evaluering af Temamøde: 

 

Helge havde forventet, at der blev præsenteret en slags organisationsplan med Nationalparken placeret i forhold til 

andre, han syntes det var meget løst, og han efterlyste mere forberedelse. 

 

Jørgen Ivar var enig med Helge, men fandt, at oplysningen om, at vi ikke kan stille lodsejerne i Nationalparken bedre 

end lodsejere uden for Nationalparken, var interessant, sørgeligt men interessant. 

Anne Sophie følte, at der blev talt ned til os, og at det ikke var en ordentlig og redelig indgang. 

Marianne kommenterede, at hun repræsenterede en statslig institution, og det var det hun leverede, dog var det 

noget løst og hun kunne have ønsket sig mere forberedelse. 

Vibeke sagde, at hun havde bedt om et neutralt oplæg, det her var et partsindlæg. 

Mika havde håbet at kunne få nogle oplysninger om, hvad der ligger i at indgå frivillige aftaler, derfor har han ledt 

efter en, som har arbejdet med det i mange år.  

Helge ønskede at vide, om Mika kan lave en organisationsplan i forhold til forskellige instanser, og hvem der har 

indflydelse på hvad.  

Mika oplyste, at sekretariatet arbejder på det. 

 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev udsendt fredag den 4. juni 2010 

Der skal være et punkt 11 – åben for tilføjelser 

- August / september presset med møder / Erling vil foreslå droppe bestyrelsesmødet i august, under punkt 11 

- Evaluering af debatmøder, under punkt 11 

- Marianne – ønsker, at møderne forkortes, under punkt 11  

 

Beslutning. 

Den endelige dagsorden skal være hos bestyrelsen 1 uge før – man kan kommentere sagsfremstillingen før 

godkendelse af dagsordenen. 

I sagsfremstillingen må kun optræde objektive og faktuelle oplysninger. Udsendes med bilag som post. 
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2. Godkendelse af referat 

- Vibeke: Der er kommet en ny referat metode, hun kan ikke erindre, at det er sådan, vi har aftalt. Hun kan 

godt godkende dagsordenpunkterne, men principielt ikke sagsfremstillingerne, og at sagsfremstillingerne 

indgår i referatet  

- Anne Sophie ønsker heller ikke sagsfremstillingen sammen med referatet, det giver ubalance i tingene, 

hvordan skal det håndteres. 

- Jakob: Sagsfremstilling og derefter beslutning i et referat – det plejer han og det virker. 

- Mika pointerede, at jo bedre han beskriver emnet i sagsfremstillingen, desto kortere bliver referaterne.  

- Vibeke bryder sig ikke om forhåndsreferater. 

- Bemærke i behandlingen, hvor det er afvigende fra sagsfremstillingen 

- Uffe: Det går ikke at fjerne sagsfremstillingen fra referatet. Der vil så ikke være noget, beslutningen er hægtet 

op på. 

- Vibeke pointerede, at hun havde en del rettelser til referatet (i sagsfremstillingerne), og at det ikke kunne 

rettes i referatet. Hun er uenig i sagsfremstillingen og tolkningen nogle steder. F.eks. omkring 

samarbejdsaftalen og tolkningen af den. Den er hun ikke enig i. Hun har ingen muligheder for at ændre det.  

- Erling bemærkede, at man altid kan kommentere på sagsfremstillingen i behandlingen. 

- Vibeke mente, at det kunne hun ikke, for hun kunne ikke få rettet i referatet. 

- Vibeke kan ikke godkende referatet. 

- Mika, jeg laver sagsfremstillingen, og når man behandler punktet, kan man pointere, at man er uenig – og få 

det i referatet. Eller hvis der er flertal for  det , at ændre sagsfremstillingen under punktet godkendelse af 

dagsordenen. Mikas ambition er at man kan træffe beslutning på et oplyst grundlag. 

- Anne Sophie ønskede, at sagsfremstillingen bliver mere objektiv. 

- Mika vil bestræbe sig på det. 

- Jørgen Ivar: Hvis Mika mener, at han er nødt til at finde en median i sagsfremstillingen, så er den ikke objektiv 

mere, og så skal den tages ud af sagsfremstillingen. 

- Vibeke: Vi er sammensat til at repræsentere forskellige synspunkter og det skal fremgå. Derfor skal 

sagsfremstillingen være objektiv. 

- Vibeke: Jeg vil have sagsfremstillingen ud af referatet, vi har klaret os uden indtil nu, hvad skal vi med den. 

- Jakob mente, det var en stor hjælp med sagsfremstillingen, man kunne blot lave en linje før og efter. 

Afstemning viste, at der var flertal for fremover at fjerne sagsfremstillingen fra referatet 

 

Uffe manglede sine kommentarer til punkt 11. Fremsender dem igen, så de kan komme med i referatet. 

 

Beslutning. 

Referatets konklusioner er godtaget, men Vibeke kan ikke godkende referatet med sagsfremstilling. 

Sagsfremstillingen skal fremover ikke med i referatet. 

Punkt 11 udbygges med Uffes kommentarer 

 

(36:33) 
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3. Dagsorden for Nationalparkrådet  

 

Dagsorden fremsendt med dagsorden. 

3. møde i rådet afholdes den 22. juni 

 

1. Drøftelse af indhold og spørgsmål i debatoplægget. 

2. Fastlæggelse af proces for rådets bidrag til Nationalparkplanens indhold. 

3. Fastlægge af arbejdsmøder efter sommer. 

4. Forretningsorden.  

 

Vibeke var uenig i sagsfremstillingen vedr. punkt 1.  

Hun mener bestyrelsen skal definere, hvordan det bliver fremlagt, og det skal først gennem arbejdsgrupper i 

bestyrelsen, før det kan sendes som opgave til rådet. Hun vil gerne have mere drøftelse i bestyrelsen om, hvordan vi 

arbejder videre med nationalparkplanen. 

Drøftes videre i punkt 11. 

 

Beslutning. 

Dagsorden godkendes, dog med forbehold fra Vibeke.   

(38:23) 

 

4.  Evaluering af den Europæiske Nationalparkdag  

 

Erling bad om kommentarer til sagsfremstillingen, og han oplyste, at bortset fra en enkelt tilbagemelding, var 

reaktionerne fra aktørerne positive. 

Jørgen Ivar ønskede at vide, om det var fordi der var for få på Karpenhøj. 

Erling mente, at det kunne det godt være, og at han også så meldingen, at nationalparkbestyrelsen i princippet 

overtaget et stykke arbejde, som de har lavet i mange år – og gjort det rigtig godt. De er så kommet ind under en 

paraply. Erlings opfattelse var, at de andre i Formidlingspartnerskabet var godt tilfredse med det. 

 

Vibeke: Der står i sagsfremstillingen, at sekretariatet har modtaget forslag til Nationalparkplanen, hvad er det for 

nogle? 

Erling: Der kommer en uddybning under punkt 11. Mika forklarede, at der er kommet en del ind, som vi har i en 

mappe. 

Peter sagde, at DN var løbet tør for debathæftet, det er beklageligt. Ellers var det en succes. 

Erling oplyste, at han havde været der 2 gange ved arrangementet, og ingen bad ham om flere hæfter, han havde dem 

i bilen. 

 

Peter: Skiltene var ikke store nok. 

Peter ønskede større synlighed i landskabet. Der var masser af mennesker, som ikke anede, at DN stod på den anden 

side af vejen.   

 

Beslutning. 

Arrangementet blev drøftet, og hovedindtrykket var, at det var en succes. 

(43:25) 
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5. Evaluering af Gl. Estrup  

 

Vibeke var uenig i fremstillingen, hun mener ikke der var specielt fokus på de friluftsmæssige muligheder. Der var også 

fokus på andre ting.  

Mika redegjorde for, hvorfor han havde formuleret sig som han havde, og han kunne godt se, at hvis han ikke kunne 

nævne det fokus, som var størst, uden at nævne alle de andre ting, så kunne han selvfølgelig ikke lave en 

sagsfremstilling. Det var den oplevelse han havde, det var måske subjektivt (der var ikke foretaget registrering af 

spørgsmålene). 

Jørgen Ivar ønskede at vide noget om vores fysiske placering, om vi skal have en bedre placering næste gang, og 

indretningen af standen. Han mener vi skal være mere opmærksom på det næste gang og forbedre det.  

 

 

Kirsten: Det var en rigtig god succes i Gl. Estrup. Det var en meget stor succes for både Nationalparkdagen og Gl. 

Estrup, at vi gjorde debathæftet klar, ellers havde vi ikke haft noget at sælge os selv på. 

 

Vibeke: en besked fra besøgende fra Gl. Estrup til Skov- og Naturstyrelsen. De vil gerne have busruter indtegnet på 

folderen. 

 

Erling: Det er klart, at det er vigtigt at have noget at give ud på sådanne arrangementer, og der var pixibogen rigtig 

god, og blev brugt som udgangspunkt for debatter. 

 

Anne Sophie ønskede at vide om de andre på standen ikke også havde det indtryk, at det ikke var friluftsmæssige ting 

folk efterspurgte. 

 

Vibeke: Syntes det var blandet, der var nogle der decideret afviste hårdnakket. Det var sjovt nok at komme i dialog 

med dem. 

 

Kirsten kommenterede, at det var rigtig at kalde det friluftsmæssig fokus, det dækker jo over rigtig meget, jagt m.v. 

 

Erling meddelte, at han før der var en bestyrelse, havde sagt ja til at deltage med en stand på Æblefestivalen i oktober 

måned. Det gjorde han fordi, vi på det tidspunkt, ikke ville have meget at melde ud med, så derfor mente han at det 

var en god ide. 

 

Uffe ønskede at vide om Gl. Estrup var noget vi skulle gentage. 

Erling mente, at det var det. 

Jørgen Ivar mente, at målgruppen landmænd og lodsejere er væsentlige for os, og det er det eneste sted i området de 

samles. 

 

Beslutning. 

Arrangementet blev drøftet, og Nationalparken er med på GL. Estrup messe igen næste år, men ikke f.eks. i 

feriemesser. 

Det skal forbedres på placering og indretning af standen næste år. 

(54:37) 
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6. Etablering af sekretariat 

 

Intranettet, journalisering og hjemmeside. 

Erling: 

Intranettet først, Efter Susannes oplysninger, vil et fælles intranet for råd og bestyrelse betyde, at det er omfattet af 

offentlighedsloven, og der kan forlanges aktindsigt. Ikke at vi foretager os noget, somme tåler dagens lys, men vi skal 

være opmærksomme på det. 

 

Intranet og råd. Vibekes holdning klar, selvfølgelig skal rådet være med. Ved at give aktindsigt sikrer man, at folk bliver 

behandlet ordentligt. 

 

Helge fik den opfattelse, at det var uklogt, og at vi derfor skal holde rådet ude. 

Kirsten, enig med Helge, vi har intranettet for at få mulighed for at diskutere noget internt. 

Marianne, også enig, der skal være mulighed for et lukket rum, men langt det meste skal også være tilgængeligt for 

alle på internettet. 

Jakob enig 

Vibeke: Susanne kom med et partsindlæg, og det er muligt, at det er den måde man gør det i ministeriet, at man ikke 

har fuld offentlighed, og at man skjuler nogle ting. Hun mener, at det her skal være åbent og hun mener det var et 

udpræget partsindlæg. Det skal være sådan at folk kan se om de bliver behandlet lige. Skulle vi have noget, som ikke 

tåler dagens lys, kan vi lade være med at lægge det på nettet. (Vibeke ønsker denne sætning slettet, da den iflg. 

Hende var ironisk ment) Det her er ret principielt. 

 

Vibeke: Mener det er en rigtig dum beslutning, vi skal ikke hindre borgerne i at se, hvad vi foretager os. 

 

Jørgen Ivar, betyder det, at hvis intranettet kun omfatter bestyrelsen, så kan man som borger ikke søge aktindsigt i 

det.  

Erling: Det er kun den interne kommunikation på intranettet, som de ikke får aktindsigt i, alt andet kan de få aktindsigt 

i. 

 

Jørgen Ivar synes det er en væsentlig del.  

 

Kirsten gav eksempler på hvad hun mener ved at sige, at hendes mobilnummer er tilgængeligt for bestyrelsen, men 

hun vil ikke have det ud andre steder. 

 

Erling: Hvis vi ikke omgør vores beslutning om at tage rådet med, så har vi ingen mulighed for at ændre det. Hvis vi 

lægger ud med, at det kun er et intranet for bestyrelsen, så kan vi senere tage rådet med, hvis vi ønsker det. Vi bør 

omgøre beslutning, så intranettet bliver kun for bestyrelsen. 

 

Uffe: ønskede, at vi blev mere opmærksomme på at lægge mere på internettet. 

 

Konklusion: Intranet kun for bestyrelsen, og kan på et senere tidspunkt kan vi måske overveje rådet. Instruktion 

ønskes (Vibeke uenig) 

 

 

(1:07:12) 

Journalisering, regnskab og hjemmeside: 

Erling: Den korte konklusion er, at det kan vi godt, men det bliver sværere og dyrere. 

Vi har skønnet at udgiften til egen journalisering koster 200 000 om året. 

Hjemmesiden, det vil blive besværligt, vi skal så holde 2 hjemmesider, men det kan lade sig gøre, og det er ingen 

væsentlig udgift i anskaffelse 

Økonomidelen: Vi skal lave regnskab i et system, som vi kan overdrage oplysninger fra til staten, og det vil koste ca 

90.000 om året i licenser. Og dertil kommer så en ekstra arbejdsbyrde. 

Det er det vi foreløbig er kommet frem til. Det er et estimat, og når vi har noget mere konkret, får I det. 
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Vibeke: de 200 000 er det udvikling m.v., Erling, det er for hardware og software, ikke udvikling 

 

Mika: selvfølgelig er det sekretariatet selv, der foretager journaliseringen, det er at have et softwareprodukt til 

journalisering, hardware m.v.  

 

Det koster 25.000 pr arbejdsplads hos SNS om året. 

Nogen debat om, hvor det står.  

Der kommer et nærmere udkast til økonomien. 

 

Uffe: de timer vi bruger til regnskabsføring, vil SNS fakturere, de 25.000 er kommet ned over os fra Statens IT som ny 

afgift, det er ikke en vi har gået og puttet med. 

 

Mika: har lavet en liste over de uhensigtsmæssigheder, der er ved ikke at være i SNS system, bl.a. mangel på faglig 

viden.  

 

Vibeke: Det drejer sig ikke om at forholde sekretariatet fra viden og redskaber, det drejer sig om hvem, der udfører 

arbejdet, men en afklaring af hvad koster det, hvis SNS gør det, og hvad koster det, hvis vi selv gør det. 

Mika: Det drejer sig også om fagligt netværk og de fordele det er. 

 

Jørgen Ivar ønsker at vide, hvor langt vi er med printeren. 

Erling: Det er bestilt 

Der er møde torsdag i næste uge 

Vibeke: har I ordentlige møbler? 

Mika: Vi har ordentlige møbler og computere, det er bare nogle vi har lånt. 

Vibeke ønsker at vide, hvornår dagsorden og referat bliver printet og sendt i papirudgave til bestyrelsen, så de ikke 

selv skal printe ud. 

Erling: Det kan vi godt, men det vil tære betydeligt på portokontoen, men hvis det er det i ønsker, så er det det. 

Anne Sophie ønsker kompensation, hvis de selv skal printe. 

 

Beslutning. 

Journalisering, hjemmeside, regnskab, der kommer yderligere oplysninger, når vi har noget konkret. 

 

Print af endelig dagsorden og endelig referat i farver, sendes. 

Sendes til: Vibeke, Helge, Peter; Jørgen Ivar, Anne Sophie, Kirsten. 

Eva og Dagmar skal have muligheden 

Kuverter med logo 

 

(1:22:30) 
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7. Nationalparkkonference mandag den 23. august 2010 

Erling fortalte, at der har været samarbejde med Niras, som har lavet rapporterne. 

Mika udleverede foreløbigt program 

Vi er tidsmæssigt presset, for vi skal inden sommerferien have aftalerne på plads. 

Konferencen er for bestyrelse og råd og nogle inviterede, bestyrelsen i Thy. 

Konferencen er flyttet til mandag den 23. af hensyn til udefra kommende oplægsholdere. 

Erik fra Niras vil lave oplæg gratis. Niras 2 har netop undersøgt det, som I har efterspurgt i forhold til samarbejdet med 

det lokale samfund og nationalparken. 

Anne Sophie spurgte til New Forest.  

Erling: De kommer ind i stedet for Erik. Men det de leverede i Herning var for tyndt. 

Anne Sophie mener, at en stor del af den risiko, der er for vores område, kan ses i New Forest, og vi kan så være på 

forkant med det. 

Måske der hvor der er et spørgsmålstegn, ved landbruget. 

Anne Sophie Efter at New Forest blev nationalpark er det største erhverv – landbruget – blevet mere og mere trykket, 

fordi der ingen udvikling kan ske. Det ligner Mols Bjerge meget. Og der ligger for bestyrelsen et ansvar for at sikre 

udvikling også af dette erhverv. Det er de forpligtelser vi har på lang sigt. 

Uffe: Man skal forholde sig til, at de engelske nationalparker har myndighedsopgaver, de administrerer planloven, og 

derfor har de en anden indgangsvinkel, de skotske ligner os mere. 

 

Erling taler med New Forest om indlæg iflg. Anne Sophies indlæg, og branding, løfte nogle lokale brands og løfte 

landbruget. 

 

Mika gjorde opmærksom på, at lige som der er arbejdet med Niras, er der også arbejdet sammen med andre, som har 

erfaring med at lave konferencer, og han har været til stor hjælp. 

 

Erling: Vi kan kun nå 3 temaer, derfor er økonomien taget ud, ligesom naturværdier 

 

Vi kan lave noget med Erik fra Niras en anden dag. 

Peter ønsker noget mere om natur. IT og formidling kunne komme ud, så vi får noget med natur ind. 

 

Marianne: Måske videooptagelse af indlæg, som vi så lægger på hjemmesiden. 

 

Det koster ikke noget for os at deltage  

Vibeke: Det koster en arbejdsdag. 

 

 

Beslutning. 

Hvis nogle kommer i tanker om andre, som vi skal invitere, så send en mail, så sorterer vi i det. 

Kontakt Scotland og New Forest, de 2 danskere falder ud. 

      Vi inviterer bestyrelsen fra Thy. 

 

( 1:39:40) 
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8. Orientering fra bestyrelses medlemmer  

Uffe orienterer om SNS arbejde og planer i øjeblikket:  

Status for Arbejdsmarkedets Feriefond projektet. Han har tidligere givet ramme – AFF 30 mil og SNS og Syddjurs 

kommune har givet resten – 15 mil. 

 

Besøgscentre – Kalø, Strandkær og Schmidtsminde (kommune) 

 

Cykelsti – den gule streg rundt om hele nationalparken. Det meste er etableret, det skal forbindes. 

Kalø – Bjødstrup, Agri – Fuglsø, Bogens – Femmøller Strand, Femmøller – Femmøller Strand,  en stil ved Elsegårde og 

lidt ved Færgehavnen. 

Tidsplan cykelsti: 

I år vil følgende være færdig: Kalø – Bjødstrup, Bogens – Femmøller Strand, Agri – Fuglsø, Elsegårde-Boeslum og 

Femmøller-Femmøller Strand. 

 

Tidsplan besøgscentre: 

Plan for Bygningsindretning og tilladelser er på plads, udstillingsindholdet fyldes ud. 

 

Ridesti i Mols Bjerge på SNS arealer 

  

Formidlingsdel, skiltning, samarbejde med Nationalparken 

 

Foldere for Stubbe Sø, Ørnbjerg Mølle, Føllebund 

 

Initiativ med bjergbestigning – der er identificeret nogle dale og bjerge, som kommer i en folder. 

 

Der er organisation og styregruppe, som følger det ovenstående. Der er også følgegrupper i forbindelse med 

cykelstien- i følgegruppen sidder myndigheder, lodsejere og interesseorganisationer. 

 

Ridestiens følgegruppe er lidt anderledes end følgegruppen for cykelstien. 

 

Hvis I ønsker yderligere informationer må I gerne kontakte Uffe, så vil han finde en, der kan forklare mere 

dybdegående. Det kan så komme på dagsordenen som et punkt. 

-- 

Helge spurgte, hvordan Uffe ser SNS arbejdet i forbindelse med bestyrelsens arbejde med at lave nationalparkplanen. 

Hvordan ligger de to organisationer i forhold til hinanden. Kører du bare dit løb uden at du synes, at bestyrelsen skal 

indblandes. Hvordan er vores muligheder for at påvirke det, du laver, for du kan jo påvirke os. 

 

Uffe: Som udgangspunkt er SNS som andre lodsejere, for ham at se er det naturligt, at bestyrelsen kommer med 

forslag og ideer til noget på SNS arealer, og skal det finansieres, skal det finansieres af Nationalparkens midler. 

 

Helge: Når I planlægger et stiforløb som fra Agri til Fuglsø, så er det et anlæg på et fredet område, og der vil man som 

privat lodsejer ikke have de store muligheder. Kan nogle af vejene ikke laves om til cykelsti, og ikke motortrafik, så 

synes jeg vi som bestyrelse, virkelig skal gå ind og anbefale det. 

 

Uffe: Forslaget om cykelstien Agri-Fuglsø har været oppe på sidste møde i Lodsejerudvalget, der indhentes tilladelser 

fra fredningen. Han tror ikke, at der kan ændres status på offentlige veje fra motor til cykel. 

 

Helge: Andre steder kan man godt standse motorfærdsel, når det er op SNS arealer. Der kan man godt lave en 

parkeringsplads, og et sætte et skilt op, men at videre færdsel er på cykel eller til fods. Hvorfor kan det ikke lade sig 

gøre i vores område. 

 

Uffe: I de gamle statsskove har der ikke været adgang for motorkørsel tidligere, det har der i Mols Bjerge før 

fredningen. 

Mika: Det er offentlige veje, så det er byrådet, der har kompetencen, det kan vi ikke ændre på. 
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Uffe: Det kunne måske være et af de temaer, der tages op i forbindelse med nationalparkplanen. 

Erling: Det bliver et af de emner, der tages op efter ferien på møder. 

(1:55:12) 

 

----- 

Vibeke: Hvad kommer der til at være i montrene? (Besøgscentret i Karlsladen) 

Uffe: Vi har bedt nogle firmaer komme med et tilbud på det. 

---- 

Kirsten:  Ivers Kilde i Rosenholm skoven er åbent, 420 l vand i minuttet. 

----- 

Erling: fra byrådet Temadebat om nationalparken er på vej, måske i forlængelse af afslutningen af offentlighedsfasen. 

--- 

 

Helge: Vil gerne vise et smukt billede fra Folketidende. Han blev så glad, da han så, at de to herrer stod der og 

repræsenterede Nationalparken, men glæden gik over, han følte sig stødt, og  skrev brev til Erling, hvor han gjorde 

opmærksom på, at det ikke er rimeligt, at vi i dagspressen omtales som en splittet bestyrelse, for han har ikke selv 

opfattet det sådan. Jeg har opfattet en bestyrelse, som er engageret ud over det, han havde forventet. Han kan ikke 

fordrage at høre udtrykket, at vi skændes. Vi skændes ikke, og hvis det udtryk skal bruges, er vi på et plan, hvor han 

ikke ønsker at være med. Vi har nogle diskussioner, og jeg har altid opfattet en bestyrelse som et sted, hvor man 

diskuterer tingene, og når man så går herfra, respekterer vi hinanden. Også undervejs i diskussionerne, jeg er frygtelig 

skuffet, og det der irriterer mig allermest er, at man skal have det smidt i hovedet, når man kommer rundt ”Nå kan I 

ikke finde ud af det” 

 

Erling: Jeg har svaret dig, og jeg har ikke brugt ordet skændes på det pressemøde vi havde, og dem som måtte have 

læst Adresseavisens omtale af samme møde, kan se, at aviserne har valgt at vinkle det vidt forskelligt. Jeg kan ikke 

holde for, at Ebeltoft Folketidende har valgt at tage udgangspunkt i de to breve, som er blevet sendt til aviserne. Jeg 

kan ikke holde for, hvilke begreber Ebeltoft Folketidende ønsker at bruge. Jeg føler mig fejlciteret, og jeg ønsker ikke 

at gå til pressen og dementere noget.  

 

Helge: Så er det altså helt i orden at repræsentanter for lodsejerne bliver hængt ud? 

Erling: Jeg har ikke hængt nogen ud. Jeg kan ikke se, at de to journalister har været til samme pressemøde, men sådan 

er vilkårene. 

 

Marianne: Jeg synes også det er vigtigt, hvad der bliver sagt og skrevet om os udadtil, men vi kan ikke styre pressen. Vi 

kan f.eks. sende en pressemeddelelse ud med mellemrum, når vi synes vi har noget at fortælle om det arbejde vi 

sidder og laver. F.eks. også om den måde vi arbejder sammen på, nemlig at vi er meget engagerede.  

 

Peter: Vi kan jo bløde op på det, vi har jo mulighed for at skrive noget på hjemmesiden. 

Anne Sophie, du er jo citeret. 

Uffe: Det er en god timing at lave noget efter møderne.  

Erling: Der er ved at blive udarbejdet en pressemeddelelse. 

(2:04:17) 

 

--- 

Vibeke: Kunne godt tænke sig at også formanden og sekretariatet orienterer bestyrelsen om, hvad de laver. 

Erling: Det har vi også tidligere haft, og det tager vi med. 

Mika: Vil gerne vise bestyrelsen, hvad han laver, derfor skriver han på intranettes kalender alt, hvad han foretager sig. 

--- 

Kirsten: På temadag i Vadehavet har de fået oplæg fra en fra undervisningsministeriet og materiale om, hvordan man 

bruger nationalparken i undervisningen. Det er egentlig en ros til Mols Bjerge og kommunen. Det der omtaltes, var alt 

sammen noget der i forvejen findes i Nationalpark Mols Bjerge. 

(2:08:33) 

--- 
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Anne Sophie ønsker at vide, om det er rigtigt forstået, at vi har været ude at besøge en stor lodsejer som nationalpark. 

Erling: Det er rigtig forstået, at jeg var inviteret med til et møde med SNS og Henning Madsen, fordi vi kender 

hinanden så godt som vi gør, i forbindelse med lægning af en cykelsti i forlængelse af, hvor der i forvejen er en 

offentlig tilgængelig cykelsti. 

 

Anne Sophie: Det er jeg meget utryg ved, at jeg ikke ved, at vi som nationalpark har været ude til sådan et møde. 

Erling: Jeg har ikke noget problem med at lægge min mødekalender ud til jer. 

 

Anne Sophie: Så vidt jeg forstår, er det SNS’s sti vi taler om, og jeg vil gerne have at vi herfra distancerer os til det, for 

vi har ingen indflydelse haft på det. Jeg vil meget nødig slås i hartkorn med de beslutninger, der er der, fordi vi ikke har 

noget med det at gøre, vi har ingen indflydelse. Jeg ved, at det var markedsført som årsag, at stien går rundt i 

nationalparken, og da vi intet har med det at gøre, er det meget utrygt for mig, at vores bestyrelsesformand tropper 

op til sådan et møde og ligesom sanktionerer det den vej rundt. For vi har intet med det at gøre.  

 

Erling: Jeg tager dine bebrejdelser til efterretning. 

 

Jørgen Ivar: Og da specielt da du ikke orienterer os om det. 

Anne Sophie: Ja, jeg er meget, meget utryg. Der er stor mistillid fra min side omkring det her. 

 

Jørgen Ivar: Vi er nødt til at have hel klarhed over, at de ting, som vi foretager os på baggrund af at være i bestyrelsen, 

og du som formand, de bliver nødt til at være stemplet på forhånd. Vi bliver nødt til at vide, hvad vi foretager os. Og 

jeg er helt enig i at i den form som her, det kan jeg slet ikke acceptere. 

Anne Sophie: Slet ikke når vi intet har med de penge at gøre. Det har været et stort problem for folk at forstå 

forskellen. Jeg synes det har været med til at mudre det voldsomt til. Du kommer med nationalparkens bestyrelses-

frakke på. 

 

Anne Sophie: Lodsejeren har henvendt sig og forklaret, at de følte, at de var i gang med, at de først prøver med 

nationalparken, og lige om lidt kommer de med kommunen og eksproprieringen. 

 

Erling: Du ved udmærket, at på den sti er der i forvejen fri adgang for cyklister, det er bare en forbedring af stien. 

 

Uffe: Det var netop en del af diskussionen, om nationalparken skulle med i skiltningen, og det frafaldt Erling 

omgående, og det synes jeg var bedre end at jeg gjorde det.  

 

Vibeke: Hvad var årsagen til at Erling deltager i et møde sammen med SNS 

Erling: Jeg var blevet inviteret. 

 

Anne Sophie: Hvorfor skal en bestyrelsesformand for nationalparken med til det, det er det, der er problemet. 

Jørgen Ivar: Skal vi ikke bare konkludere, at tingene ligger for tæt på hinanden, og som jeg startede med at sige, så er 

det problematisk.   

 

Anne Sophie: Det er problematisk, at du optræder som nationalparkens bestyrelsesformand på den her måde, det 

ville vi gerne have vidst, fordi de er meget utrygge vores lodsejere rundt omkring. Og vi har ikke behov for, at det 

virker, som om der sker nogle ting, som jeg ikke ved. At bestyrelsesformanden er ude at repræsentere i en 

sammenhæng jeg ikke er bekendt med. 

 

Jørgen Ivar undrede sig over dømmekraften på begge sider. 

 

Peter mente, det var sent, at det her kom frem 

Erling oplyste, at det var en beslutning helt tilbage fra efteråret 2008. 

Uffe oplyste, at han på det andet bestyrelsesmøde fremlagde det. 
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Marianne: Det med at være udfarende er man da nødt til at være som bestyrelsesformand, Erling kan da ikke 

planlægge sin dagligdag ud fra at han skal vente til efter næste bestyrelsesmøde, om han skal ud at snakke med de og 

de folk.  

 

Vibeke: Det er ikke tvivl om det, men det her er et konkret stiforløb. 

 

Jakob: Enig med Marianne, Erling skal have lov at deltage i de møder han har lyst til, så må han optræde som 

observatør eller hvad, men han kan ikke forhandle nogle konkrete ting, men han er da nødt til at være der, hvor 

tingene sker, og det ville være det samme, som hvis Erling sad i en styregruppe for samme projekt, så ville det også 

være med observatørstatus. 

 

Jørgen Ivar: Der er den forskel, at Erling tegner bestyrelsen her, og lige meget hvor udfarende vi gerne vil have han er, 

så kan han ikke gå ud og lave sådan nogle aftaler uden at det er besluttet i det her forum. 

 

Anne Sophie: Jeg kan fra lodsejernes side, at der er virkelig, virkelig stor skepsis omkring, hvordan der bliver presset 

fra den ene side og presset fra den anden side, og de vil bare være i fred, de er ikke kommet med ind i det her med 

deres gode vilje, og derfor vil jeg meget nødig have, at vi har været med til at starte en kæmpe-konflikt med at vi har 

været med til at få den sti igennem. 

 

 ( 2:17:42) 

 

 

 

9. Studietur til Nationalpark Thy 

 

Forslaget er den 10. september - det er en fredag. 

Bestyrelse og råd. 

Vibeke: Der er et cirkulære om honorering af bestyrelsesarbejde, og det er helt fint med bestyrelsesmøder om 

aftenen, men nu har vi planlagt 2 arbejdsdage. Det har nogle deciderede omkostninger for os, der går på arbejde. Jeg 

vil gerne have, at I undersøger, om det kan honoreres. 

 

Beslutning. 

Studieturen fastlagt til 10.9. 

Rådet skal have tilbud om at komme med. 

Det undersøges om bestyrelsen kan honoreres for tabt arbejdsfortjeneste. 

(2:19:30) 
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10. Henvendelse vedr. Politistationen, Torvet 5 i Ebeltoft 

 

Poul Møller har henvendt sig til Erling og spurgt, om bestyrelsen har interesse i Torvet 5, Ebeltoft. F.eks. til 

formidlingscenter for Nationalparkens kulturmiljøer med speciel fokus på Ebeltoft midtby. 

 

Erling har svaret, at vi i første omgang ikke er interesseret, og at hvis vi skal revurdere situationen, så kan det først ske 

i nationalparkplanen, altså pr. 1.9.2011, før har vi ikke grundlag for det. Det tror han ikke byrådet kan vente på. 

 

Jakob: Har set det på to måder, museet mangler plads, og han mangler formidling af købstaden som en væsentlig del 

af Nationalparken. Han har foreslået kommunen, at museet godt kunne varetage den del formidlingen.  

Jakob vil gerne, at museet fik den opgave.  

 

Erling: Det er fuldstændig åbent.  

 

Jakob: Poul Møller beder vel også os om en holdning til, hvad bestyrelsen vil. 

 

Marianne: Det er alt for tidligt i processen til det. 

 

Erling: Vi har ingen mulighed for at tage stilling til det nu, hverken på ideologi eller økonomi. 

 

Anne Sophie: Vi kan sige, at det lyder spændende, men det er reelt det eneste vi kan. 

 

Erling: Ja det kan vi,  hvis bestyrelsen går ind og støtter museet og dermed giver museet en moralsk forpligtelse, så vil 

museet få det. 

 

Marianne: Der er de rammer der er. Der er en begrænsning frem for, at vi tænker andre steder med mulighed for at 

skabe rammerne. Vi skal ikke låse os fast.   

 

Jakob: Hvis der sker det, at museet får den opgave, vil vi igen stå i en situation som med AFF projektet og SNS. Jeg kan 

godt leve med det, men man kunne sige, at man gerne ser en formidling af nationalparken i Ebeltoft, og bestyrelsen 

kan tage stilling efter vedtagelsen af nationalparkplanen. 

 

Mika: Museet kan ikke på vegne af Nationalparken lave formidling uden bestyrelsens inddragelse. 

Hvis byrådet beslutter at sælge Politistationen til f.eks. boligformål, og I mener, at det vil forringe nationalparkens 

formidling af kulturmiljø, så kan bestyrelsen nedlægge veto mod en lokalplan med dette formål. Det kan byrådet ikke 

overrule, og bliver det en tvist, så er det miljøministeren, der afgør det. Kun for at eksemplificere de virkemidler 

bestyrelsen har. 

 

Kirsten: Vedr. politistationen, hvis bestyrelsen efter planens vedtagelse beslutter at erhverve den, skal den så også 

overdrages til SNS. 

Uffe: Nej, vi vil ikke have den. Det gælder kun jord. 

 

 

Beslutning. 

Der er ingen tvivl om, at nationalparkplanen vil pege på formidling af kulturmiljøer i Ebeltoft, bestyrelsen er bare ikke 

parat til beslutte noget og pege på nogle bestemte. 

( 2:31:40) 
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11   Eventuelt 

A. Møder i den indledende offentlighedsfase 

I forbindelse med den indledende offentlighedsfase er der behov for en række møder yderligere 6 møder, som vi 

forsøger at lægge fra 8.8. til 8.9., så vi er færdige inden offentlighedsfasens afslutning. Det er temamøder. 

Der bliver meget presset, konference, møder, bestyrelsesmøde den 18 og studietur til Thy.  

Bestyrelsen har den 18 ikke grundlaget for beskæftige sig med de indkomne forslag, og på den baggrund foreslår 

Erling, at bestyrelsesmødet den 18.8. aflyses. 

I september bliver bestyrelsesmødet så både om eftermiddagen og aftenen, så vi der får en disposition, som det 

kan lade sig gøre at skrive videre på. Det er klart, at en del af dispositionen bliver forberedt under de 5 

temamøder. 

Mika: 

11. august: Formidling og forskning  

24. august: Kultur  

26. august: Færdsel og friluftsliv  

31. august: Natur 

2. september: Erhverv og turisme  

7. september: Lodsejere og Nationalpark: At eje et stykke nationalpark  

 

Møderne kommer til at indeholde: 

Præsentation af forslag 

 - indkomne forslag fra tidligere planlægning 

 - indkomne forslag fra denne offentlighedsfase 

 - Evt. nye forslag fra mødedeltagere 

       Korte oplæg fra myndigheder, foreninger og/eller institutioner m.v. med opgaver inden for emnet. 

Drøftelse af de rejste forslag 

 

 

Alt det, der er kommet ind indtil nu, og det der tidligere er indkommet vil blive fremlagt..  

Sekretariatet sørger for, at de aktører, som er specielle til emnet, også er inviteret til stede, f.eks. 

formidlingspartnere, miljøforvaltning, kultur, erhverv og turisme m.fl. 

Opfordrer til at bestyrelsen deltager. 

Det sidste møde: Hvad vil det sige at være lodsejer i Nationalparken.  

Han vil tage kontakt til nogle, som tidligere har lavet frivillige aftaler. 

 

Jørgen Ivar: Denne form kender vi, det har vi prøvet før, og han er i tvivl om, om man kommer længere denne 

gang end tidligere.  

Han kan godt tænke sig, at vi får tingene til at gå hånd i hånd, og vi er nødt til at have de forskellige ideer koblet 

sammen, så forslagene ikke kun trækker i 1 retning, men at de opfylder flere af nationalparkens formål. Det er de 

projekter, bestyrelsen kan bruge til noget i nationalparkplanen. Han er bekymret over strukturen her, som er 

ligesom i pilotprojektet, hvor vi kørte med skyklapper på. Han efter efterlyser en større grad af interaktivitet 

mellem de forskellige emner, så man finder de projekter, som løfter noget på flere områder. Han er meget 

fokuseret på det, der kommer ud af det, ikke så meget på formen. 

 

Erling bemærkede, at i pilotprojektfasen var der en række møder inden for samme emne. Her er der tale om 1 

møde pr emne og med konkrete forslag, som man kan forholde sig til. 

Møderne er en afslutning på en offentlig debat, før arbejdet går i gang i bestyrelsen. 

 

Jørgen Ivar ser ikke noget behov for en afslutning. 

 

Mika: Det giver mest mening, hvis vi samler områdeforslagene fra de første debatmøder på emner. Det er en 

afrunding, så skal bestyrelsen vælge ud, og så bliver det på tværs. Det er bestyrelsens opgave at arbejde på tværs 

efter at den har modtaget input.  
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Uffe: Der kan være noget rigtigt i Jørgen Ivars forslag. Derfor foreslår jeg at debatten tilrettelægges således at  

hvert forslag testes i forhold til om det tjener flere formål. 

 

Vibeke: Myndigheder og lodsejere, inviterer du også lodsejere, der har indgået frivillige aftaler. Det giver en 

anden indgangsvinkel. Dem kan vi lære mest af. 

 

 

Mika foreslog, at hvis bestyrelsen også deltager i de møder, så kan de bruges som arbejdsmøder, hvis der ikke 

kommer deltagere. 

 

  

 

Uffe opfordrer bestyrelsen  til at deltage, det giver bestyrelsen en god kontakt. 

 

Jørgen Ivar: Pas på ikke at udøve censur over for de forslag, der er kommet ind, så vi får det hele med. 

 

B. Kortere møder 

 

Bestyrelsesmødet den 18.8. er aflyst 

-------- 

Mika opfordrer til at logge på kalenderen for at se datoer, men separat mail med mødedato og referat fra de 4 

områdemøder sendes til bestyrelsen. 

 

 

Marianne: Det er stadigvæk et ønske at forkorte møderne.  

Anne Sophie mente, at oplæg er med til få møderne til at virke så lange. Der er oplæg, spisning og møde, det er det, 

der gør det langt.  

 

Erling: Vi fjerner oplæg efter septembermødet, for da får vi brug for mere tid til bestyrelsesmødet. 

 

Uffe mente, at et møde fra 7 til 10 nærmer sig det ineffektive. Det bør kunne kortes ned til 2 timer. 

 

Anne Sophie: Vi bør arbejde hen mod det. 

 

Erling: Septembermødet vil være fra 16.30 til 21.30. 

 

 Vibeke: Hvis vi møder kl. 16.30 og har besluttet at mødet varer 3 timer, så kan vi jo gå efter 3 timer. 

_________________ 

 

(2:53.00) 


