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FORORD

Nationalpark Mols Bjerge blev indviet ved 
en højtidelighed den 29. august 2009 med 
deltagelse af Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe II, ca. 3000 borgere og flere mi-
nistre.

Dette hæfte er bestyrelsens første Natio-
nalparkplan for Nationalpark Mols Bjerges 
udvikling i de kommende 6 år. 

Bestyrelsens og rådets brede sammen-
sætning har givet mange gode debatter i 
forbindelse med planens udarbejdelse, og 
der er på alle områder enighed om, at fri-
villighed er en bærende værdi for al videre 
udvikling af Nationalpark Mols Bjerge. 

Nationalpark Mols Bjerges komplekse 
sammensætning, indeholdende unik na-
tur og kultur i et område med en købstad, 
flere landsbyer, meget privatejet jordbrug 
og skov samt en lang kyststækning med 
speciel kystkultur, har medvirket til et 
stort arbejdspres og forsinkelse af planen 
i 6 måneder. 

Nationalparkplanen har haft 1. prioritet 
i bestyrelsens, rådets og sekretariatets 
arbejde. Kun ganske få opgaver, der ikke 
direkte kunne understøtte arbejdet med 
Nationalparkplanen, har fundet plads i de 
nu forløbne 2 år. 

I den indledende offentlighedsfase viste 
borgerne stor interesse for arbejdet, og 
samlet er der over 300 forskellige forslag 
til projekter og aktiviteter, der har dannet 
baggrund for udarbejdelse af planforsla-
get. Der er begrundet håb om, at der til 
stadighed vil komme forslag fra en enga-
geret lokalbefolkning og gæster i og om-
kring Nationalparken.

Da planforslaget var i offentlig høring, ind-
kom 59 høringssvar. Det indkomne mate-
riale har medført flere tilretninger i den 
endelige plantekst, og mange konkrete 
forslag fra de to offentlighedsfaser har 
fundet vej til projektbilagene i handlings-
planen, enten direkte til handling eller 
også til videre undersøgelse af mulighe-
derne for at gennemføre disse.

Inspiration til arbejdet med nationalpark-
planen er fundet i de enkelte bestyrel-
sesmedlemmers og lokale interesseredes 
engagement og fra en række forskel-
lige rapporter, tiltag og kontakter. Her 
skal nævnes pilotprojektet, kontakt til Na-
tionalpark Thy, Nationalpark Vadehavet, 
konference med indlæg fra Skotland og 
England, deltagelse i EUROPARC konferen-
cer og studietur for bestyrelse og råd til to 
nationalparker i Tjekkiet.

Der er i lokalområdet stor opmærksomhed 
omkring arbejdet med Nationalpark Mols 
Bjerge både fra enkeltpersoner, forenin-
ger, institutioner og kommune. Oprettel-
sen af Nationalparken har også medført, 
at flere har benyttet Nationalpark Mols 
Bjerge som løftestang til at søge og har 
fået midler til udvikling i området. Arbej-
det følges med interesse af bestyrelsen. 

Nationalparkplanen indeholder hovedret-
ningslinjerne for udviklingen af National-
park Mols Bjerge i perioden frem til 2018, 
og skal danne grundlag for de årlige be-
villinger fra finansloven og de midler, der 
derudover forhåbentlig kan skaffes af an-
dre kanaler. 
 
Det videre arbejde med Nationalparken 
og gennemførelse af projekterne i Natio-
nalparkplanen vil til stadighed kræve et 
lokalt engagement.

Tak til alle, der har bidraget med forslag og 
inspiration til denne plan.

Erling Post
Bestyrelsesformand 
Nationalpark Mols Bjerge
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Nationalpark Mols Bjerges 1. National-
parkplan er udarbejdet af bestyrelsen for 
Nationalparkfond Mols Bjerge. Planen 
fastlægger retningslinjer for Nationalpar-
kens udvikling i de kommende 6 år og be-
styrelsens visioner og mål for dens videre 
udvikling over en 20 - 30 årig periode.

Nationalparkplanen har ingen retsvirk-
ninger for hverken lodsejere, kommune, 
region eller stat. Nationalparkfonden har 
ingen myndighedskompetencer hvorfor 
realisering af planen alene er afhængig af, 
hvad der kan gennemføres med frivillige 
aftaler og køb samt afholdelse af udgifter 
og ydelse af lån. 

Nationalparkplanen er opbygget i 3 dele. 
Først beskrives Nationalparkens aktuelle 
tilstand og beskyttelse, herefter bestyrel-
sens visioner og målsætninger for parkens 
udvikling og sidst Nationalparkens udvik-
lingsmuligheder og bestyrelsens handle-
plan. Til handleplanens konkrete projekter 
har bestyrelsen udarbejdet uddybende bi-
lag, som kan ses på Nationalparkens hjem-
meside og fås ved henvendelse til Natio-
nalparksekretariatet. 

Beskrivelsen af Nationalparkens aktuelle 
tilstand omfatter emnerne geologi, na-
tur, kultur, friluftsliv, formidling, forskning 
og uddannelse samt lokalsamfund og er-
hvervsforhold. 

Landskabet og geologien i Nationalparken 
viser tydelige spor fra istidens gletsjere og 
området er velegnet til at forklare hvordan 
isen har formet det danske landskab. 

SAMMENFATNING

Nationalparkens naturindhold er varieret 
med kvaliteter inden for kyst-, overdrevs- 
og skovlandskabet samt inden for fersk-
vandsnatur. Ud af de ca. 60 EU definerede 
naturtyper, som findes i Danmark, er ca. 
40 af disse repræsenteret i Nationalpark 
Mols Bjerge. 

Kulturhistorien i Nationalpark Mols Bjerge 
er kendetegnet ved at have værdier inden 
for oldtiden, middelalderlige og historiske 
kulturmiljøer, herunder landbrug, skove 
og plantager, landsbyer, herregårde, kyst-
er og købstaden samt fritidskultur.

Mulighederne for friluftsliv i Nationalpar-
ken er varierede og mangfoldige. Der er et 
bredt udbud af overnatningsmuligheder, 
vandrestier og ruter, opholdssteder og fri-
luftsanlæg. 

Formidlingen af geologi, natur-, kultur-, 
og friluftsforhold er ret omfattende og va-
rieret inden for Nationalparken. Formid-
lingsaktører fra såvel den private som den 
offentlige sektor forestår en lang række 
guidede by-, natur- og friluftsture samt 
andre arrangementer i og uden for Natio-
nalparken.

De lokale og erhvervsmæssige forhold i 
Nationalparken er påvirket af at Ebeltoft 
by er en del af parken. Land- og skovbrug 
er udbredt i Nationalparkområdet, og tu-
rismen har betydning for den lokale be-
skæftigelse også inden for detailhandel og 
håndværkserhvervene. 

Bestyrelsen vil for at udvikle National-
parken have fokus på at skabe forbin-
delseslinjer mellem Nationalparkens na-
turområder, og i øvrigt vil bestyrelsens 
målsætninger følge af bekendtgørelsen 
for Nationalpark Mols Bjerge. 

Bestyrelsens handleplan er opbygget ud 
fra bekendtgørelsens målsætninger for 
Nationalparkens udvikling. 

På naturområdet vil bestyrelsen igang-
sætte en yderligere kortlægning og kvali-
tetsbeskrivelse af Nationalparkens natur-
indhold samt styrke naturplejen fx inden 
for de lysåbne naturtyper og herunder 
bekæmpelsen af invasive arter og igang-
sætning af græsningsforsøg med husdyr. 

Bestyrelsen vil arbejde for at der efterla-
des mere dødt ved i skovene samt skabes 
et historisk demonstrationslandbrug, som 
bl.a. skal vise hvordan den kulturskabte 
overdrevs- og hedenatur er en følge af tid-
ligere tiders landbrugsdrift.

I forhold til bevarelse og synliggørelse af 
geologiske forhold i Nationalparken vil 
bestyrelsen igangsætte arbejdet med en 
yderligere indsamling af viden og kortlæg-
ning samt igangsætte et projekt, som bl.a. 
skal afklare, hvordan geologiske profiler 
kan anvendes i formidlingen af National-
parkens geologi.

På kulturmiljøområdet vil bestyrelsen ar-
bejde for at samle og supplere den kul-
turhistoriske bygningsregistrering samt 
fortsætte registreringen af de vigtigste 
kulturminder og -miljøer inden for Natio-
nalparken. 
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Bestyrelsen vil endvidere afsætte midler 
til restaurering og pleje af bevaringsvær-
dige kulturmiljøer. 

Gennem en samlet trafikplan for Na-
tionalparken vil bestyrelsen arbejde for 
en bedre spredning af Nationalparkens 
frilufts- muligheder og for en mere hen-
sigtsmæssig afvikling af den motoriserede 
trafik i Nationalparken. Endvidere ønsker 
bestyrelsen at sætte fokus på at styrke fri-
luftsmulighederne i kystzonen. 

Bestyrelsen ønsker, at Nationalpark Mols 
Bjerge skal være en væsentlig dynamo i 
formidlingen af Nationalparkens geologi, 
natur-, kultur og friluftsforhold. Endvidere 
ønsker bestyrelsen at finde en placering 
til Nationalparksekretariatet og arbejde 
med muligheden for at etablere et egent-
ligt Nationalparkbesøgscenter i tilknytning 
hertil.

Nationalpark Mols Bjerge set fra luften. Foto: Naturstyrelsen Mols Bjerge. Foto: Morten D.D. Hansen

Hvilke resultater bestyrelsen i den første 
planperiode kan opnå i forhold til de be-
skrevne projekter afhænger dels af, hvad 
der kan indgås af frivillige aftaler og dels 
af, hvad der kan tilvejebringes af midler til 
de enkelte projekter.

Det er bestyrelsens opgave at arbejde for 
planens gennemførelse, men bestyrelsen 
vil dog forbeholde sig ret til at ompriorite-
re sin indsats eller til at arbejde med opga-
ver, som ikke specifikt er nævnt i planen.

Bestyrelsen vil foretage en prioritering af 
projekterne, således at initiativer, som fx 
kan indfri flere formål samtidigt  priorite-
res højt. 

Der er udarbejdet en miljøvurdering af 
Nationalparkplanen. Et resume findes i 
appendix 2, og en sammenfattende rede-
gørelse vedrørende miljøvurderingen af  
planen er bekendtgjort sammen med den 
endelige nationalparkplan.
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I mere end 100 år har der været national-
parker i Europa. Frem til 1950erne blev 
parkerne enten udlagt for at beskytte helt 
unikke landskaber, der var valgt af æste-
tiske årsager, eller udlagt i uberørte og 
isolerede områder for at beskytte enkelte 
truede bestande af fx større pattedyr in-
den for nationen.

Fra midten af forrige århundrede blev ho-
vedformålet med udlægning af national-
parker i højere grad rettet mod en generel 
sikring af biologisk mangfoldighed i vær-
difulde naturtyper inden for de enkelte 
nationer. Globalt set har nationalparker 
således igennem de seneste mange år væ-
ret et instrument for naturbeskyttelsen. 
Et andet formål med parkerne har været 
at informere om naturen og at give gode 
oplevelser og friluftsmuligheder til de be-
søgende. 

Fokus i nationalparker er således beskyt-
tet natur, men menneskelig aktivitet er in-
kluderet under forudsætning af, at benyt-
telsen underordnes beskyttelseshensynet. 
Nationalparker udlægges af staten og er et 
demokratisk initiativ, hvor naturhensynet 
er flyttet fra et lokalt perspektiv til en na-
tional interesse.

INDLEDNING

Overvejelser om udlægning af nationalpar-
ker i Danmark har stået på siden midten af 
forrige århundrede. Regeringen nedsatte i 
1960erne en naturfredningskommission, 
som anbefalede, at der i Danmark blev 
oprettet naturparker gennem forhandling 
med jordbrugsorganisationerne, rejsning 
af fredningssager og statslige opkøb. Kom-
missionsarbejdet førte imidlertid ikke til 
en lov om etablering af naturparker i Dan-
mark, men i stedet til et mangeårigt ar-
bejde med fredningsplaner for værdifulde 
naturområder i landet. 

Spørgsmålet om naturparker blev igen 
bragt op i folketinget i midten af 1980erne, 
men også denne gang uden at det førte til 
udlægning af parker. 
I 1999 fremlagde OECD1 en rapport, som 
indeholdt en negativ vurdering af miljøtil-
standen i Danmark, og OECD opfordrede 
Danmark til at styrke beskyttelsen af lan-
dets natur. 

På baggrund af OECD´s vurdering blev 
der i 2000 nedsat et udvalg -Wilhjelmud-
valget2- der fik til opgave at udarbejde en 
rapport, som kunne danne udgangspunkt 
for regeringens handlingsplan for biolo-
gisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. 

Udvalgets rapport blev fremlagt i 2001, og 
den anbefalede bl.a., at den danske naturs 
mangfoldighed blev styrket gennem ud-
lægning af større sammenhængende na-
tur- områder af national betydning. 

Udvalget pegede i rapporten på 6 kon-
krete områder, som havde et omfang og 
naturindhold, der berettigede til en ud-
lægning, og her var Mols Bjerge med om-
givelser det ene.

Wilhjelmudvalgets rapport var medvir-
kende til, at regeringen i 2003 igangsatte 
en lokal forankret proces for at afklare, om 
ideen om nationalparker i Danmark kunne 
føres ud i livet. 

Over mere end 2 år arbejdede 7 lokale 
styregrupper med at beskrive, hvordan en 
nationalpark kunne udfoldes i deres lokal-
område. På baggrund af de tilbagemeldin-
ger, ministeren modtog fra styregrupper-
ne, besluttede regeringen at fremlægge 
en lov om nationalparker3, som blev ved-
taget den 6. juni 2007. 

Den danske lov om nationalparker har til 
formål at skabe større sammenhængende 
naturområder og landskaber af national 
og international betydning, bevare og styr-
ke naturens dynamik og kvaliteter samt 
de geologiske, landskabelige og kulturhi-
storiske værdier. Endvidere har loven til 
formål at udvikle og styrke de friluftsmæs-
sige muligheder inden for Nationalparken, 
styrke formidlingen, undervisningen og 
forskningen i området samt at understøtte 
en udvikling til gavn for lokalsamfundet og 
herunder erhvervslivet i området. 

Loven sikrer en lokal forankring af Nationalparkens 
udvikling gennem oprettelse af en Nationalparkfond, 
der er et uafhængigt organ inden for den statslige for-
valtning. 
Fonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljø-
ministeren, og som består af en formand og 6 til 12 
medlemmer fra berørte organisationer, hvor de ud-
pegede medlemmer så vidt muligt har lokal tilknyt-
ning. Den lokale forankring af nationalparkerne sikres 
endvidere gennem en omfattende inddragelse af lo-
kalbefolkningen i planlægningen af Nationalparken og 
i den konkrete gennemførelse af Nationalparkplanens 
projekter.
Nationalparkfondens virkemidler for at realisere Na-
tionalparkplanen omfatter:

• Frivillige aftaler med lodsejere m.v. om naturbeva-
ring, naturpleje, drift, naturgenopretning, styrkelse 
af kulturhistoriske værdier og offentlighedens ad-
gang

• Køb, salg og forvaltning af fast ejendom (også land-
brugspligtige arealer)

• Afholdelse af drifts- og anlægsudgifter
• Afholdelse af udgifter til forsknings-, informations- 

og oplysningsvirksomhed om Nationalparken
• Ydelse af lån og tilskud til kommuner, foreninger, 

stiftelser, institutioner og private ejendomsejere 
m.v.

• Inddragelse af arbejdsgrupper 

Nationalparkloven er således ikke en lov, der indehol-
der virkemidler, som mod lodsejernes vilje kan udvikle 
og styrke Nationalparkområdet. Dette er væsentligt 
forskelligt fra love i flere andre europæiske lande, hvor 
det er nationalparkorganisationen, som har ansvaret 
for områdets forvaltning og dermed den generelle sik-
ring af den biologiske mangfoldighed. 
I Danmark sikres naturbeskyttelse først og fremmest 
gennem Miljø- og Naturbeskyttelsesloven samt den 
nye Miljømålslov. 

DANSKE NATIONALPARKER

Ordliste:
1 Organisation for Economic Co-operation and Development

2 Udvalgets arbejde skulle være afsluttet, så rapporten kunne støtte de danske repræsen-
tanter ved Riokonferencen i 2002. Udvalget bestod af 35 personer, som repræsenterede in-
teresseorganisationer og offentlige myndigheder med tilknytning til miljøområdet. Udvalgets 
formand var direktør Nils Wilhjelm, hvorfor udvalget ofte betegnes som Wilhjelmudvalget

3 Lov nr. 533 af 6. juni 2007
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Miljøministeren udpegede bestyrelsen 
for Nationalparken i oktober 2009, og 
bestyrelsen holdt sit første møde den 
3. november 2009. Bestyrelsen er an-
svarlig for udarbejdelsen af National-
parkplanen og skal virke for, at planen 
gennemføres.

Den 1. januar 2011 bestod bestyrelsen 
af:

• Erling Post, Formand 
• Peter Gjelstrup, Næstformand, 

Danmarks Naturfredningsforening
• Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Fri-

luftsrådet 
• Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland 

Landboforening 
• Susanne Bødker, Sammenslutnin-

gen af grundejerforeninger i Syd-
djurs kommune 

• Vibeke Kahl, Foreningen af Pri-
vate Lodsejere i og omkring Mols 
Bjerge 

• Helge Poulsen, Lodsejerforenin-
gen Mols Bjerge Fredning 

• Eva Kullberg, Dansk Botanisk For-
ening 

• Peter Brostrøm, Naturstyrelsen 
• Marianne Aude, Syddjurs Byråd 
• Dagmar Brendstrup, VisitDenmark 
• Anne Sophie Gamborg, Dansk 

Skovforening 
• Jakob Vedsted, Museumsforenin-

gen for Ebeltoft og Omegn 
• Mette Foged, Nationalparkrådet
• Jette Sørensen, Nationalparkrådet

NATIONALPARKBESTYRELSEN NATIONALPARKRåDET
Styregruppen for pilotprojekt National-
park Mols Bjerge bestod af 31 medlem-
mer, som var sammensat med overvej-
ende lokale repræsentanter fra turist- og 
erhvervsforeninger, natur-, kultur- og fri-
luftsorganisationer, offentlige myndighe-
der samt lodsejere. 

Inden for den ramme, som ministeren op-
stillede, skulle styregruppen fremkomme 
med forslag til afgrænsning og indhold 
af Nationalparken. Styregruppen frem-
sendte i foråret 2005 en pilotprojektrap-
port til ministeren. Rapporten anbefalede 
en nationalpark i området og foreslog en 
afgrænsning af parken samt beskrev, hvor-
dan man med parken kunne udvikle og 
styrke de natur-, kultur og friluftsmæssige 
forhold samt den lokale erhvervsudvikling.

I henhold til Nationalparkloven fremlagde 
miljøminister Troels Lund Poulsen en be-
kendtgørelse om oprettelse af National-
park Mols Bjerge i foråret 2009. Bekendt-
gørelsen var i 4 måneders offentlig høring, 
og i høringsfasen rejste der sig en mod-
stand fra en del af lodsejerne på grund af 
processen og en oplevelse af manglende 
lokal inddragelse inden for det område, 
som bekendtgørelsen udlagde til Na-
tionalpark Mols Bjerge. På den baggrund 
besluttede miljøministeren i forbindelse 
med bekendtgørelsens vedtagelse at give 
2 lokale lodsejerforeninger en plads hver i 
bestyrelsen. Den 29. august 2009 åbnede 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 
Nationalparken.

Bestyrelsen for Nationalparken udpe-
gede i foråret 2010 Nationalparkrådet, 
som holdt sit første møde den 15. april 
2010. Rådets opgave er at være råd-
givende for Nationalparkbestyrelsen i 
sager af større betydning og om princi-
pielle spørgsmål.

Den 1. januar 2011 bestod rådet af:

• Thomas Secher Jensen, Formand - 
Naturhistorisk Museum, århus

• Verner Damm, Næstformand, Det 
Danske Spejderkorps

• Mette Foged, Nationalpark Mols 
Bjerges Venner

• Jette Sørensen, Dansk Geologisk 
Forening

• Kent Olsen, Dansk Ornitologisk 
Forening

• Arrild Anthonsen, Plantning og 
Landskab, Landsforeningen

• Erik Sørensen, Danmarks Jæger-
forbund

• Ole Sørensen, Ebeltoft Håndvær-
ker, Industri – og borgerforening

• Flemming Hørsted, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Dansk Fri-
tidsfiskerforbund og Dansk Ama-
tørfiskerforening

• Kit Egefjord, BLIS (Forening for By- 
og landskabskultur i Syddjurs)

NATIONALPARK MOLS BJERGE

Indvielsen. Foto: Peter Gjelstrup

Byrådet i den tidligere Ebeltoft Kommune modtog i 
foråret 2003 et brev fra den daværende miljøminister, 
hvor han opfordrede kommunen til at igangsætte et 
pilotprojekt med en styregruppe, som skulle afdække 
mulighederne for at etablere en nationalpark på den 
sydlige del af Djursland. Efterfølgende blev byrådet i 
Rønde inddraget og pilotprojektet blev udvidet til også 
at omfatte landskabet og kulturmiljøet omkring Kalø. 
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Nationalpark Mols Bjerge er på 18.000 
ha., hvoraf ca. 80 % af landarealet er i pri-
vat eje.

De generelle bestemmelser for oprettelse 
og drift af nationalparker i Danmark følger 
Nationalparkloven. De særlige bestem-
melser, som vedrører Nationalpark Mols 
Bjerge er fastlagt med en bekendtgørelse. 

Nationalparkfonden må ikke selv eje jord i 
Nationalparken og har ingen myndigheds-
kompetence. Nationalparkplanen har in-
gen retsvirkninger for hverken lodsejere, 
kommune eller region. Planens realisering 
skal bygge på frivillige aftaler m.v., samar-
bejde og lokal indflydelse. 

Bestyrelsen for Nationalparken er klage-
berettiget i forhold til flere natur-, miljø og 
planlove. I forhold til Planloven kan en ind-
sigelse fra Nationalparkbestyrelsen have 
opsættende virkning. 

Nationalparkplanen skal respektere den 
eksisterende lovgivning og de gældende 
planer inden for Nationalparken samt føl-
ge Natura 2000 planlægningen. Det sidst 
nævnte betyder, at en Nationalparkplan 
skal revideres senest 2 år efter, at Natura 
2000 planen efter Miljømålsloven er ved-
taget eller revideret.

Et vigtigt udgangspunkt for Nationalpark-
bestyrelsens planlægning og prioriterin-
ger er kendskabet til, hvilken betydning 
eksisterende lovgivning og planer har 
for Nationalparkens natur-, kultur og fri-
luftsforhold. I appendiks 1 til planen er 8 
centrale love og deres betydning for Na-

FORUDSæTNINGER FOR NATIONALPARKPLANEN

tionalparken og Nationalparkplanlægnin-
gen kortfattet beskrevet. Det drejer sig ud 
over Nationalparkloven om Naturbeskyt-
telsesloven, Miljømålsloven, Skovloven, 
Landbrugsloven, Planloven, Museums-
loven samt Byfornyelsesloven og Lov om 
bygningsfredning og bevaring af bygnin-
ger og bymiljøer. 

Områder i Nationalparken, som er berørt 
af de nævnte love, er vist på et digitalt 
kort til Nationalparkplanen som kan ses 
på Nationalparkens hjemmeside – www.
nationalparkmolsbjerge.dk . 

Her vil de vigtigste lovgivningsmæssige 
rammer og forudsætninger for National-
parkplanlægningen kun blive nævnt sum-
marisk:

• 27 % af Nationalparkens landareal er land-
skabsfredet efter Naturbeskyttelseloven. I 
henhold til fredningskendelserne udfører 
kommune og stat en omfattende landskabs-
pleje og -planlægning, som Nationalpark-
planlægningen bør koordineres i forhold til.

• Efter Naturbeskyttelsesloven består 18 % 
af Nationalparkens landareal af beskyttede 
naturtyper, som kommunen beskytter mod 
ændret tilstand.

• Stat og kommune har i henhold til Naturbe-
skyttelsesloven forpligtelser over for inter-
nationalt beskyttede naturtyper og arter. 
Loven pålægger myndigheden direkte at 
iværksætte handlinger, hvis en internatio-
nal beskyttet naturtype eller art er udsat for 
trusler.

• I henhold til en ny Miljømålslov gennemfø-
res i disse år en NATURA 2000-planlægning i 
særligt internationalt beskyttede naturom-
råder. Lovgivningen betyder, at stat og kom-
mune skal sikre en gunstig bevaringstilstand 

i de internationalt beskyttede naturtyper i 
NATURA 2000 områderne. Hele Nationalpar-
kens planlægningszone 1, som udgør 35% af 
Nationalparkens landareal, er NATURA 2000 
område. Nationalparkens initiativer for styrk-
else af naturindholdet skal i udstrakt grad ko-
ordineres i forhold hertil.

• 32 % af parkens landareal er i henhold til 
Skovloven udlagt som fredsskov. Loven sik-
rer bl.a. arealernes fastholdelse til skovfor-
mål og danner ramme for flere støtteord-
ninger, der har til formål at styrke skovens 
biologiske mangfoldighed. En mere natur-
nær skovdrift bygger alene på frivillige afta-
ler, og Nationalparkens arbejde med at øge 
naturindholdet i skovene kan supplere de 
ordninger, som allerede findes på området.

• Efter Landbrugsloven er 35 % af National-
parkens landareal pålagt landbrugspligt, 
hvilket ikke behøver at være i konflikt med 
initiativer, som øger naturindholdet. Der 
findes særlige landbrugsordninger, som har 
til formål at beskytte og forbedre natur- og 
biotopforholdene på landbrugs- og na-
turarealer, og Nationalparkens arbejde med 
at øge naturindholdet i agerlandet kan sup-
plere disse med frivillige ordninger.

• I henhold til Planloven udfører kommunen 
lokal- og kommuneplanlægning, som Na-
tionalparkplanen ikke må stride i mod. Syd-
djurs Kommune har med Kommuneplan 
2009 fastlagt en lang række retningslinjer i 
forhold til bl.a. byudvikling, brug af det åbne 
land, beskyttelse af kulturmiljøer og natur-
beskyttelse, som skal respekteres i National-
parkplanlægningen. 

• Museumsloven og Bygningsbevaringslovgiv-
ningen beskytter fortidsminder, den fysiske 
kulturarv og kulturmiljøer. Nationalpar-
kens initiativer skal udføres i tæt dialog og 
samarbejde med kommune, museum og 
fredningsnævn, som varetager forskellige 
opgaver til beskyttelsen af Nationalparkens 
kulturhistorie.

LOVMæSSIG BAGGRUND

Offentlige og private arealer. 
Kilde: www.syddjurs.dk

Offentligt ejede arealer
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Det er helt centralt for Nationalparkbe-
styrelsen, at lodsejere og borgere inddra-
ges i arbejdet med at planlægge og udvik-
le Nationalparken. Borgerinddragelsen i 
planlægningen er den første forudsætning 
for at skabe det lokale engagement og den 
forståelse for Nationalparkarbejdet, der 
kan danne baggrund for indgåelse af frivil-
lige aftaler. 

Bestyrelsens første vigtige opgave i for-
hold til Nationalparkplanen var derfor 
at indkalde ideer og forslag fra borgere, 
lodsejere, foreninger og myndigheder m.v. 
til Nationalparkplanens indhold. Til den 
indledende offentlighedsfase havde be-
styrelsen udarbejdet et debathæfte, som 
beskrev Nationalparkområdet og dets kva-
liteter samt fremlagde en række spørgs-
mål til debat inden for centrale emner. 

Den indledende offentlighedsfase blev sat 
i gang på den Europæiske Nationalpark-
dag den 24. maj 2010, hvor debatoplæg-
get blev uddelt til knap 1000 personer, 
som deltog i 12 friluftsarrangementer 
forskellige steder i Nationalparken. De 
mange arrangementer havde bestyrelsen 
tilrettelagt i samarbejde med lokale for-
eninger og formidlingspartnere i området. 
Bestyrelsen præsenterede efterfølgende 
debatoplægget på et indledende offent-
ligt møde den 27. maj og afholdt herefter 
yderligere 11 offentlige aftensmøder, som 
enten havde fokus på et emne eller et geo-
grafisk område. Over 300 personer deltog 
i møderne, og bestyrelsen modtog på bag-
grund af den indledende offentlighedsfase 
265 forslag fordelt på 50 skriftlige indlæg 
med flere forslag samt 57 forslag stillet på 
de offentlige møder.

Den indledende offentlighedsfase varede 
i næsten 4 måneder frem til den 18. sep-
tember, hvor bestyrelsen i forbindelse 
med Molsløbet havde en udstilling og et 
møde med miljøministeren. På den efter-
følgende Ebelfestival i Ebeltoft præsen-
terede bestyrelsen de indkomne forslag, 
og udstillingen blev besøgt af over 1000 
gæster.

De indkomne forslag fra den indledende 
offentlighedsfase kan ses på Nationalpar-
kens hjemmeside, hvor de er organiseret 
efter emnerne: formidling - forskning - na-
tur - kultur - friluftsliv - erhverv. For at give 
et yderligere overblik over de indkomne 
forslag er der lavet en database, hvor man 
kan søge på de enkelte forslag samt ru-
bricere disse efter emner, steder og typer 
m.v.

Bestyrelsen har behandlet de indkomne 
samt egne supplerende forslag til Natio-
nalparkplanen i en matrix, hvor bekendt-
gørelsens formål med Nationalparken blev 
opsat i forhold til bekendtgørelsens mål-
sætninger. 

Metoden har sikret bestyrelsen et fuldt 
overblik over den samlede opgave med 
udarbejdelse af Nationalparkplanen. Op-
bygningen af Nationalparkplanens hand-
lingsdel følger bekendtgørelsens § 3 om 
målsætningerne for Nationalparkens ud-
vikling. 

Bestyrelsens projekter og handlingsforslag 
bygger i høj grad på de forslag, som ind-
kom i den indledende offentlighedsfase. I 
forhold til en lang række helt konkrete for-
slag er handleplanen dog udformet over-
ordnet. 

Planforslaget blev udsendt i 3 måneders 
offentlig høring fra onsdag den 14. sep-
tember til onsdag den 7. december 2011. I 
offentlighedsfasen modtog bestyrelsen 59 
høringssvar. 

Efter offentlighedsfasens udløb har be-
styrelsen sendt et brev til alle, som har 
indgivet et høringssvar.  Til de personer, 
lodsejere og foreninger m.v., som i deres 
høringssvar foreslog konkrete projekter 
og aktiviteter, har bestyrelsen i besvarel-
sen oplyst, hvilket fremtidigt arbejdspro-
jekt deres forslag eventuelt kan forventes 
indarbejdet i. At et konkret forslag, som 
er modtaget i planens offentlighedsfase 
tilknyttes et projekt, er ikke ensbetydende 
med, at bestyrelsen har besluttet at reali-
sere forslaget, men det er ensbetydende 
med, at forslagsstilleren vil blive inddra-
get, når eller hvis det pågældende projekt 
igangsættes. 

Når Nationalparken er i drift, vil der kunne 
søges midler til forskellige projekttyper.  
Bestyrelsens første og meget vigtige op-
gave bliver at fastlægge konkrete retnings-
linjer for behandling af ansøgninger, samt 
at fastlægge nogle rammer, inden for hvil-
ke en ansøger vil kunne tilbydes juridisk og 
teknisk bistand til at indgå en frivillig aftale 
med bestyrelsen. De personer, lodsejere 
og foreninger m.v., som i planens offent-
lighedsfase fremsendte konkrete forslag, 
blev i bestyrelsens besvarelse opfordret 
til at gøre brug af muligheden for at søge 
midler. 

Efter 6 år skal bestyrelsen revidere Na-
tionalparkplanen, og her vil borgerne igen 
blive inddraget i arbejdet. 

BORGERINDDRAGELSE
Arealfordeling. Kilde: www.syddjurs.dk

By og erhvervsområde

Skov

Landbrug

Sommerhus- og fritidsområder

Beskyttet natur
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Nationalpark Mols Bjerges kuperede land-
skab er det sted i Danmark, der tydeligst 
fortæller om en meget voldsom periode i 
landets geologiske historie, hvor det i flere 
omgange var dækket af store iskapper.

I kvartærtiden, som er den geologiske pe-
riode, der dækker de sidste 2,6 millioner 
år, har kraftige klimasvingninger medført 
en vekslen mellem kolde istider og varme 
mellemistider. Under istiderne voksede 
gletsjerne i det skandinaviske højland og 
bredte sig ud over de lavereliggende om-
råder, herunder Danmark. 

Hver nedisning omformede landskabet 
uden helt at udslette det foregående 
landskab. Ved isens bund blev der dan-
net morænelandskaber, hvor terrænet er 
beklædt med langstrakte små rygge, der 
løber i isens flyderetning. Mest iøjnefald-
ende er dog de høje randmoræner, der 
hvor isen skubbede materiale sammen 
langs sin rand. De flade, grusede og sand-
ede flodsletter blev dannet, hvor smelte-
vandet løb ud i landet foran isen på sin vej 
mod havet. 

I mellemistiderne blev klimaet varmere, 
og isen smeltede, så vegetationen, først 
pionerskoven og senere den tætte løvskov, 
atter kunne brede sig indtil en ny istid igen 
medførte nedisning af landet. I istiderne 
vekslede et tundralandskab med arktisk 
flora med perioder med isdække. Således 
har der i midten af sidste istid, hvor landet 
var isfrit, levet mamutter på store tundra-
sletter i Danmark.

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

I slutningen af sidste istid, Weichsel istid-
en, nåede hovedfremstødet fra nordøst 
frem til hovedopholdslinjen i det centrale 
Jylland. Da isen trak sig tilbage, stod isrand-
en for ca. 20.000 år siden over Helgenæs, 
Mols Bjerge og området ved Rønde. I flere 
genfremstød blev en række randmoræner 
skubbet sammen af det materiale, som 
isen havde bragt med sig, og det materi-
ale, der var eroderet fra underlaget. Isen 
smeltede igen fra Djursland, men for ca. 
18.000 år siden trængte den igen frem 
over området, denne gang fra sydøst (det 
ungbaltiske isfremstød) og nåede frem til 
det sydlige Djursland. Langs isranden blev 
de bakker, der blev dannet under hoved-
fremstødet, presset yderligere sammen 
og de store randmorænebuer rundt om 
Kalø Vig og Ebeltoft Vig fik deres endelige 
form, som vi kender dem i dag.

Foran isen løb smeltevandet mod nord-
vest og dannede den flade og sandede 
Tirstrup Hedeslette. Da isen begyndte at 
smelte, blev isblokke liggende i store dele 
af det område, der havde været dækket af 
is, og da dette dødis mange hundrede år 
senere var smeltet, kom de mange mar-
kante issøbakker og dødishuller til syne 
i det nuværende landskab. Efter istiden 
steg havniveauet hurtigt på grund af de 
kolossale vandmængder, der havde været 
bundet i iskapperne, og de lavest liggende 
områder blev derfor oversvømmet. 

Samtidig begyndte landet dog at hæve sig, 
fordi vægten af iskappen forsvandt, og ef-
terhånden flyttede kystlinjen sig. 

I stenalderen for ca. 8.000 år siden smel-
tede de sidste af de store iskapper i Nord-
amerika på kort tid, hvilket resulterede i 
en stigning af havniveauet på flere meter. 
Landhævningen fortsatte dog til kystlin-
jens nuværende placering. 

På grund af disse forandringer i havniveau-
et ser man i dag tidligere kystskrænter fra 
Stenalderhavet et stykke inde i landet. 
Siden Stenalderhavet har bølger og hav-
strømme til stadighed omformet kysten 
med erosion nogle steder og opbygning af 
strandvolde andre steder.

På grund af den sidste nedisning og af-
smeltning samt havets stigning og fald in-
deholder Nationalparken et varieret land-
skab med 
• imponerende randmoræner rundt om 

Kalø Vig og Ebeltoft Vig, 
• den flade smeltevandsslette på Tirstrup 

Hedeslette, 
• dødislandskaber i Mols Bjerge, på Ebel-

toft Halvøen og op mod Tirstrup He-
deslette, 

• samt tidligere strandvoldssystemer 
flere steder i Nationalparken, bl.a. ved 
Øer, Jernhatten og mellem Strandkær 
og Femmøller Strand. 

Kystprocesserne eroderer i dag flere ste-
der langs kysten som fx ned langs østky-
sten af Ebeltoft Halvøen og afsætter mate-
rialet igen andre steder som ved Ebeltoft 
Vig, hvor Ahl Hage langsomt bygges op af 
en række strandvoldssystemer.

GEOLOGI OG LANDSKAB

FORMET AF IS OG VAND

Figur 1: Geologisk tværsnitsprofil gennem undergrunden un-
der Djursland fra Kalø Vig i sydvest til Norddjurs i nordøst. 
Kilde;: Geolog Jette Sørensen 

Udsigt fra Karpenhøj mod vest. Foto: Bo Skaarup
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Den geologiske viden om undergrunden 
under Nationalpark Mols Bjerge stammer 
dels fra boringer og moderne geofysiske 
undersøgelser og dels fra de flager af de 
dybtliggende lag, som isen har bragt op til 
overfladen, så de i dag kan ses i kystklinter 
i området. 

For ca. 66 millioner år siden var Danmark 
dækket af hav, og rester af døde alger og 
andre kalkskallede organismer faldt lang-
somt til bunds, så der gennem flere millio-
ner år blev afsat tykke lag af kalksten med 
aflejringer af flint. Toppen af dette kalklag 
findes under Kalø Vig ca. 160 m under hav-
niveau og stiger op mod jordoverfladen , 
hvor den i den nordlige del af Djursland 
bl.a. kan ses over havniveau ved Karlby og 
Sangstrup Klint. 

I figur 1 ses et overordnet geologisk tvær-
snit af undergrunden under Djursland fra 
Kalø Vig i sydvest til Norddjurs i nordøst. 
Kalken er her vist med grøn farve. Det ses, 
hvordan laget ligger dybt under Kalø Vig, 
og at det på Norddjurs ligger lige i terræn-
overfladen.

Over kalken findes der i den sydlige del af 
Djursland et lag af plastisk ler, der er af-
lejret på meget dybt vand, da Danmark 
endnu var dækket af hav. Laget af plastisk 
ler har også ligget på resten af Djursland, 
men er her fjernet af erosion i forbindelse 
med landhævningen, men især også af de 
senere isfremstød. 

UNDERGRUNDEN
Det plastiske ler har virket som en slags 
glidebane for gletsjerne, da de trængte 
ind over landet, og det er også en af grun-
dene til, at randmorænerne i Mols Bjerge 
er presset op til så stor højde. På den geo-
logiske tværsnitsprofil i figur 1 er det pla-
stiske ler vist med blåt. Heri ses en række 
forskydningsplaner, langs hvilke de dybt-
liggende lag er blevet presset op. 

En stor del af randmorænerne rundt om 
Kalø Vig og Ebeltoft Vig består således af 
plastisk ler, som er skubbet sammen af 
isen. I flere af kystklinterne er der i istids-
aflejringerne fundet flager af plastisk ler, 
som isen har bragt med sig fra stor dybde. 
I flere boringer er der desuden fundet fla-
ger af kalk, som stammer fra et endnu dy-
bere niveau end det plastiske ler. 

Udsigt fra Karpenhøj mod vest. Foto: Bo Skaarup

Udsigt mod Stabelhøjene. Foto: www.danskebjerge.dk
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Landskaberne i det sydlige Djursland har 
altid fascineret folk, specielt de geologer, 
der gennem tiden har besøgt området. 
Den første kortlægning og beskrivelse af 
geologien i området rækker helt tilbage til 
sidste halvdel af 1800 tallet. 

Siden har en lang række geologer under-
søgt landskaberne og de blottede klinter. 
På denne baggrund har de beskrevet geo-
logien og diskuteret landskabernes dan-
nelse. 

I de sidste ca. 20 år har først de tidligere 
amter og senere Miljøministeriet og Na-
turstyrelsen foretaget kortlægning af 
grundvandsmagasinerne. Denne kortlæg-
ning har både bestået af boringer, men 
også af geofysiske målinger1, senest fra 
helikopter. De mange nye data giver et 
spændende indblik i undergrunden og har 
givet geologerne ny viden om den geologi-
ske opbygning af området. 

Landskabet i Nationalpark Mols Bjerge er 
flere steder kendt for sine kilder, hvoraf 
nogle fra gammel tid har været betegnet 
som hellige kilder, der kunne helbrede 
og lindre sygdomme. Kilderne springer 
stadigvæk flere steder, og deres tilstede-
værelse skyldes primært de specielle geolo-
giske forhold med lag af sand, der er skub-
bet sammen i randmorænerne. 

Sandlagene indeholder vand under tryk, 
og der hvor der er mulighed for det, vil 
vandet pible frem. Vandværkerne i om-
rådet indvinder både grundvand fra disse 
sandlag, fra dybereliggende lag og fra kal-
ken. Vandet i Nationalparken har en høj 
kvalitet.

GRUNDVANDGEOLOGISK KORTLæGNING

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

GEOLOGI OG LANDSKAB

Figur 2: Geologisk kort, Kilde: Geolog Jette Sørensen

Ordliste:
1: Ved en geofysisk måling af jorden 
bestemmes jordens elektriske modstand. 
Ler har lav modstand og sand har høj 
modstand. 

De geofysiske målinger bruges sammen 
med oplysninger fra boringer ved opstilling 
af modeller over undergrundens opbyg-
ning.

De landskaber og den jordbund, som blev 
efterladt af isen og stenalderhavet, har 
haft afgørende betydning for naturens 
udvikling og dermed for kulturhistorien i 
Nationalparken. I randmorænebakkerne 
rundt om Kalø Vig efterlod isen overve-
jende moræneler, der er afsat under isen. 
Det har givet anledning til udvikling af en 
kalkholdig, næringsrig og leret jordbund, 
der kan holde på fugtigheden, selv i tørre 
somre. I dette område findes derfor noget 
af det bedste landbrugsjord i Nationalpark 
Mols Bjerge, og jorden dyrkes intensivt 
her. 

Rundt om Ebeltoft Vig og specielt i Mols 
Bjerge samt på de tidligere smeltevands-
sletter består jordbunden overvejende af 
sand og grus, der blev efterladt, da isen 
smeltede. Jordbunden er her forholdsvis 
næringsfattig og uden nogen væsentlig 
evne til at holde på fugtigheden. 

Området er derfor præget af en særlig 
natur med overdrev og nåletræsskove. 
Tilsvarende består jordbunden på den 
hævede havbund overvejende af sand, og 
også her er det næringsfattige overdrev en 
almindelig naturtype. 

LANDSKABSTYPERS BETYDNING

Dødishul. Foto: Bo Skaarup

Stenalderhavets udbredelse

Dødislandskab fra det ungbaltiske isfremstød

Israndslinje for det ungbaltiske isfremstød

Smeltevandsfloder fra det ungbaltiske isfremstød

Moræne- og dødislandskab fra det ungbaltiske 
isfremstød

Landskab fra hovedfremstødet

Nationalpark Mols Bjerge

---

-----

Rugaard Kyst. Foto: Jette Sørensen
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Helt tilbage til den tid, da de første men-
nesker vandrede ind i Nationalparkens 
område efter isens tilbagetrækning, har 
geologiske forhold haft stor betydning for, 
hvor de bosatte sig. 

Flinten er tidligt blevet udnyttet til forskel-
lige redskaber, og tørvegravning i lavninger 
og tidligere dødishuller har i flere perio-
der forsynet befolkningen med brændsel. 
Gravning efter sand og grus, specielt på 
Tirstrup Hedeslette, rækker mange hun-
drede år tilbage, men tog for alvor fart, da 
vejsystemet i Danmark blev udbygget, og 
da landingsbanerne ved Tirstrup Lufthavn 
blev etableret under anden verdenskrig. 

Da isen endnu lå i området fandtes én af 
de store gletscherporte ved Glatved, og 
her blev aflejret store blokke og sten i en 
brusende smeltevandsstrøm. Grove ma-
terialer er meget værdifulde, da de ikke 
findes så mange steder i Danmark, så her 
har været råstofgrav i mange år. Kalk er et 
andet vigtigt råstof, som i mange genera-
tioner er blevet indvundet fra området, og 
gamle velbevarede kalkovne ses lige nord-
øst for Nationalparken.

KULTUR OG ERHVERV

Strand ved  Hestehaveskoven. Foto: Bo SkaarupAhl Hage. Foto: Jette Sørensen
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Naturen i Nationalpark Mols Bjerge er 
meget varieret: Fra stenrev i havet over 
strandenge ved kysterne, tørre heder i de 
bakkede Mols Bjerge, til moser, søer samt 
store områder med løv- og nåleskove for-
delt ud over området. 

Nationalpark Mols Bjerge er speciel ved 
både at omfatte naturområder, land- og 
skovbrug samt kulturmiljøer og en køb-
stad. Naturen er stærkt påvirket af men-
neskets tidligere og nuværende brug af 
området. ældgamle og unge skove veks-
ler med lysåbne1 naturtyper og agerland, 
hvor arealer, der har været drevet i lang 
tid veksler med arealer, der har været 
udyrkede i kortere eller længere tid.

Naturindholdet på nogle næringsfattige, 
sandede jorde med mange af de egnska-
rakteristiske dyr og planter har været, og 
er stadig afhængige af et dynamisk ager- 
og skovbrug. 

Ud over de kulturpåvirkede naturtyper 
findes der næsten urørt og vild natur i fx 
kyst-, ferskvands-, mose- og sumpområder 
samt i ene- og egekrat og på overdrev. 

Naturen i Nationalpark Mols Bjerge beskri-
ves i Nationalparkplanen med udgangs-
punkt i EU’s inddeling af den oprindelige 
vilde natur i Europa i ca. 200 naturtyper, 
som i særlig grad beskyttes af lovgivnin-
gen. Ca. 60 af de af EU definerede natur-
typer er repræsenteret i Danmark, og af 
disse er ca. 40 repræsenteret i National-
park Mols Bjerge. 

Faktaboks 1:  EU-naturtyper i Nationalparken. 

EU naturtyperne omfatter både naturtyper i havet, ved kysterne, i overdrev, i ferskvandsområ-
der samt i skovområder (Habitatbeskrivelser, 2010).

EU-naturtyper er mere præcist defineret end naturtyper efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 

Alene i habitatområderne i Nationalparken er der registreret ca. 30 EU-naturtyper, og uden for 
habitatområderne tyder foreløbige optegnelser på, at yderligere over 10 EU- naturtyper kan 
være repræsenteret 

Ud over planter er der knyttet et antal bilagsarter af fugle og dyr til habitatbeskrivelserne, som 
Danmark er forpligtet til at beskytte og bevare i henhold til Habitatdirektivet. 

Arter opgivet som bilag II-arter har dannet grundlag for habitatafgrænsningerne, og bilag IV-
arter er automatisk beskyttet af lovgivningen, hvis de lever uden for de oprettede habitatom-
råder. 

Naturindholdet i EU-naturtyper i habitatområderne er beskrevet i den offentlige natur-data-
base: www.naturdata.dk.

EU har prioriteret flere EU-naturtyper særligt højt, de er markeret med en stjerne*. 

I teksten refererer numre ved naturtyper til de internationalt definerede naturtyper. 

For mere uddybende information om naturtyperne i Nationalpark Mols Bjerge, henvises til 
Nationalparkens hjemmeside på adressen www. nationalparkmolsbjerge.dk

Inden for Nationalpark Mols Bjerge er der 
udpeget 5 habitatområder2, der sammen-
lagt udgør ca. 35 % af Nationalparkens 
areal. Naturstyrelsen har i habitatområ-
derne foretaget en foreløbig kortlægning, 
herunder bl.a. registrering af 7 EU-natur-
typer, som EU prioriterer særlig højt. Disse 
naturtyper er i de efterfølgende faktabok-
se markeret med *.  Flere af Nationalpar-
kens naturtyper er desuden beskyttet og 
beskrevet i Naturbeskyttelsesloven.

Overordnet er naturtyperne i Nationalpar-
ken fordelt på kyst-, overdrevs- og skov-
landskaber samt ferskvandsnatur.

Størstedelen af naturen i Nationalparkom-
rådet er menneskeskabt kulturnatur, som i 
nærværende plan betegnes som 

NATUR - INTRODUKTION

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

• Sandmarker 
• Fortidsminder
• Agerland
• Industrinatur 

Naturindholdet i mange af disse kulturna-
turområder er på nuværende tidspunkt 
beskrevet mangelfuldt eller slet ikke be-
skrevet, hvorimod agerlandets naturind-
hold er relativt godt beskrevet.
Nationalparken huser flere EU-bilagsarter3 
som for eksempel: 
• Bæklampret
• Odder
• Vindelsnegle
• Stor vandsalamander 
• Flagermusearter 
• Marsvin 
• Markfirben m.v.

Habitatområder i Nationalpark Mols Bjerge. 
Kilde: www.syddjurs.dk 
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Faktaboks 2:  Naturbeskyttelseslovens § 3 

Flere af Nationalparkens lysåbne naturtyper uden for habitatområderne er beskyttede og be-
skrevet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 og alle er rigt repræsenteret i Nationalparken:

• Strandenge
• Strandsumpe
• Ferske enge
• Biologiske overdrev

Sikring af § 3 områdernes natur i Nationalpark Mols Bjerge varetages af Syddjurs kommune.
Naturindholdet i de registrerede naturområder, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, er 
registreret i den offentlige natur-database: www.naturdata.dk.

Ordliste:
1: Lysåbne: Naturområder som ligger åben 
for sollyset og dagslyset.

2: Habitatområde: Et naturområde der 
er beskyttet efter EUs Habitatdirektiv fra 
1992 som forpligter EU’s medlemsstater 
til at bevare naturtyper og arter, som er af 
betydning for EU.

3: Bilagsarter eller habitatarter:
Plante- og dyrearter af betydning for EU 
fællesskabet inden for medlemsstaternes 
områder. Arterne der skal beskyttes er 
beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV 
og V.

4: Rødliste: Fortegnelsen over de danske 
plante- og dyrearter, der efter retnings-
linier udarbejdet af den internationale 
naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) er i 
risiko for at uddø. 

Ud over plantedata i naturdatabasen 
www.naturdata.dk, er der registreret 
mere end 200 fuglearter inden for Natio-
nalparken. Godt 100 af dem er ynglende 
i Nationalparken, ca. 50 af dem er ikke 
almindeligt udbredt i Danmark. På den 
danske rødliste4 er 14 af disse  opført, bl.a. 
rød glente, som Syddjurs Kommune af mil-
jøministeren har fået et særligt ansvar for 
at beskytte. Fuglen ses jævnligt i området, 
specielt omkring Kalø og Rugaard.

Antallet af mosser og svampe er meget 
stort i Nationalparken og omfatter sjæld-
ne og / eller karakteristiske arter både på 
overdrev, i skove og i moser. 
Antallet af insekt-, edderkoppe- og jord-
bundsdyrearter er meget stort, og re-
gistreringer bl.a. på Molslaboratoriets 
arealer har vist, at Nationalparken huser 
mange tusinde arter. 

En nyere undersøgelse af små- og stor-
sommerfugle i Nationalparkområdet viser, 
at der i området er registreret 60-70% af 
de arter, der er kendt i Danmark.

Af sjældne og/eller karakteristiske planter, 
insekt- og edderkoppearter m.v. i Natio-
nalparkområdet kan bl.a. nævnes: 

Planter:
• Engelsk visse
• Bakke- og knopnellike 
• Opret kobjælde
• Hyldegøgeurt
• Kantet kohvede

Insekter og edderkopper:
• Gråbåndet bredpande
• Smalrandet humlebisværmer
• Argusblåfugl 
• Okkergul pletvinge
• Overdrevsskarnbasse
• Humlerovbille
• Mariehøneedderkop 

Af særligt sjældne og truede arter kan 
nævnes 
• Pimpinellekøllesværmer 
• Bølleblåfugl
• Lille lynggræshoppe

Undersøgelserne i de senere år tyder på, 
at der stadig kan opdages små bestande 
af sjældne insekt- og edderkoppearter i 
området. Det har også vist sig at de arter, 
som er stærkt truede og nær ved at uddø, 
især er knyttet til de tidligere så udstrakte 
sandmarker.

Lille lynggræshoppe. Foto: Peter Gjelstrup

• Heder
• Søer
• Vandhuller og vandløb
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FUGLE OG PATTEDYR 

I Nationalpark Mols Bjerge findes en lang 
række af de mest almindelige pattedyr i 
Danmark. Hjortevildtet er de mest iøjne-
faldende pattedyr. Dels på grund af deres 
størrelse, men også fordi de færdes meget 
i det åbne land og kommer tæt på veje og 
bebyggelser. 

Råvildt er udbredt i hele området og træf-
fes i alle naturtyper. Arten har tilpasset 
sig landskabsudviklingen og fundet leve-
steder i både løv- og nåleskov, i agermar-
kerne, i naturarealerne og i nogle tilfælde 
yngler de også i havemiljøer.

Kronvildtet er først for alvor søgt ind i om-
rådet i de seneste år. For omkring 30 år si-
den begyndte de første dyr at vandre ind 
i plantagerne nord for Stubbe Sø, og i dag 
er der en fast bestand i skovområdet nord 
for Mols Bjerge. 

Grævlingen og ræven er de største rovdyr 
i Nationalparken og begge kan ses i både 
skov, mark og naturarealer. Hus- og skov-
mår er udbredt i hele Nationalparkområ-
det mens lækat og brud som begge lever 
at mus er knyttet til natur med rige muse-
bestande. Især er de meget almindelige i 
fx Mols Bjerge. 

Odderen genindvandrede til området i 
midten af 1990’erne og den er nu udbredt 
i alle egnede søer og vandløb i området. 

De små gnavere i musefamilien er et vig-
tigt fødegrundlag for rovdyr og rovfugle, 
og findes i stort antal i det åbne land og i 
skovene. Spidsmus er også almindelig ud-
bredt. 

Egern findes spredt i skovene og sommer-
husområderne i hele Nationalparkområ-
det.
 
Haren er tilknyttet grønne landbrugsaf-
grøder, naturarealer og i nogen grad skov. 
Den er også almindelig i haver, der ligger 
ud til det åbne land. 

8 af Danmarks 17 flagermusarter kan træf-
fes i området. Nogle er udbredt i hele par-
ken, og forekommer også i bymæssig be-
byggelse, medens andre er tilknyttet mere 
naturlige miljøer. 

På stranden og i det lave kystvand kan 
man være heldig at se spættet sæl. Og tæt 
på kysten kan man ofte se marsvin jage 
småfisk. 

Af ynglefugle, der som eksempler kan 
betegnes som specielle eller bemærkel-
sesværdige i Nationalparken skal frem-
hæves rødrygget tornskade, der også er 
en indikator art inden for lysåbne natur-
typer. Sort og grøn spætte som ofte ses i 
fyrskovsplantager, hvepsevåge som trives 
i Nationalparkens store gamle løvskove, 
hedelærken som er i fremgang i National-
parken og hvis foretrukne ynglebiotop er 
tørre og næringsfattige lysåbne naturty-

NATUR - INTRODUKTION

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

per samt endelig stor hornugle der er sjæl-
den i Nationalparken men har levesteder 
i tilknytning til stejle og vegetationsløse 
skrænter eller grusgrave. 
Trækfugle som hav- og fiskeørn kunne - li-
gesom den røde glente – på sigt blive yng-
lefugle i Nationalparken. Det vigtigste, der 
kan gøres for at give disse store rovfugle-
arter gode vilkår er uforstyrrede redeom-
givelser. 

I forhold til andre eksempler på specielle 
eller bemærkelsesværdige trækfugle i Na-
tionalparken kan nævnes lysbuget knorte-
gås, hvor den samlede bestand kun er på 
omkring 5000 individer. Gåsen overvintrer 
i området og søger føde i bl.a. National-
parkens lavvandede kystområder. Lille 
skallesluger er en anden sjælden trækfugl 
som i vinterhalvåret kommer ned til Dan-
mark, hvor en væsentlig del af bestanden 
overvintrer i Stubbe Sø. Endelig skal næv-
nes hvinanden, der som træk- og vinter-
gæst hyppigt ses i Nationalparkens lav-
vandede marine områder. 

Generelt kan det siges, at Nationalparkens 
største sø, Stubbe Sø, er en meget vigtig 
fuglelokalitet i området, men herudover 
er andre mindre vand- og vådområder 
samt Nationalparkens kystskrænter også 
af stor betydning. I skovene indeholder 
de store nåletræsplantager en lang række 
interessante fuglearter og de gamle løv-
skove er vigtige fuglelokaliteter for såvel 
rovfugle som mange arter af småfugle.

Lysbuget knortegås. Foto: Flemming Hørsted

Landsvaler. Foto: Flemming Hørsted

Traner ved Dragsmur. Foto: Flemming Hørsted
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Odder ved Stubbe Sø. Foto: Flemming Hørsted

Isfugl ved Stubbe Sø. Foto: Flemming Hørsted

Agerhøne. Foto: Marek Szczepanek

Sæl. Foto: Keld Nielsen

Rådyr. Foto: www.naturstyrelsen.dk

Rød Glente. Foto: Morten D.D. Hansen

Knopsvane. Foto: Else Mathilde Rydahl Ræv. Foto: www.naturstyrelsen.dk
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Havområderne i Nationalparken har et 
stort naturpotentiale. Områderne har tid-
ligere været belastet af iltsvindshændelser 
som følge af næringsstofbelastning fra op-
landet, hvilket stadigt præger områderne i 
forskellig grad. Nedenfor beskrives de en-
kelte havlokaliteter i Nationalparken samt 
de marine naturtyper, som er registreret 
de enkelte steder. 

I Begtrup Vig udgør havområdet 750 ha og 
indeholder registrerede marine naturty-
per omkring krumoddesystemer1. 
Området omfatter naturtyperne 
• Sandbanker 
• Laguner 
• Bugte 
• Rev

Området har et relativt stabilt bundfauna-
samfund domineret af muslinger og bør-
steorme, som udgør et godt fødegrundlag 
for fisk og fugle. 

Faktaboks 3: Marine habitat-naturtyper i Nationalpark Mols Bjerge.

I kystlandskabets havområder er der i habitatområderne registreret følgende EU-naturtyper: 

1110: Sandbanker på lavt vand 

1140: Mudder og sandflader blottet ved ebbe 

*1150: Kystlaguner og strandsøer 

1160: Lavvandede bugter og vige 

1170: Rev

1310: Vegetation af kveller 

Strandenge giver planter og dyr helt specielle levevil-
kår på grund af oversvømmelser med forskellig hyp-
pighed og varighed, hvilket danner grundlag for for-
skellige plantezoner. 

Nærmest havet domineres strandengen af salttålen-
de plantearter som: 
• Sandkryb 
• Strand-trehage 
• Strand-malurt 

Længere inde i land 
dominerer 
• Harril 
• Rød svingel 
• Kryb-hvene 

På den bagerste del af strandengen finder man andre 
salttolerante arter som 
• Engelskgræs 
• Strand-vejbred 

Trusler: Ved manglende afgræsning kan mange strand-
enge overgå til strandsumpe med tagrør, strandkog-
leaks, m.v.

I havet ved Hjelm Dyb ud for Kobberhage 
ligger 900 ha inden for Nationalparken, og 
området omfatter 
• Rev 
• Lavvandede sandbanker 

Havområdet, der strækker sig ud til 10 m 
koten2, har på grund af kraftig strøm stor 
vandudskiftning. Specielt i den nordlige 
del af området er der en del sten på hav-
bunden, som er bevokset med en sund og 
artsrig algevegetation, der kun findes få 
steder langs Østjyllands kyst. Ligeledes er 
bundfaunasamfundet3 et af de mest arts-
rige, der kendes i Østjylland. 

I den Vestlige del af Ebeltoft Vig indgår et 
område på 370 ha i Nationalparken. Hav-
området ligger langs den stedvist meget 
stejle kystskrænt ud til 10 m koten og om-
fatter 
• Sandbanker 
• Bugter 
• Rev, herunder et artsrigt fladt stenrev 

med en varieret vegetation

I den østlige del af Ebeltoft Vig indgår et 
meget lavvandet område med en sam-
menhængende sandbanke fra Ahl til Ebel-
toft by også i Nationalparken. Området er 
et vigtigt fuglebeskyttelsesområde4 med 
gode forhold for bl.a. vadefugle. 

I Nationalparkens havområder findes bl.a.
• Marsvin 
• Spættet sæl 
• Gråsæl 
• Muslingesamfund
• ålegræs 
• Alger, herunder tangarter
• Mange fiskearter, fx havørred, makrel 

og sild 

Ud over ålegræs og alger er mange marine 
naturtyper karakteriseret ved tilstedevæ-
relse af forskellige orme, muslinger og 
andre havdyr i den nederste del af føde-
kæden. 

NATUR - KYSTLANDSKABER

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

HAVET VED KYSTERNE

Stenede strande findes flere steder i Nationalpark-
området, men især ved østkysten af Djursland, hvor 
havstrømmene er stærke ind under land. Af karakte-
ristiske enårige planter ses her bl.a. 
• Strandsennep 
• Mælde-arter 
• Kvik 
• Strandmandstro 
• Gåsepotentil
 
Af flerårige arter kan 
især nævnes 
• Strandkål 
• Strandarve 
• Marehalm 
• Strandbede

EKSEMPLER På NATURTYPER

Strandkål, spydmælde m.v. på 
stenede strandvolde, v Kobber-
hage 2011, Foto: Peter Gjelstrup

Tangskov. Foto: Peter Gjelstrup

Strand-malurt. 
Foto: Sten Porse
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Klithede er en naturtype, som naturligt indfinder sig 
på flyvesands-strande. Af karakteristiske arter kan 
nævnes

• Revling 
• Sandstar
• Sandhjælme 

Planterne har stor 
zoologisk betydning 
og er ofte levested 
for sjældne insekter 
mv. 

Ved langvarig græsning forvandles naturtypen til hede 
eller surt overdrev.

Kystlandskabets naturtyper er relativt 
upåvirket af mennesket. Naturen er på-
virket af meget høj solintensitet bl.a. på 
grund af reflektion fra havoverfladen samt 
varierende saltpåvirkning. Mængden af 
salt i jorden afhænger af højdeforskelle 
i terrænet og afstanden fra havet og på-
virker vegetationens sammensætning. På 
stejle sydskråninger er solindstrålingen 
særlig høj, og her kan en steppelignende 
vegetation med særlige arter trives.

I Nationalparkområdet findes der eksemp-
ler på flere af kystlandskabets naturtyper 
fx på Hjelm, ved Jernhatten, Ebeltoft Vig 
og Kalø Vig.

Ved Jernhatten og Kobberhage er klimaet 
præget af mere sol og mindre nedbør end 
landsgennemsnittet. Her finder man sten-
ede strande, som er dannet over tid. De 
yderste yngste volde er de mest ustabile, 
men også næringsrige, da sandet mellem 
stenene er gødet af tangrester og andet 
opskyllet organisk materiale. Længere fra 
kysten er forholdene mere stabile og ve-

getationen mere artsrig. På de kalkholdige 
skrænter findes en varieret vegetation af 
steppeplanter m.v.

Langs mere beskyttede kyster finder man 
naturtypen strandeng. I Nationalpark 
Mols Bjerge findes naturtypen ved 
• Ahl Hage 
• Kalø Slotsruin 
• Følle Bund 
• Strands Grunger 

Fælles for strandengene er, at de udgør en 
grøn bræmme langs kysten mellem havet 
og det ofte mere intensivt udnyttede ager-
land.

Strandenge er præget af regelmæssige 
oversvømmelser og kan være dækket helt 
med havvand ved højvande. Jordbunden 
bliver derfor fugtig og saltholdig. Strand-
enge har traditionelt været anvendt til 
husdyrgræsning. Dette har medvirket til at 
holde vegetationen på strandenge lav og 
lysåben.
 

Plante- og dyreliv 
Naturtyperne i kystlandskabet omfatter fx 
følgende habitatnaturtyper
• Strandvolde 
• Strandenge 
• Stejle kystskrænter
 
Jordbunden er forskellig i typerne og fra 
sted til sted, og de rummer derfor en rig-
holdig og varieret natur. 
Strandenge byder på mange forskelligar-
tede levemuligheder for ynglende, træk-
kende og overvintrende fugle og bruges 
som yngleplads af flere fuglearter som fx:
• Strandskade 
• Rødben 

Strandengene rummer også et rigt liv af 
insekter og andre smådyr. 

Artsindholdet i kystlandskabets naturty-
per er mangelfuldt beskrevet, men om-
råderne rummer potentielt levemulighed 
for et stort antal sjældne plante- og dyre-
arter, og flere sjældne insekt- og edder-
koppearter er fundet her. 

I Nationalparkområdet er strandtudse 
knyttet til strandenge og strandsøer. 

Også markfirben, der er tilknyttet lysåbne 
naturtyper med stor solindstråling, ses un-
dertiden i kystlandskabets tørre områder.

KYST-NATURTYPER

Faktaboks 4: Registrerede kyst-habitat-naturtyper i Nationalpark Mols Bjerge:

1210: Enrårig vegetation på stenede strandvolde

1220: Flerårige vegetationer på stenede strandvolde 

1230: Klinter og klipper ved kyster 

1330: Strandenge 

2140: Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 

Ordliste:
1. Krumoddesystemer: Krumodde dannes på lavt vand 
ved kysterne. En krumodde danner en bue, og har en 
vindside hvor bølger og vind fører sand og grus op på 
kysten, og en læside, der danner en vig med stille vand, 
som kan danne en lagune eller strandsø, hvis buen når 
helt rundt. 

2. Koten: En højde målt lodret. På havet angiver koten 
afstanden fra middelvandstandslinjen til bunden

3. Bundfaunasamfund: Samfund af dyr, der lever på 
havbunden 

4. Fuglebeskyttelsesområde: Et naturområde, der skal 
hjælpe til at opretholde og sikre levestederne for yngle-
fugle, rastepladser for fugletrækket og overvintringsste-
der for vintergæster og standfugle. Områderne er udlagt 
i henhold til EUs fuglebeskyttelsesdirektiv fra 1979 og 
udgør sammen med habitatområderne den danske 
indsats i NATURA 2000.

Sandstar
Foto: Christian Fischer
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Historisk set er overdrev udyrkede om-
råder, hvor hyrderne drev rundt med 
husdyrene i sommerperioden. Historiske 
overdrev er sjældne i Danmark, og i Na-
tionalparken er det nærmeste vi kommer 
de historiske overdrev de udyrkbare kyst-
skrænter som fx ved Kobberhage på østky-
sten af Djursland.

Tør hede findes i Mols Bjerge, ligesom der er adskillige 
partier i Skærsø Plantage samt ved Øer. Naturtypen 
omfatter karakteristiske arter som bl.a.

• Hedelyng 
• Revling 
• Tyttebær 
• Almindelig gyldenris 
• Engelsk visse 
• Smalbladet høgeurt 

Naturtypen er truet af tilgroning med græsser, der 
forvandler den til surt overdrev, tilgroning med ene-
bær, som gradvist ændrer den til enebærkrat, og en-
delig tilgroning med skov.

Langt de fleste af Nationalparkens over-
drev er biologiske overdrev, der er opstået 
på opgivet agerjord. Allerede i 1700-tallet 
blev de første fattigste sandjorde i Mols 
Bjerge opgivet som dyrkbare, og efterføl-
gende blev flere og flere jorde opgivet el-
ler tilplantet med plantager. Da mange af 
de udyrkbare marker ikke siden er blevet 
dyrket, men kun græsset, fremstår mange 
af disse i dag som velbevarede eksempler 
på de ”højryggede agre” i Mols Bjerge, der 
afspejler en tid, hvor hjulploven blev an-
vendt til jorddyrkning. De sidste dyrkede 
marker i Mols Bjerges centrale del blev op-
givet i midten af 1960’erne. 

Opgivet agerland kan udvikle sig til arts-
rige overdrev med eller uden afgræsning, 
hvis blot selvsåede træer holdes nede. 

Alt efter jordbund og vegetation skelner 
man i dag mellem flere forskellige over-
drevstyper og heder (faktabox 5), hvor 
sure overdrev1 er en meget dominerende 
overdrevstype med omkring 500 ha i Na-
tionalparkens habitatområder.

Overdrev og heder findes på meget næ-
ringsfattig jord, og de er derfor særligt 
sårbare over for kvælstofstilførsel. Om-
fanget af udvaskning og lokal kvælstoffor-
dampning er begrænset i Nationalparkens 
naturområder, hvorfor det atmosfæriske 
nedfald af kvælstof har størst betydning.

Plante- og dyreliv
Overdrev er kendetegnet ved dyr og plan-
ter, som er tilpasset græssede, varme og 
tørre levesteder. Græsning foregik tidlige-
re på opgivne sandmarker eller braklagte 
sandmarker samt på anden udyrket jord.
Disse områder undergik herved en udvik-
ling, hvor forskellige plante- og dyrearter 
trivedes og afløste hinanden efterhånden 
som udviklingen skred frem. Efter ca. 30 
år kan der udvikles overdrevslignende til-
stande. 

Af karakteristiske planter for området kan 
fx nævnes: 
• Hedelyng 
• Revling 
• Engelsk visse 
• Lægeærenpris 
• Tormentil
• Hulkravet kodriver 
• Knoldet mjødurt 
• Merian 
• Knopnellike
• Lav skorzoner 
• Opret kobjælde 
• Enebær m.v.

Af insekter kendt for området kan fx næv-
nes: 
• Overdrevsskarnbasse, 
• Humlerovbille,
• Okkergul pletvinge, 
• Argusblåfugl, m.v. 

Hugorme, snoge og stålorme er alminde-
ligt forekommende.

NATUR -OVERDREVSLANDSKABER

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

HISTORISKE OVERDREV BIOLOGISKE OVERDREV

Faktabox 5: Overdrevs-naturtyper.

I habitatområderne er følgende EU-over-
drevs- og hede- naturtyper registreret: 

4030: Tørre dværgbusksamfund, hede

5130: Enekrat på heder, overdrev og skræn-
ter

*6120: Meget tør overdrevs- eller skrænt-
vegetation på kalkholdig bund 

*6210: Overdrev og krat på mere eller min-
dre kalkholdig bund 

*6230: Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund 

EKSEMPLER På NATURTYPER

Enebærkrat på heder findes flere steder i Mols Bjerge 
og spredt i plantagerne mod nord. 
Af karakteristiske arter ses
 
• Almindelig ene 
• Hvidtjørn 
• Slåen
• Hedelyng
• Blåbær
• Revling 
• Klokkelyng
• Bølget bunke 
• Katteskæg

Tørt overdrev på kalkholdig sand findes på kystskræn-
ter strandvolde m.v., naturtypen omfatter karakteri-
stiske arter som
 
• Knopnellike 
• Liden sneglebælg 

Naturtypen er ofte et værdifuldt levested for insekter, 
markfirben m.v. og den største trussel er tilgroning. 

Snog. Foto: Keld Nielsen

Hedelyng.
Foto: Peter Gjelstrup

Ene. Foto: Sten Porse
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Overdrev på kalkholdig bund findes i begrænset om-
fang i Nationalparken.
Af karakteristiske arter kan 
nævnes: 

• Stor knopurt 
• Hulkravet kodriver 
• Håret viol 
• Knoldet mjødurt 

Det tager lang tid at udvikle  naturtypen. Især kyst-
skrænterne er af stor  betydning, og græsning er den 
driftsform, der sikrer den værdifulde flora bedst mu-
ligt.

Overdrev på sur bund er en af de mest dominerende 
naturtyper i Nationalparken, hvor man finder planter 
som: 

• Lægeærenpris
• Tormentil
• Hundeviol 
• Lyngsnerre 
• Fåresvingel m.v. 

Det sure overdrev udvikles og fastholdes ved afgræs-
ning gennem lang tid, og generelt er naturtypen i 
fremgang. Den er dog truet af tilgroning med fx gyvel. 
Ud over forekomsterne i udpegede §3-områder findes 
sure overdrev i vejkanter og langs udyrkede arealer. 

Naturtypen kan etableres på relativt kort tid, men 
kræver en længere periode for at etablere en høj kva-
litet med sjældne arter. 

Ordliste:
1. Sure overdrev: Jordtype hvor jordens pH er lavere end 6.

Udsigt fra Trehøje
Foto: Naturstyrelsen - Nationalparker.naturstyrelsen.dk

Hulkravet kodriver
Foto: Sten Porse

Lægeærenpris
Foto: Walter Siegmund
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Skove er det mest dominerende naturele-
ment i Nationalparken med et samlet are-
al på over 4500 ha, hvilket udgør omkring 
33 % af landarealet. Af disse er over 80 % i 
privat eje. På kortet nedenfor ses nåle- og 
løvskovenes udbredelse i Nationalparken.

Størstedelen af skovene i Nationalparken 
er ”nye nåleskove” plantet efter år 1805 
og falder ind under menneskeskabt pro-
duktionsskov på næringsfattig jordbund. 
Skovarealet mellem Mols Bjerge, Feldballe 
og rundt om Stubbe Sø er et af landets 
største sammenhængende skovområder. 
Det består hovedsageligt af plantager 
etableret i perioden 1880 til 1960. Enkelte 
helt nye tilplantninger er fra de seneste 20 
års skovrejsning.
Ud over de nye nåleskove indeholder Na-

Elle- og askeskove vokser bedst ved vandløb, søer og 
væld med en vis vandbevægelse og findes flere steder i 
Nationalparken. I habitatområdet ved Stubbe sø er der 
registreret 36,1 ha. 

Naturtypen har gammel natur med få tegn på menne-
skelig indgriben. Biodiversiteten er høj, især hvis sko-
vene ikke har været brugt til drift/stævning2 i over 90 år. 
Ellesumpe indeholder uerstattelige rester af den oprin-
delige natur i Danmark. Karakteristiske planter er bl.a. 

• El 
• Ask 
• Forskellige pilearter 
• Alm. mjødurt 
• Vandkarse 
• Eng-nellikerod 
• Sværtevæld 
• Firblad 
• Milturt

tionalparken også ”gamle løvskove” fra før 
1805, især på bedre jord i tilknytning til 
områdets godser, hvor skovdriften har en 
meget lang historie. 

Sønderskoven i Nationalparkens østlige 
del er et af landets mest værdifulde bøge-
skovsarealer med betydelige naturværdier 
inden for både flora og fauna. Hestehaven 
og Ringelmose Skov på Kalø Gods er andre 
eksempler på meget værdifulde løvskove 
på kraftig jordbund. 

Også omkring de øvrige godser i National-
parken findes værdifulde løvskove målt 
i både produktionsværdi, naturindhold 
og kulturhistorie. Ved Jernhatten findes 
en mindre bøgeskov, som menes at være 
rester af den tidligere meget udstrakte 
Skærsø Bøgeskov.

Både ”nye” og gamle skove rummer spæn-
dende kulturmiljøer med mange histori-
ske og forhistoriske spor og anlæg. Som 
eksempler kan nævnes Kaløskovenes hi-
storiske tilknytning til Middelalderen, og 
Tirstrup Hedeslettes plantningshistorie, 
som har resulteret i et af landets største 
sammenhængende skovområder.

I flere af Nationalparkens skovområder 
er der, med tilskud fra Naturstyrelsen, 
igangsat projekter for en mere bæredygtig 
skovdrift. Projekterne har bl.a. omfattet 
ændret skovdyrkningspraksis, hvor flere 
døde træer efterlades i skovbunden, skift 
fra nåleskov til løvskov og mere skånsom 
drift i forhold til kulturhistoriske spor m.v.
Skovbryn har en væsentlig betydning for 
biodiversiteten i skove, da de er over-

gangszoner mellem forskellige naturtyper. 
Skovbryn af særlig betydning for biodiver-
siteten findes fx, hvor skov møder vand, 
hvad enten det er havet, søer, vandløb 
eller blot midlertidige damme. Men også 
skovbrynene mod marker, enge, moser, 
overdrev og andre landskabselementer 
samt skovenes indre skovbryn har tilsvar-
ende stor biologisk betydning. Lysninger 
og lysbrønde1 kan være ”biologiske oaser” 
i en ellers ensartet skovnatur.

Der findes skov i tre af de fem habitat-
områder i Nationalparkens zone I. Ka-
løskovene, Mols Bjerge og Stubbe Sø 
rummer skovtyper, som er udpeget som 
habitatskov. Kaløskovene rummer langt 
de største arealer og de fleste typer. De-
res beskyttelse er sikret gennem habitat-
bestemmelserne.

Der findes enkelte skovpartier, som er be-
skyttet ved landskabsfredning. 

Fægyden på Kalø, løvskovspartier i Mols 
Bjerge, bøgetræerne langs hulvejen ved 
Ulstrup og skovpartier på Jernhatten er 
eksempler på skovbeskyttelse ved fred-
ning.

Skovnaturen er kun i begrænset omfang 
ændret af moderne driftsformer sammen-
lignet med, hvad der er sket i agerlandet, 
og endvidere er skovene et landskabsele-
ment, hvor der kan opnås gode biologiske 
resultater på ret kort tid, fordi de ofte kun 
har været udsat for næringsberigelse fra 
luften.

NATUR - SKOVLANDSKABER

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

EKSEMPLER På NATURTYPER

Ordliste:

1. Lysbrønd: En åbning i skovvegetationen som giver sol-
lyset mulighed for at skinne på jordbunden.

2. Stævning: En naturtype som opstår ved en systema-
tisk og meget bevidst skovpleje. Naturtypen er baseret 
på løvtræers evne til at danne nye skud fra stød eller 
rod, når træet bliver gnavet over af bævere, eller bliver 
hugget ned (stævnes) af mennesker.

3. Nøglebiotop: Områder og naturtyper, som har særlig 
stor betydning for naturligt plante- og dyreliv, herunder Skovområder i Nationalpark Mols Bjerge. 

Kilde: www.syddjurs.dk 

Løvskov

Nåleskov

Eng-nellikerod
Foto: Sten Porse
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Der er således gode muligheder for at 
bevare den nuværende artsrigdom i sko-
vene og for at skabe yderligere naturrig-
dom og naturkvalitet. De gamle løvskove 
med stor kontinuitet (nøglebiotoper3) har 
størst naturværdi. Men også de skove, der 
er opstået i de seneste 130 år, har et stort 
potentiale for udvikling af betydelige na-
turværdier.

En del af de tidlige tilplantninger blev 
igangsat som sandflugtsbekæmpelse og 
andre som en hensigtsmæssig udnyttelse 
af sandede hedearealer. Flere steder kan 
man finde rester af indlandsklitter, heder, 
moser og tilplantede skovenge, hvor natur-
genopretning styrker naturindholdet væ-
sentligt.

Dette er tilfældet i Mols Bjerge, hvor en 
del nåletræsplantninger har måttet vige 
for ønsket om at skabe større sammen-
hæng i overdrevsnaturen. 

I en analyse af Nationalparken kom hoved-
parten af Nationalparkens skove i katego-
rierne ”stor” og ”størst”, når det drejer sig 
om naturkvalitet. Denne analyse er et godt 
udgangspunkt for at prioritere indsatsen 
for at bevare og forbedre naturkvaliteten 
i Nationalparkens skovområder.

Plante- og dyreliv 
En meget stor del af Nationalparkens na-
turindhold er knyttet til skovene. De gamle 
løvskove er vigtige lokaliteter for en lang 
række plante-, dyre- og fuglearter (rovfug-
le og mange småfugle), men også de store 
nåletræsplantager indeholder en række 
interessante fugle- og insektarter, samt 
flere bilagsarter, herunder mange flager-
musearter samt skovmår. Endvidere har 
Syddjurs kommune i 2007 fået tildelt en 
særlig ansvarsart af miljøministeren, nem-
lig rød glente, der i Nationalparkområdet 
bl.a. lever i Rugård-skovene.
 
Kalø-skovene er grundigt undersøgt, da 
der allerede i 1970erne blev foretaget om-
fattende undersøgelser af dyr og planter, 
ligesom Danmarks Miljø Undersøgelser, 
nu BioScience, senere har undersøgt for-
skellige sider af naturindholdet i skovene. 
I disse undersøgelser blev der bl.a. regi-
streret en lang række usædvanlige eller 
sjældne sommerfugle-, bille- og edder-
koppearter.

Naturskov4 med nøglebiotoper som gamle 
bøge- og egeskove, egekrat, sumpskov 
m.v. huser et meget stort antal sjældne 
arter af planter, mosser, laver, svampe, in-
sekter, edderkopper m.v., herunder man-
ge, der er knyttet til fx veterantræer5 og 
dødt ved. 

Faktabox 6: Skov-habitat-naturtyper.

9110: Bøgeskov på morbund uden kristtorn (17,4 ha)

9130: Bøgeskov på muldbund (142,1 ha)

9150: Bøgeskov på kalkbund (4,6 ha)

9160: Egeskove og blandingsskove på mere eller mindre rig jordbund (21,9 ha)

9190: Stilkegeskov på mager bund (104,8 ha)

*91DO: Skovbevoksede tørvemoser (5,1 ha)

*91EO: Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (61,1 ha)

Egekrat er i flere tilfælde opstået som et resultat af men-
neskelig skovrydning og udnyttelse af jorden. Egekrat er 
kendetegnet ved, at træerne er lave, ofte flerstammede 
og gerne med krogede grene. Kronelaget er ret åbent, 
så der er grundlag for mange plantearter på skovbun-
den. Egekrat kan rumme store naturværdier, især når 
der er lang skovkontinuitet med mange veterantræer 
på voksestedet. Afhængig af skovens alder og drift vil 
der slippe mere eller mindre lys igennem kronelaget til 
skovbunden. Både stilkeg og alm. eg er udbredt i Natio-
nalparken.

rødlistede arter. Eksempler: gammel løvskov med ufor-
styrret jordbund, egekrat, sumpskov, kildevæld, moser 
m.v. Nøglebiotoper kan indeholde særlige strukturer el-
ler elementer (nøgleelementer), som har stor betydning 
som levested for naturligt plante- og dyreliv, fx dødt ved i 
forskellig nedbrydningsgrad i skove og veterantræer.

4. Naturskov: En skov, hvor træerne genetisk stammer 
fra træer, der naturligt er indvandret til voksestedet.

5. Veterantræer: Meget gamle opretstående træer med 
mange og store hulheder med dødt og nedbrudt ved til 
gavn for fx svampe, insekter og mange andre dyr.

Egekrat ved Skovbjerg. Foto: Bo Skaarup

Bøgeskov på kystskrænt. 
Foto: www.naturstyrelsen.dk

Silkehåret posesvamp. 
Foto: Peter Gjelstrup
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I Nationalpark Mols Bjerge findes en ræk-
ke større og mindre søer som Stubbe sø, 
Langsø og Øjesø.

På gamle kort over Nationalparkområdet 
ses, at vådområder, kilder, væld samt søer 
og vandhuller var mere udbredte end i 
dag. Mange af disse vådområder er for 
længst drænet og opdyrket. 

FERSKVANDSDYR, PLANTER OG ALGER
I de ferske vande i Nationalparken er der 
mange fiskearter som  fx:

• Gedde
• Skalle
• Aborre
• Brasen
• Sandart

Planter som fx:
• Børstebladet og hjertebladet vandaks
• Kredsbladet vandranunkel
• Gul åkande
• Kors andemad

Alger som fx:
• Blomme- og brombæralge 
        (Nostocarter)

Endvidere er flere af bilagsarterne knyttet 
til disse naturområder herunder:
 
• Bæklampret
• Stor vandsalamander 
• Vindelsnegle 
• Spidssnudet frø 
• Løgfrø 
• Odder (bl.a. ved Stubbe sø)

Hængesæk og andre kærsamfund findes i Mols Bjer-
ge samt i enkelte dødishuller i Feldballe Bakker og 
Skramsø Plantage. 

Naturtypen omfatter karakteristiske arter som fx 

• Trådstar 

• Næbstar 

• Sphagnumarter. 

Trusler 
Naturtypen trues af naturlig tilgroning. Forekomster-
ne nord for Mols Bjerge indgår i mosaik med rigkær 
samt små hede- og overdrevspartier og er af stor 
betydning for mange smådyr.

Kilder og væld med kalkholdigt vand findes flere ste-
der.

Af karakteristiske (karakterarter1) arter kan nævnes: 

• Vibefedt 
• Krognæb star 

Samt indikationsarterne2: 

• Alm. milturt 

• Vandkarse 

• Vinget perikon 

• Sideskærm

NATUR - FERSKVANDSNATUR

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

Faktabox 7: Ferskvands-naturtyper.

I habitatområderne er følgende EU-naturtyper registreret: 

3140: Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller stor vandaks

3260: Vandløb med vandplanter 

6430: Bræmmer med urter ved vandløb eller skovbryn

7140: Hængesæk og andre kærsamfiund dannet flydende i vand

*7220: Kilder og væld 

7230: Rigkær 

EKSEMPLER På NATURTYPER

Sphagnum fimbriatum, 
Foto: James Lindsey

Vibefedt, 
Foto: Wikimedia/Erik 
Christensen

Flagermus, som søger føde i Nationalpar-
ken og dens mange naturtyper er fx : 
• Vandflagermus 
• Brunflagermus
• Dværgflagermus

Nationalparkens største sø, Stubbe Sø, er 
en af de vigtigste fuglelokaliteter i om-

rådet, men herudover er andre mindre 
vand- og vådområder også af stor betyd-
ning.

En stor del af naturindholdet i vandløb og 
søer er tidligere undersøgt i forbindelse 
med århus Amts vurdering af deres na-
turkvalitet.

Gedde og aborre. Foto: Bo Skaarup
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Rigkær er en af de naturtyper, der er mest truet på 
landsplan. Naturtypen er artsrig og ofte levested for: 

• Bredbladet kæruld 

• Loppestar 

• Krognæbstar m.v.

I Nationalparken findes mange af de bedste rigkær 
ved foden af Mols Bjerge, ligesom en række lokalite-
ter i Feldballe Bakker også rummer værdifuld rigkærs-
flora.

Ordliste:

1. Karakterarter: Plante- eller dyreart, som kun lever i et 
bestemt plante- eller dyresamfund og dermed karakteri-
serer dette. Karakterarter er specialister, der afspejler de 
økologiske kår på stedet.

2. Indikatorarter: En indikatorart er en art, der er så 
karakteristisk for en biotop, at man kan bruge den som 
indikator, når man vil finde grænserne for denne biotop.

Stor Vandsalamander
Foto: Naturstyrelsen - Nationalparker.naturstyrelsen.dk

Krognæbstar, Foto: www.naturstyrelsen.dk
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Mange af de kulturpåvirkede naturområ-
der har vist sig at indeholde en varieret og 
righoldig natur med planter og dyr, som el-
lers ikke eller kun dårligt er repræsenteret 
i landskabet. 

Det gælder fx naturen i de braklagte sand-
marker samt i grusgrave m.v., hvor arter 
tilknyttet tidlige udviklingstrin efter blot-
lægning af jordbunden har fundet egnede 
levesteder. 

De op til 6000 år gamle urørte naturområ-
der på fortidsminder kan stadig være leve-
sted for usædvanlige og sjældne insekter 
og dyr, der rummer spor af fortidens land-
skaber. Ved herregårde og gamle ruiner 
m.v. ses desuden ofte tidligere dyrkede 
lægeurter.

Nationalparkens beskyttede naturom-
råder, som indeholder en eller flere in-
dikatorarter for naturkvalitet, fremgår 
af naturscorekortet på Nationalparkens 
hjemmeside. 

Lokaliteternes ”score” afspejler summen 
af de eksisterende plantearters scorevær-
di inden for et givet område og dermed 
deres naturkvalitet. Scoreværdier fremgår 
af ”Naturtilstand i Habitatområderne” (Bi-
oScience-rapport nr. 735, 2009).

Klassiske værdifulde naturområder som 
Strands Gunger, rigkæret ved Bogens Sø 
samt Rugård Strandplantage træder tyde-
ligt frem på kortet. På Ebeltofthalvøen ses 
en lang række artsrige lokaliteter ligesom 
områderne omkring Øjesø og Lillesø, Mø-
gelbjerg samt Fugleværnsfondens arealer 
ved Stubbe Sø har høj score. 

I alle tilfælde afspejler kortet det forhold, 
at et stort naturområde normalt rummer 
flere arter og dermed har en højere kvali-
tet end et lille. Endvidere udtrykker kortet 
kun, hvad der er registreret i de offentlige 
databaser – mange naturområder er end-
nu ikke registreret og/eller undersøgt.

I denne beskrivelse betyder sandmarker 
sandede brakmarker, der efter opdyrkning 
får lov at ligge udyrket hen i 1- 20 år, så de 
kan samle næring til en ny afgrøde. 

Naturtypen var tidligere dominerende i 
Mols Bjerge i driftsformen græsmarks-
brug, hvor kun ca. 1/3 af den pløjbare jord 
var under plov hvert år.

Det har vist sig, at en lang række plante- og 
dyrearter, herunder sjældne insekter, er 
tilpasset til denne form for næringsfattig, 
kulturnatur. Det gælder fx planter som: 

• Syre-arter 
• Viol-arter 
• Kællingetand,
• Lyng, 
• Rundbælg
• Fåresvingel 
• Gul evighedsblomst
• Pileurt m.v

Samt insekter som bl.a.: 

• Dukatsommerfugl 
• Violetrandet ildfugl 
• Klitperlemorsommerfugl 
• Okkergul pletvinge 
• Gråbåndet bredpande 
• Argus-blåfugl 
• Solgræshoppe 
• Køllegræshoppe 
• Den meget sjældne lille lynggræs-

hoppe.
 
Forsøg på Molslaboratoriet i området har 
vist, at mængden af insekter i nypløjede 

marker kan stige til mere end 2000 pr m2, 
ligesom biodiversiteten af planter i disse 
forsøg blev fordoblet. Hidtil usete planter 
dukkede op fra gemte frøpuljer i jorden 
som fx: 
• Sandhanekro 
• Spergel 
• Snerlepileurt 
• Storbægret storkenæb

NATUR - KULTURNATUR

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

SANDMARKER

VæRDIFULDE NATUROMRåDER

Ordliste:
1. Reliktarter: Her: levende planter (og dyr) primært 
indført af munke. 
2. Trædesten: Småbiotoper placeret i landskabet på en 
måde, så det er muligt for dyr- og plantearter at sprede 
sig til andre større naturområder.Sandhanekro. Foto: Peter Gjelstrup
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Fortidsminder som gravhøje, dysser, vold-
anlæg, alleer, diger, ruiner m.v. kan alle 
huse et stort antal plante- og dyrearter, og 
mange levende reliktarter1 træffes stadig 
her. 

Jordbunden på fortidsminder og i histori-
ske marker som jernalder agre og høj-
ryggede agre indeholder tillige en meget 
gammel frø-, pollen og genbank, der, hvis 
den undersøges, vil kunne fortælle om for-
tidens landskab og natur. 

Eksempler på levende reliktarter, der er 
registreret i Nationalparkområdet er plan-
ter som :

• Hestehov 
• Matrem
• Hjertespand 
• Fingerbøl og 
• Pigæble

På Højryggede agre og længe ikke dyrkede 
marker ses tillige fx:
•  Opret kobjælde.

Landbrugsarealer kan overordnet inddeles 
i markflader og småbiotoper. Markfladen 
kan opdeles i arealer i omdrift, permanent 
græs som ikke har udviklet sig til beskyt-
tet natur samt udyrkede arealer og mark-
bræmmer. Småbiotoper i agerlandet kan 
bl.a. omfatte remiser, markskel, levende 
hegn, diger og stendiger, stendynger samt 
åbne vandløb og vandhuller. 

Udyrkede arealer og småbiotoper er træde-
sten2 for mange dyre- og plantearter, og 
har vist sig at være vigtige refugier for en 
lang række insektarter, som i sommerhalv-
året spredes ud over markfladerne og er 
med til at bekæmpe opblomstring af ska-
dedyr som fx bladlus i kornmarker. 

Agerlandets småbiotoper har derfor stor 
betydning for biodiversiteten i agerlandet 
og som trædesten for arternes spredning.

I og omkring byer - ikke mindst købstaden -, 
landsbyer og sommerhusgrunde findes 
haver, naturgrunde og byudviklingsom-
råder med højt naturindhold. 

Skelhøje Bakker og sommerhusområderne 
ved Fuglsø, Øer og Femmøller er eksemp-
ler på sådanne arealer, som med haver og 
tilstødende naturområder giver en mo-
saikvirkning, der bl.a. har stor betydning 
som lokalitet for ynglefugle. 

Naturområder i tilknytning til bysamfund 
med højt naturindindhold fx Råstofgrave 
og stenudvindingsområder kan ligeledes 
være vigtige refugieområder for en lang 
række planter og dyr. Fx huser Øer-om-
rådet i dag nogle af de sidste rester af en 
betydelig og sjælden fauna, fx af sommer-
fuglen gråbåndet bredpande, der tidligere 
var almindeligt udbredt i Nationalparkom-
rådets centrale del. 

FORTIDSMINDER AGERLANDET INDUSTRINATUR

Ved Agri. Foto: www.danskebjerge.dk

Dårlig (0-50)

Middel (51-100)

God (101-200)

Fremragende ( >201)
Nationalpark Mols Bjerge-----

Hjertespand. 
Foto: Peter Gjelstrup

Opret kobjælde. Foto: Peter Gjelstrup

Scorekort for værdifulde naturområder. Kortet vil blive 
kvalitetssikret. Kilde: www.syddjurs.dk
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Nationalpark Mols Bjerge er kendetegnet 
ved at være et kulturlandskab med mange 
kulturhistoriske værdier som fx fortids-
minder, borganlæg, kirker, herregårds- og 
landsbymiljøer. I dette afsnit beskrives 
områdets kulturhistoriske udvikling og 
hovedtrækkene i den eksisterende fysiske 
kulturarv i Nationalparken.

Ved istidens afslutning for omkring 15.000 
år siden indvandrede de første stenalder-
mennesker til landet. Det blev starten på 
en 7000 år lang kulturudvikling i ældre 
stenalder, hvor man udelukkende ernær-
ede sig ved jagt, fiskeri og indsamling. 
Især i den sidste del af perioden, den så-
kaldte Ertebøllekultur (5200-4000 f.Kr.), 
hvor man hovedsageligt bosatte sig langs 
kysterne, er rigt repræsenteret inden for 
Nationalparken i form af et stort antal 
bopladser, heraf flere med køkkenmød-
dinger. 

Kystlandskabet på Mols og det sydlige 
Djursland havde på den tid flere indskæ-
ringer end i dag og bestod af talrige be-
skyttede fjorde med mange små øer og 
fremspringende næs. Netop denne lands-
skabstype var attraktiv for Ertebøllekultu-
rens mennesker, hvis ernæring især var 
baseret på jagt, fiskeri og indsamling af 
skaldyr. 

I yngre stenalder (4000 – 1800 f.Kr.) blev 
befolkningen bofaste bønder, der især er-
nærede sig ved agerdyrkning og husdyr-
hold. De forhistoriske levn fra denne pe-
riode er stendysser og jættestuer, der som 
hovedregel blev placeret lavt i terrænet. 

Med Poskær Stenhus har Nationalparken 
landets mest anselige runddysse.
I bronzealderen (1800 – 500 f.Kr.) flyttes 
gravhøjene til landskabets højeste punk-
ter. Denne periodes fortidsminder er en 
væsentlig del af Nationalparkens forhi-
storiske kulturmiljø. Blandt andet i Mols 
Bjerge og omkring Rønde ses meget mar-
kante gravhøje som Trehøje, Stabelhøjene 
og Store Baunehøj. 

Fortidsminder fra jernalderen og vikinge-
tiden (fra 500 f.Kr. til 1000 e.Kr.) er min-
dre dominerende i landskabet, men der 
er registreret flere jernalderbopladser og 
-gravpladser i Nationalparken.

Fra middelalderen, der strækker sig fra 
vikingetidens slutning til reformationen 
(1050 – 1550 e.Kr.) indeholder National-
parkområdet flere væsentlige fortidsmin-
der, hvoraf det betydeligste bygningsmæs-
sige vidnesbyrd fra denne periode er Kalø 
Slotsruin.  Slottet blev opført i starten af 
1300– tallet på den lille ø – Kalø, hvortil 
der blev anlagt en dæmning. Borgen var i 
middelalderen et fast støttepunkt for kon-
gemagtens styring af Kalø Len, der om-
fattede hele Djursland. Efter enevældens 
indførelse i 1660 mistede slottet sin be-
tydning, hvorefter det forfaldt for senere 
at blive delvist nedrevet. Også Hjelm og 
flere af herregårdene har fund og anlæg 
fra middelalderen.

Den historiske tid strækker sig fra middel-
alderens slutning omkring 1550 og frem 
til i dag. Nationalparkens kulturhistorie og 
kulturmiljøer fra denne periode beskrives 
kortfattet i syv overordnede emner:

Det historiske landbrug
Skove og plantager
Landsbyer
Herregårde
Købstaden
Kystmiljø
Fritidslandskabet

KULTUR 
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FORHISTORISKE OG MIDDELALDERLIGE KULTURMILJØER HISTORISKE KULTURMILJØER

Ordliste:
1. Bonitet: Et mål for en jords ydeevne. Bo-
nitet er mængden af korn, træ eller andet, 
der kan dyrkes på en given jord. Pløjning ved Femmøller. Foto: Museum ØstjyllandHøjryggede agre. Foto: Museum Østjylland
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Som tidligere beskrevet er en meget cen-
tral naturkvalitet i Nationalparken den 
lysåbne græslandsnatur med bl.a. natur-
typerne hede og overdrev. Disse naturom-
råder er gamle kulturlandskaber, som er 
skabt af tidligere tiders opdyrkning kombi-
neret med græsning af husdyr. Når et areal 
som følge af opdyrkning var blevet udpint 
for næringsstoffer, skulle det ligge brak for 
at genopbygge en rimelig bonitet1. I brak-
perioden kunne man lade husdyr afgræsse 
arealerne, hvorfor driftsformen alminde-
ligvis betegnes græsmarksbrug. På grund 
af den meget sandede og næringsfattige 
jordbund i Mols Bjerge var brakperioden 
ofte meget lang – helt op til 10 - 20 år, og 
efterhånden blev opdyrkningen på sådan-
ne arealer helt opgivet. Antageligt siden 
1600-tallet er mark efter mark blevet ud-
taget af dyrkning for at overgå til perma-
nent græsning eller naturlig tilgroning. 

Landbrugets særlige vilkår og driftens 
tidlige afvikling betyder, at Nationalpark 
Mols Bjerge har velbevarede kulturhisto-
riske spor fra landbrugets historiske drifts-
former. I Mols Bjerge ses således en af 
landets største forekomster af højryggede 
agre. Sporene fra denne pløjningsteknik 
stammer tilbage fra før landboreformerne 
i 1700-tallets slutning, hvor landsbyens 
jorde blev dyrket i fællesskab, og pløjnin-
gen foregik med hjulplov på langstrakte 
agre. Som noget specielt ses endvidere 
spor efter gårde og små landsbyer, hvor de 
dårlige landsbrugsmæssige vilkår resulte-
rede i afviklingen af de små samfund. 

Som følge af den store efterspørgsel ef-
ter tømmer til boliger, skibsbyggeri samt 
brænde til opvarmning og produktion var 
den oprindelige skov så godt som forsvun-
det allerede i slutning af middelalderen. 
Omkring de gamle herregårde blev skoven 
dog bibeholdt, og disse skove indeholder i 
dag såvel nyere som gamle kulturlevn med 
spor af fortidsminder, oldtidsagre, stendi-
ger, alléer, mindesten samt træplantnin-
ger for markering af særlige historiske 
begivenheder. Endvidere har de gamle 
skove i mange generationer været yndede 
udflugtsmål, hvorfor der i dag flere steder 
i disse områder findes kulturhistoriske 
traktørsteder og lysthuse.

I sidste halvdel af 1800-tallet og begyndel-
sen af 1900-tallet blev betydelige områder 
på det sydlige Djursland i lighed med andre 
steder i Danmark tilplantet med skov. Så-
ledes blev udpinte og magre jorde under 
påvirkning fra Hedeselskabet omdannet til 
plantager med overvejende nåletræer. 
I Nationalparken er kulturhistorien ved-
rørende Hedeselskabets virksomhed og 
tilplantningen af de sandende og nærings-
fattige jorder med nåletræer godt repræ-
senteret. Det drejer sig om såvel tidlige 
plantningsforsøg, sandflugtsbekæmpelse 
som lokale plantningsprojekter. 

DET HISTORISKE LANDBRUG
Møller til forarbejdning af korn er en del 
af det historiske landbrugs kulturmiljø. 
Lige siden middelalderen er vandkraft 
blevet udnyttet til mølledrift, og i Natio-
nalparken fandtes tidligere en lang række 
vandmøller ved de større åløb. Der er i dag 
spor efter møller samt mere eller mindre 
velbevarede vandmøller ved Ørnbjerg, 
Skramsø, Møllerup, Øksenmølle og Hav-
mølleåen. Endvidere indeholder National-
parken en hel mølleby – Femmøller – der, 
som navnet siger, oprindeligt havde 5 møl-
ler, hvoraf kun fire i dag er bevarede. Til 
Ørnbjerg Mølle, som er i offentlig eje, er 
der tilknyttet et møllelaug, der i 2011 har 
fået økonomisk støtte til renovering af den 
velbevarede mølles vandmøllehjul.

SKOVE OG PLANTAGER

Ørnbjerg Mølle. Foto: Museum Østjylland Hestehaveskoven. Foto: Bo Skaarup

Husmandssted i Toggerbo. Foto: Museum Østjylland
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Landsbyerne kan som hovedregel føres 
tilbage til middelalderen og rummer utal-
lige historiske fortællinger om det danske 
samfunds udvikling. Gennem iagttagelse 
af en landsbys byggeskik, bygningspla-
cering, vejforløb, tofter og gadekær kan 
vilkårene for tidligere generationers livsfø-
relse afdækkes. Endvidere rummer hoved-
parten af landsbyerne middelalderkirker, 
som i sig selv er betydelige kulturmiljøer. 
Derfor er landsbyerne et vigtigt element i 
formidling og synliggørelsen af National-
parkens kulturmiljø. 

Landsbyerne er opstået omkring dyrk-
ningsfællesskaber og som hovedregel 
bygget op om en samling af gårde langs 

et vejforløb. Antallet af gårde i en landsby 
og dermed landsbyens størrelse har væ-
ret meget afhængig af jordens bonitet, 
og landsbyens bebyggelsesmønster har 
været relativt stabilt frem til landborefor-
merne i slutningen af 1700-tallet. 

Med landboreformen – og dermed afvik-
lingen af fæstevæsenet – blev dyrknings-
fællesskabet ophævet, og de enkelte huse 
og gårde fik deres egne jordarealer, der 
ved udskiftningen blev mere eller mindre 
samlet. Udskiftningen kunne bl.a. foreta-
ges i blok- eller stjerneform. 

I Nationalparken findes der fine eksempler 
på stjerneudskiftninger, hvor gårdene fast-

KULTUR 
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LANDSBYER
holdes i landsbyen, og jorderne tillægges 
som kileformede lodder i en vifte rundt 
om landsbyen. 

Indførelsen af næringsfriheden og sogne-
kommuner i midten af 1800-tallet samt 
andelsbevægelsen i århundredets slut-
ning skabte nye udviklingsmuligheder i 
landsbyen inden for handel og håndværk. 
Landsbyerne udviklede sig med bl.a. min-
dre virksomheder, brugsforeninger, spare-
kasser og forsamlingshuse. 

Industri- og boligudviklingen har gennem 
1900-tallet præget landsbyudviklingen, 
således at der i dag i flere landsbyer er 
opstået kvarterer med især parcelhuse og 
mindre industrivirksomheder i udkanten 
af byerne samt større tekniske anlæg i til-
knytning til gårdene.

I Nationalparken er der 14 mindre og 
større landsbyer, og heraf er Agri, Bogens, 
Dråby, Handrup, Femmøller og Fuglsø i 
Nationalparkbekendtgørelsen afgrænset 
som betydningsfulde kulturmiljøer i for-
hold til bevarelse, synliggørelse og formid-
ling. De enkelte landsbyer har forskellige 
kulturmiljømæssige styrker, men de har 
alle det tilfældes, at de kun i begrænset 
omfang har ændret størrelse og karakter 
gennem 1900-tallet. 

Mols er desuden kendt for skildringerne 
af sit særlige folkefærd, de ”vidtbekendte 
Molboer”. Lige siden 1700-tallets slutning 
er der blevet udgivet molbohistorier om 
denne befolknings ”snedige” og fiffige på-
fund. Agri. Foto: Johannes KristensenMatrikelkort Fuglsø, ca. 1816. Kilde: KMS
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De danske herregårde udgør meget væ-
sentlige kulturmiljøer. De er udtryk for en 
lang epoke af den danske historie, og i år-
hundreder udgjorde de et administrativt 
og økonomisk center for meget store dele 
af landbefolkningen – ikke mindst som føl-
ge af fæstevæsenet. Desuden var de ofte 
lokale centre for viden, kulturdannelse og 
traditionsoverlevering. 

Herregårdenes bygninger har som hoved-
regel en historie, der går tilbage til mid-
delalderen, og bygningerne er ofte opført 
i umiddelbar nærhed af gamle voldsteder 
fra tidligere bebyggelser. 

HERREGåRDE
Kulturmiljøerne omkring herregårdene 
rummer derfor et væld af kulturspor, som 
indeholder centrale fortællinger om det 
danske riges udvikling. Den enkelte her-
regård udgjorde ind til starten af forrige 
århundrede et helt lille minisamfund inde-
holdende alle nødvendige funktioner. Til 
herregårdsmiljøerne hører også tilstøden-
de landskaber med parker, skove, arbej-
derboliger og husmandsudstykninger m.v.
 
Nationalparken rummer i alt syv her-
regårdsmiljøer: Lyngsbækgård, Skærsø, 
Søholt, Bogensholm, Rugaard, Møllerup 
og Kalø. De tre sidstnævnte kulturmiljøer 

er hver på sin måde bemærkelsesværdige; 
Kalø Hovedgård på grund sin historiske 
betydning for hele Djursland og forbindel-
sen til Kalø Slot. Møllerup på grund af sin 
slægtshistorie, en spændende kulturhi-
storie med relation til Marsk Stig samt et 
meget velbevaret herregårdsmiljø inde-
holdende en række harmoniske avlsbyg-
ninger. Endelig Rugaard på grund af en 
velbevaret hovedbygning fra senrenæs-
sancen samt godsets rolle i forbindelse 
med 16-1700-tallets hekseforfølgelser. 

Kalø Hovedgård. Foto: Wikimedia/sommer
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Med til Nationalparken hører også Ebel-
tofts mere end 700 år gamle købstads-
miljø.

Ebeltoft kan føre sin historie tilbage til 
1301, hvor kong Erik Menved gav byen 
købstadsprivilegier. Dette betød, at byen 
under kongens beskyttelse kunne udøve 
handel, søfart og særlige håndværk, mens 
sådanne erhverv ikke måtte udøves på lan-
det. Under disse betingelser var Ebeltoft 
områdets administrative og handelsmæs-
sige centrum, men byen vedblev det me-
ste af tiden at være lille, fattig og afsides 
beliggende. Størst opblomstring oplevede 
byen i sejlskibenes storhedstid i det 16. og 
17. århundrede, hvor den var en betydelig 
søkøbstad med hele 32 hjemmehørende 
skibe i 1681. Også perioden 1830 til 1870 
var en driftig periode, hvor byen på grund 
af sejlskibenes vigtige rolle for handel og 
transport stadigt kunne klare sig, og så-
ledes opblomstrede i denne periode en 
række større købmandsgårde og mindre 
håndværksvirksomheder i byen. Hoved-
parten af byens grundmurede ejendom-
me stammer ligeledes fra denne periode.

Den industrielle udvikling i 1800-tallet 
kom aldrig for alvor til byen, og byen syg-
nede hen som en af landets mindste køb-
stæder til trods for, at det i 1901 lykkedes 
at få havnen udvidet og at få en jernbane 
til byen. De betydeligste industrifortagen-
der – som stort set alle beskæftigede sig 
med forædling af landbrugsprodukter – 
var Maltfabrikken, Garveriet, Andelsslag-
teriet, et større brændevinsbrænderi og 
et teglværk.

Den manglende industrielle udvikling har 
betydet, at Ebeltofts midtby ikke har æn-
dret sig væsentligt i de sidste mere end 
hundrede år, hvorfor det oprindelige køb-
stads- og havnemiljø er velbevaret. Byen 
fik dog i forbindelse med Molsliniens etab-
lering en ny opblomstring med en række 
hotel- og institutionsbyggerier af bl.a. ar-
kitektfirmaet Friis & Moltke.

KULTUR 
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KØBSTADEN
I midtbyen ligger omkring 25 fredede 
ejendomme, og købstadsmiljøet er end-
videre beskyttet gennem en bevarende 
lokalplan. I Nationalparkbekendtgørelsen 
er den gamle midtby i Ebeltoft afgrænset 
som et betydningsfuldt kulturmiljø i for-
hold til bevarelse, synliggørelse og formid-
ling.

Rådhus og Postladen i Ebeltoft. Foto: Museum Østjylland Bybillede fra Ebeltoft. 
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Kulturhistorien i Nationalparken er i høj 
grad påvirket af nærheden til havet. Kyst-
kulturen - forstået som menneskets til-
knytning til og udnyttelse af havet – har 
lige siden oldtiden præget dagligdagen i 
området og afsat spor i landskabet samt 
manifesteret sig i bygningsværker. 

I sejlskibenes tid klarede Ebeltoft sig gan-
ske godt som søkøbstad, og i 1800-tallet 
var der omkring otte større hjemmehø-
rende sejlskibe i Ebeltoft. Disse var som 
oftest ejet af købmænd og skippere i for-
ening og sejlede til fjerne egne som fx Spa-
nien og Vestindien. 

Ebeltoft Vig var på grund af sin udform-
ning, placering i landet og strømforhold 
tillige en yndet nød- og vinterhavn for far-
tøjer fra andre danske farvande. 

Langs områdets kyster spillede sejlskibene 
også en betydelig rolle som transportmid-
del for fragt af bl.a. korn, brændsel og 
byggematerialer til København, århus og 
andre byer i landet. Disse ”havets vogn-
mænd” drev en betydelig småskibsfart 
fra områdets beskyttede bugter og vige til 
langt ind i 1900-tallet. 

Med dampskibenes indtog blev der så tid-
ligt som i 1866 oprettet en fast passager- 
og fragtrute mellem Ebeltoft og Køben-
havn. Den blev senere overtaget af DFDS. 
I 1874 blev der desuden oprettet et lokalt 
dampskibsselskab, der fra århus sejlede 
til Ebeltoft og en række små anløbsbroer 
i Kongsgårde, Skødshoved, Knebelbro og 
Nappedam. Fragt- og passagerruten var i 

KYSTEN
drift helt frem til 1935, hvor bus-, tog- og 
lastbiltransporten helt havde udkonkurre-
ret denne rute.

Fiskeriet har både langs kysterne og i Ebel-
toft by spillet en betydelig rolle. I Ebel-
toft var det tidligere en væsentlig del af 
erhvervslivet i byen, og i 1900 blev der 
anlagt en ny fiskerihavn med frysehus og 
forarbejdningsvirksomheder. Langs områ-
dets mange bugter og vige blev der også 
udøvet et betydeligt kystfiskeri, hvoraf 
der stadig kan findes spor, bl.a. tjæreplad-
ser. Endvidere var der frem til starten af 
1900-tallet et ganske betydeligt ålefiskeri i 
området. Dette blev udøvet som ”tørskos-
fiskeri” i såkaldte ålegårde, hvor ruserne 
kunne røgtes uden brug af båd.

Hvad Ebeltoft og Molsområdet har mang-
let i erhvervsmæssig udvikling er de sidste 
mere end hundrede år blevet opvejet af 
en betydelig turisme. Således er der i Na-
tionalparken en mangfoldighed af spor fra 
fritidskulturens opståen og udvikling bl.a. 
omfattende sommerhusområder, badeho-
teller, feriekolonier, forlystelsespavilloner, 
campingpladser og lystbådehavne.

Det samlede antal sommerhuse på det 
sydlige Djursland er omkring 10.000, 
hvoraf ca. 5000 ligger i Nationalparken. De 
mange magre landbrugsjorder egnede sig 
som tidligere nævnt ikke særligt godt til 
landbrug, men var til gengæld velegnede 
til sommerhusbebyggelser, og National-
parken har flere meget tidlige sommer-
husudstykninger. Sommerhusområdet 
Fuglsø Strand blev udstykket i 1918, og 
fremstår takket være gamle servitutter 
i dag med oprindelige små og ensartede 
feriehusbebyggelser på store grunde med 
usynlige skel. 

I 1920´erne udarbejdede Egil Fischer en 
komplet byplan for en samlet haveby af 
sommerhusbebyggelser, som skulle ligge 
omkring parklignende friarealer ved Fem-
møller Strand. Fischer tegnede selv en 
række af de smukke bindingsværkshuse i 
nationalromantisk stil og opførte Molskro-
en, der ligger centralt i parken. Det nyeste 
større feriebyprojekt fra 1987 i National-
parken er Øer Maritime Ferieby med over 
300 ferielejligheder placeret på små øer i 
et inddæmmet havneområde bag den ek-
sisterende kystlinie.

FRITIDSLANDSKABET

Arkitekt Egil Fischer. Foto: Museum Østjylland 

Fiskerihavnen i Ebeltoft. Foto: Museum Østjylland 
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Mulighederne for friluftsliv i Nationalpar-
ken er varierede og mangfoldige. I forbin-
delse med forarbejdet til beslutningen om 
Nationalpark Mols Bjerge blev der foreta-
get en registrering og kortlægning af eksi-
sterende friluftsaktiviteter og –faciliteter, 
som siden er vedligeholdt og udbygget 
af områdets natur- og friluftsformidlere. 
Kortlægningen kan ses på Nationalpar-
kens hjemmeside og viser, at friluftsakti-
viteterne primært er koncentreret langs 
kysterne i den sydlige del af Ebeltoft- og 
Kaløområdet samt i Mols Bjerge.

Information om friluftlivets udfoldelses-
muligheder er under løbende opdatering 
og udviklet således, at besøgende på for-
hånd på pc eller på et papirkort kan plan-
lægge en kortere eller længere tur i om-
rådet. 

Registreringen af Nationalparkens frilufts-
faciliteter viser et varieret og geografisk 
spredt udbud af :
• Overnatningsmuligheder lige fra shel-

ters, hytter og lejrpladser til camping-
pladser, vandrehjem, private overnat-
ningsmuligheder og hoteller.

• Stisystemer hvor den nordlige del af Na-
tionalparken er præget af gennemgå-
ende stisystemer, mens den sydlige del 
herudover også har mange afmærkede 
vandrestier og aktivitetsmuligheder.

• Et antal opholdssteder i form af økoba-
ser, p-pladser med og uden faciliteter, 
naturlegepladser, udsigts- og fugletår-
ne, som har en vis koncentration i Mols 
Bjerge, men som også findes omkring 
bl.a. Kalø, Jernhatten og den sydlige del 
af Ebeltofthalvøen.

• Friluftsanlæg inden for sejlads, ridning, 
cykling, golf, motorsport og skydning 
m.v.

Der eksisterer i Nationalparken fire steder 
med åbne besøgsfaciliteter. I den nordlige 
del af Mols Bjerge ligger Øvre Strandkær, 
der fortrinsvis formidler naturhistorie, 
flora og fauna, men også et stort udvalg 
af information om naturruter og seværdig-
heder i området. I den sydlige del af Mols 
Bjerge ligger DGI Karpenhøj, der formid-
ler natur og friluftsliv bl.a. med fokus på 
vandaktiviteter. Frilandshaven på Friland 
mod nord præsenterer både praktisk og 
faglig information om alternativ selvbyg 
og selvforsyning. I centrum af parken lig-
ger Naturcenter Syddjurs, hvor natur- og 
friluftsliv formidles og naturture arrange-
res. 

I landområderne udøves friluftsliv i form 
af vandreture, skovture, fugleture, geolo-
giture, almindelige løbeture og oriente-
ringsløb, mv. 

Medtages udstyr i mindre omfang er der 
tale om fritidsaktiviteter så som stavgang, 
spejderlejre og cykelture af forskellig art, 
herunder ture både på almindelige cykler 
og mountainbikes, racercykler og i nogen 
grad GPS-cykler. Også friluftsudfoldelse på 
langrendsski og med snowboard har vun-
det indpas i Nationalparkområdet.
 

FRILUFTSLIV

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

TIL LANDSREGISTRERING OG KORTLæGNING

Udsigtspunkt

Stirute, kort

Stiruter lang

Rideanlæg

Fri teltningsplads

Primitiv overnatn.

Campingplads

Golfbane

Kortlægning af friluftsfaciliteter. Kilde: www.syddjurs.dk
Nedlagte fasaner. 

Foto: Carsten Riis Olesen, DJ
Motionsløber ved Vibæk Strand. 

Foto: Bo Skaarup
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Spejderne har aktiviteter mange steder i 
Nationalparken, og midt i Mols Bjerge lig-
ger den mere end 60 år gamle Toggerbo-
lejr, og ved Bogens Strand ligger den mere 
end 100 år gamle Bogensholmlejr.

Friluftsmæssig udfoldelse som involverer 
dyr, er som oftest gåture med hunde, eller 
hundeføreraktiviteter, men også hestene 
bidrager til berigelse af friluftsoplevel-
serne. I området har flere hesteforeninger 
hjemme, da ridning er udbredt i store dele 
af Nationalparken. Dyrkning af ridespor-
ten udøves i privat regi og på rideskoler.

De lokale jagtforeninger og private lods-
ejere driver jagt i området, ligesom der 
udøves jagt på offentlige arealer, samt 
havjagt. Jagten kombineres med tilsynet 
med bestandene, og der udføres vildtpleje 
samt indberetninger til vildtudbyttestati-
stikken.

Områdets mange campingpladser giver 
gode betingelser for telt- og campingfolke-
nes aktiviteter. Til de motoriserede fritids-
aktiviteter hører veteranbilkørsel. Ofte ses 
korteger af disse ældre køretøjer på vej til 
eller fra deres stævne ved Kalø Slotsruin.

Moto-cross sporten er meget populær 
blandt de unge, og har været dyrket ved 
Basballe siden 1972.

Mange mennesker i alle aldre spiller golf. I 
Nationalparken ligger en 18 huls bane ved 
Ebeltoft og en 9 huls par 3 bane i Fuglsø.

Lyst- og sportsfiskeri er en yndet fritidsbe-
skæftigelse langs de fleste kyster. Der er 
gode muligheder for at fange mange for-
skellige arter, herunder specielt hornfisk, 
fladfisk og havørreder.

Ude ved kysterne og på vandene i og ved 
Nationalparken dyrkes jollesejlads samt 
sejlads med kano og kajak. Ofte ses kajak-
roere langs kysterne i smult vande, mens 
surfere, og kite-surfere typisk har deres 
aktiviteter, hvor vindpåvirkningen er 
stærkere. I takt med stigning i udøvelsen 
af kajaksport mv. er behovet for kystnæ-
re overnatningspladser vokset, og der er 
i området en begyndende udbygning af 
overnatningsfaciliteter i form af shelters 
med bålplads til enkeltovernatninger.

Hav og kystområderne i og omkring Na-
tionalparken udgør et godt farvand til ud-
øvelse af sejlsport. Nationalparken har
3 lystbådehavne: Nappedam Bådelaug, 
Ebeltoft Skudehavn og Øer Maritime Fe-
rieby med samlet over 800 bådpladser og 
omkring 15.200 personovernatinger om 
året. Der ses i de nære farvande omkring 
Nationalparken mange sejlsportsaktivitet 
gennem hele sæsonen, og mange gæste-
sejlere fra nær og fjern besøger området i 
sommerhalvåret.

Nappedam Bådelaug og Sejklubben Ebel-
toft Vig har endvidere aktiviteter med op-
læring af børn og unge i jollesejlads. 

En afmærket dykkersti på 250 m ved 
Fuglsø Strand giver snorkeldykkere og fri-
svømmere muligheder for udfordringer på 
Nationalparkens havbund.

TIL VANDS I LUFTEN
Svævefly ses regelmæssigt i luften over 
Nationalpark Mols Bjerge, når vejret til-
lader det. Svæveflyveklubben ligger lige 
uden for Nationalparken ved Aarhus Luft-
havn.

I paragliding benyttes opdriften fra spe-
cielt de stejle kystskrænter til at flyve med 
den karakteristiske skærm. Nationalpar-
ken har ved Fuglsø Strand og Kobberhage 
de perfekte betingelser for udøvelse af 
sporten.

Lystbådehavn

P-plads

Hytte/lejrskole

Lejrplads

Ankerplads

Skydeanlæg

Motorsportsbane

Nationalpark Mols Bjerge---

Paragliding. Foto: Wikimedia/F. Bonifas

Faktaboks: Lystbådehavne
328 bådpladser i Ebeltoft Skudehavn.
210 bådpladser i Nappedam Bådelaug.
300 bådpladser i Øer Maritime Ferieby.
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Center for Skov, Landskab og Planlægning 
lavede i 2002 en undersøgelse som viste, 
at besøgende primært søger friluftsområ-
der tæt på det sted, hvor de opholder sig. 
Hvis man rundt om overnatningssteder i 
Nationalparken udlægger en nærhedszo-
ne på 1 km, ses det, at alle friluftsaktivite-
terne ligger i umiddelbar nærhed af over-
natningsmulighederne med undtagelse af 
aktiviteterne i Mols Bjerge. Friluftsrådets 
undersøgelser viser, at sejlere og surfere 
gerne kører langt, for at nå de bedste ky-
ster.

Fysiske aktiviteter i form af løb-, cykle og 
sejladsmuligheder m.v. dækker relativt 
store geografiske område, men med en 
koncentration omkring kysterne og i na-
turområderne i Mols Bjerge, Stubbe Sø, 
Skramsø Plantage, Kalø, Jernhatten og 
Ebeltoft. 

Naturmæssige friluftsaktiviteter er kon-
centreret omkring de større sammen-
hængende naturområder i Mols Bjerge 
og Stubbe sø samt de store skovområder 
fra Rugård i øst til Kalø i vest. Langs Natio-
nalparkens kyster er fiskeri fra strand eller 
jolle en stor naturmæssig friluftsaktivitet. 

Kulturmæssige friluftsaktiviteter i form af 
besøg ved kirker, gravhøje, historiske byg-
ningsværker og kulturmiljøer er tilknyttet 
landsbyer, herregårdsmiljøer og købstads-
miljøet i Ebeltoft.

Ved at sammenstille de geografiske steder 
for de forskellige typer oplevelsesmulighe-
der synliggøres nogle særlige friluftsmæs-
sige interesseområder i Nationalparken. 
Disse findes bl.a. i Kaløområdet, Mols 
Bjerge samt fra Jernhatten til Rugård.

Der er mange friluftsmuligheder i Natio-
nalpark Mols Bjerge, som i et vist omfang 
genererer motoriseret trafik til området. 
Dette skyldes såvel områdets friluftsmæs-
sige kvaliteter som afstanden fra bopæl til 
udøvelsesstedet eller overnatningsfacili-
teterne. 

Den samlede motoriserede trafik i Mols 
Bjerge genererer miljøgener i form af støv 
og støj. Det støv, der hvirvles op fra vej-
ene generer både naturen, de besøgende 
og ikke mindst de lokale beboere tæt på 
grusvejene. 

FRILUFTSLIV

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

BEVæGELSESMØNSTRE
Tilgængeligheden til naturen reguleres 
af kapitel 4 i Naturbeskyttelsesloven, og 
reglerne er ikke anderledes inden for en 
nationalpark end udenfor.  Reglerne for 
offentlig adgang og færdsel er meget for-
skellige mellem private og offentlige area-
ler, og herudover kan der være specielle 
adgangsregler på private arealer, som er 
omfattet af landskabsfredninger. 

Der findes i kerneområderne i Mols Bjerge 
og ved Ebeltoft by et veludbygget stinet til 
friluftsaktiviteter.

Offentlig bustransport er mulig på de kom-
munale veje rundt i Nationalparken. Dog 
er den offentlige transport de senere år 
beskåret i antallet af afgange. Der er par-
keringspladser ved nogle indfaldsveje til 
selve Mols Bjerge området. Disse mulig-
gør parkering af privat køretøj og videre 
befordring til fods eller på medbragt cykel.  
I Mols Bjerge er der endvidere ridestier, 
som Naturstyrelsen har fået midler til at 
udbygge med selvstændige tracerer og 
parkeringsfaciliteter til hestetrailere.

Handicapadgang er mulig på de større 
grusveje og i begrænset omfang ved de 
væsentligste seværdigheder i Mols Bjerge, 
og for nogle handicappede kan ridning 
endvidere være en meget berigende måde 
at færdes i naturen på. 

På offentlige arealer i Mols Bjerge er store 
områder landskabsfredet, og her er der 
ofte hegnet grundet naturpleje ved græs-
ning. Det er muligt til fods at krydse area-
lerne via låger eller stenter. Cykelpause. Foto: Bo Skaarup

TILGæNGELIGHED I NATUREN

På privatejede arealer inden for Mols Bjerge Frednin-
gen er der  udlagt nogle få vandreruter. Hvis disse ruter 
går ind over hegnede arealer, vil der være opsat sten-
ter eller låger. 
Da grænserne mellem private og offentlige arealer ikke 
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I Nationalparkområdet er der flere Blå 
Flag strande og havne. Hvert år gennem-
føres Blå Flag kampagner, hvor kriterierne 
for opnåelse af det Blå Flag er, at man op-
fylder krav inden for fire hovedområder: 
vandkvalitet, miljøundervisning og –infor-
mation, drift-service-faciliteter samt sik-
kerhed.

De Grønne Spirers Flag vajer også flere 
steder i Nationalparkområdet. Handlepla-
ner for arbejdet med kompostering, tilså-
ning og forarbejdning af egne grønsager 
og frugter i børneinstitutionerne sikrer 
opnåelsen af De Grønne Spirers Flag år for 
år hos den pågældende institution.

Grønne Flag opnås af skoler i Nationalpar-
kområdet, der har gennemført et under-
visningsforløb om miljø og opprioriteret 
miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Fle-
re skoler i området har i årenes løb opnået 
det Grønne Flag.

Blå Flag og Grønne Flag er internationalt 
anerkendte kvalitetsmærker. Udarbej-
delse af handleplaner samt arbejdet med 
opnåelsen af flagene indgår i Agenda 21 
arbejdet i Syddjurs Kommune og dermed 
også i Nationalpark Mols Bjerge. 

FRILUFTSLIVETS 
KVALITETSMæRKER

Drageflyvning ved Kalø. Foto: Bo Skaarup

Egens Vig. Foto: Bo Skaarup

er umiddelbart synlige i Nationalparken, skabes der 
ofte usikkerhed om, hvor publikum lovligt kan færdes 
uden for vej og sti. Her vil blive opsat skilte eller på 
anden måde blive oplyst om adgangsreglerne, således 
at man kan færdes trygt og roligt.
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Formidlingen af geologi, natur-, kultur-, og 
friluftsforhold er allerede i dag ret omfat-
tende og varieret inden for Nationalpar-
ken. Formidlingsaktører fra såvel den pri-
vate som offentlige sektor forestår en lang 
række guidede by-, natur- og friluftsture 
samt andre arrangementer i og uden for 
Nationalparken.

Nationalparken har i foråret 2011 ansat en 
formidlingsmedarbejder, som forestår en 
bred vifte af formidlingsaktiviteter, og som 
sikrer at områdets øvrige formidlere ind-
drages i Nationalparkens aktiviteter.

Museum Østjylland er en central aktør 
inden for formidling af de kulturhistori-
ske forhold i Nationalparken. Museet har 
en stærk kulturhistorisk indfaldsvinkel til 
Ebeltoft by, og kulturmiljøerne i det åbne 
land. 

Syddjurs Kommune har en koordinerende 
naturvejleder samt en natur- og miljøfor-
midler, som afholder offentlige naturture 
samt arrangementer for skoler og institu-
tioner m.v. Formidlingen er hovedsageligt 
relateret til kommunale opgaver inden for 
Blå - og Grøn flag initiativer samt Agenda 
21 opgaver. 

Naturstyrelsen arrangerer natur- og fri-
luftsformidling på de statsejede arealer. 
Styrelsen har egne natur- og friluftsvejle-
dere, og deres formidling har bl.a. fokus 
på friluftsmulighederne i statsskovene og 
plejeopgaverne på de lysåbne naturarea-
ler i Nationalparken. Skiltning om fri-
luftsmuligheder samt informations- og 

vandretursfoldere for de offentlige arealer 
er endvidere centrale formidlingsopgaver, 
som udføres af Naturstyrelsen.
 
Molslaboratoriet er en feltstation i Mols 
Bjerge under Naturhistorisk Museum i 
Aarhus. Laboratoriet udbyder biologiske 
kurser til bl.a. seminarie- og universitets-
studerende samt tilbyder naturvejledning 
og offentlige ture. Institutionen har en klar 
biologisk indfaldsvinkel til formidlingen. 

Karpenhøj Natur- og Friluftscenter er en 
institution, som ligger i den sydligste del af 
Mols Bjerge. Herfra tilbydes friluftskurser 
og –aktiviteter. Formidlingen er primært 
rettet mod et aktivt tur-friluftsliv så som 
kano- og kajakroning, cykling, ridning og  
træklatring m.v. 

Vildtforvaltningsskolen ligger ved Kalø og 
er en uddannelsesinstitution under Dan-
marks Jægerforbund. Herfra tilbydes na-
turvejledning og offentlige ture til både 
medlemmer og det uorganiserede frilufts-
liv, og formidlingsemnerne er bredere end 
jagt og vildtpleje.

FORMIDLING, FORSKNING OG UDDANNELSE

NATIONALPARKENS AKTUELLE TILSTAND OG BESKYTTELSE

FORMIDLING
Djursland Landboforening formidler om 
landbrugets produktion og samspil med 
omgivelserne på bl.a. Gl. Estrup Land-
brugsmesse, ved offentlige arrangemen-
ter og markvandringer samt emnemøder. 
Formidlingen sigter mod at højne forståel-
sen mellem land og by.

Danmarks Naturfredningsforening, Bo-
tanisk Forening og Dansk Ornitologisk 
Forening bidrager ligeledes med alsidig 
formidling om naturen. Også andre inte-
resseforeninger har formidlingsaktiviteter 
i området.

Destination Djursland og andre lokale og 
regionale turismeorganisationer deltager 
i formidlingen af kulturmiljøet i Ebeltoft, 
samt informerer om områdets natur på 
deres hjemmesider og ved at distribuere 
tryksager m.v.

Der eksisterer mange samarbejdsrela-
tioner mellem de forskellige formidlings-
aktører, og i 2008 blev der etableret et 
formidlingspartnerskab mellem Syddjurs 
Kommune, Naturstyrelsen, Molslaborato-
riet, Karpenhøj, Friluftsrådet, Vildtforvalt-
ningsskolen og Destination Djursland. 

Nationalparken ønsker at bruge formid-
lingsaktørernes kompetencer i sit arbejde 
med at styrke og udvikle formidlingen i 
Nationalparken. Derfor indtrådte Natio-
nalparken sammen med Museum Østjyl-
land i partnerskabet i efteråret 2010 med 
en repræsentant i samarbejdets styre-
gruppe og arbejdsgruppe.

Formidling. 
Foto: Pernille Andersen, Molslaboratoriet

Formidling Kalø. Foto: Bo Skaarup
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Inden for Nationalparken findes flere 
besøgssteder med relation til natur- og 
friluftsaktiviteter samt kulturhistoriske 
udstillinger i Ebeltoft under museet. I Bas-
balle har Syddjurs Kommune i 2010 opret-
tet et naturcenter, hvorfra der formidles 
om miljø-, natur-, og friluftsforhold til bl.a. 
skole- og børnehavebørn. På Karpenhøj er 
der en naturudstilling samt et friluftscen-
ter, som danner rammen for flere rekrea-
tive, natur- og kulturmæssige tilgange til 
formidlingsområdet. 

Naturstyrelsen har på Øvre Strandkær et 
madpakkerum og en udstilling, som be-
skriver områdets biologi og landskab. I 
den alternative landsby Friland formidles 
viden om økologisk og miljørigtigt byggeri. 
Her afholdes også kurser for selvbyggere 
og håndværkere.

På Ørnbjerg Mølle arbejder et møllelaug 
med at indrette et mindre kultur- og na-
turcenter via eksterne fondsmidler. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilget 
midler til en forbedring af Naturstyrelsens 
formidlingscenter ved Øvre Strandkær og 
til etablering af et nyt besøgssted med en 
formidlingsudstilling i Karlsladen på Kalø 
Gods. Nationalparken har en plads i ar-
bejdsgruppen til dette projekt. Som det 
fremgår af ansøgningen, skal de nye fa-
ciliteter have fokus på formidling om Na-
tionalpark Mols Bjerge samt de natur- og 
kulturmiljøkvaliteter, som findes i umid-
delbar nærhed af de to centre. 
 

I og omkring Nationalparken findes en 
lang række uddannelses- og forskningsin-
stitutioner, og flere af disse arbejder med 
emner og problemstillinger, som er sær-
deles relevante for Nationalparkbestyrel-
sens arbejde. 

På Kalø Gods ligger Bio Science under Aar-
hus Universitet, som indgående arbejder 
med naturovervågning og biodiversitet. På 
Nedre Standkær har den selvejende insti-
tution Molslaboratoriet under Naturhisto-
risk Museum, en feltstation for biologiske 
studier af områdets natur. 

Ved Kalø ligger Vildtforvaltningsskolen un-
der Danmarks Jægerforbund, som uddan-
ner skytter og afholder en række kurser og 
arrangementer i forhold til friluftsaktivite-
ter i naturen. Ved Egens ligger den Øko-
logiske Landbrugsskole, hvor driftsformer 
som bl.a. understøtter en højere biologisk 
mangfoldighed udforskes. 
På Karpenhøj uddannes friluftsvejledere, 
og i området er flere høj- og efterskoler, 
som profilerer sig på natur og friluftsfor-
hold. I Nationalparkens nærområde ligger 
Landbocentret i Følle, som også arbejder 
med formidling i og omkring det åbne 
land. Endelig Museum Østjylland, som 
forestår forsknings- og formidlingsmæs-
sigt arbejde inden for arkæologi og kultur-
historie i Nationalparken. 

Nationalparken er i dialog med flere insti-
tutter under Aarhus Universitet, som har 
vist interesse for forskningsprojekter i em-
ner og problemstillinger, der kan medvirke 
til at udvikle Nationalparken. Fx fra Data-

logisk Institut, som arbejder med projek-
ter inden for brug af nye it- og mobiltekno-
logier i formidlingssammenhæng, og fra 
BioScience, som arbejder med beskrivel-
ser af naturforhold og samspillet mellem 
menneskelig aktivitet og naturkvalitet. 
 
Regionens universitet, samt områdets 
gymnasium, grundskoler og øvrige uddan-
nelsesinstitutioner er relevante samar-
bejdspartnere for styrkelse af uddannelse 
i Nationalparken. 

FORSKNING OG UDDANNELSE

Formidling til skolebørn. 
Foto: Morten D. D. Hansen
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Analyseinstituttet Epinion har for Natio-
nalparkbestyrelsen foretaget en under-
søgelse af Nationalparkbefolkningens 
sammensætning og socioøkonomiske ka-
rakter. 

Nationalparkens landareal udgør ca. 20% 
af Syddjurs Kommunes areal og bebos af 
9700 personer, hvilket er lidt under 25% 
af befolkningen i Syddjurs Kommune. Bor-
gerne i Nationalparken har en gennem-
snitsalder på 47 år mod 41 år uden for 
Nationalparken, og der er hele 10% flere 
pensionister inden for parken end i kom-
munen. Heraf følger også at den gennem-
snitlige husstandsstørrelse er mindre og 
således er over 60% af husstandene kun 
beboet med en eller to personer, hvilket er 
13% højere end uden for parken. 

Da Nationalparkens erhvervsmæssige be-
tydning berører et område, der er større 
end selve Nationalparken, er tallene ne-
denfor opgjort for hele Syddjurs Kom-
mune. 

I Syddjurs Kommune har antallet af ar-
bejdspladser i henhold til Danmarks Sta-
tistik ligget relativt konstant på omkring 
15.500 igennem de seneste 5 år. Antallet 
af arbejdspladser inden for produktion, 
handel og håndværk udgør lidt over en 
tredjedel af det samlede antal arbejds-
pladser og var i 2009 på 5750. Inden for 
Nationalpark Mols Bjerge er erhvervene 
altovervejende koncentreret i og omkring 
Ebeltoft by.

Antallet af arbejdspladser i kommunen 
inden for produktionserhverv var i 2009 
på lidt under 2000, hvilket udgør et fald 
på omkring 25 % gennem de seneste 10 
år. Mens antallet af traditionelle produk-
tionserhverv er gået markant tilbage, har 
de kreative erhverv, så som keramikere og 
glaspustere m.v., haft bedre vilkår. Omfan-
get af kreative virksomheder i området er 
opgjort af Syddjurs Kommune og tallene 
viser, at andelen ligger betydeligt over 
nabokommunernes. Syddjurs kommune 
har et ønske om at satse på de kreative er-
hverv som en potentiel vækstfaktor. 

Beskæftigelsen inden for håndværkser-
hvervene i Syddjurs Kommune har haft en 
vækst på lidt over 20 % gennem de seneste 
10 år og var i 2009 på lidt over 1150 perso-
ner. Denne erhvervsgren er delvis påvirket 
af turismen, bl.a. fordi der i Syddjurs Kom-

LOKALSAMFUND OG ERHVERV
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BEFOLKNINGEN ARBEJDSPLADSER

Nationalpark Mols Bjerges placering i Syddjurs Kommune. 
Kilde: www.syddjurs.dk

Befolkningen i Nationalparken har gene-
relt et højere uddannelsesniveau end den 
resterende del af Syddjurs Kommune og 
deres gennemsnitsindkomst er ca. 5% hø-
jere end i den øvrige del af kommunen. 

Befolkningen i Syddjurs Kommune og Nati-
onalparkområdet er præget af nærheden 
til Aarhus. Således viser en analyse, som 
Epinion har udført for Syddjurs Kommune, 
at Aarhus er hovedleverandøren af tilflyt-
tere til området, samt at naturen er afgø-
rende for tilflytterne i deres vurdering af 
områdets attraktivitet. Tal fra Danmarks 
Statistik viser, at kun omkring halvdelen af 
de beskæftigede i kommunen har arbejde 
inden for kommunens grænse, og at 60% 
af de personer, som finder beskæftigelse 
uden for kommunen tager til Aarhus for at 
arbejde.  

Ebeltoft. Foto: Bo Skaarup
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TURISME
Der er en omfattende erhvervsaktivitet 
direkte tilknyttet turismen. Omkring 2,6 
mio. personer besøger hvert år Syddjurs 
Kommune enten som overnattende gæ-
ster eller som endagsturister. Omkring 
10 % af de lokale arbejdspladser inden 
for Syddjurs Kommune er direkte eller 
indirekte relateret til turismen, og for Na-
tionalparken isoleret set, er andelen væ-
sentligt over 10 %. Økonomisk betyder tu-
rismen en årlig omsætning på over 1 mia. 
for Syddjurs Kommune som helhed. 

Djursland har årligt omkring 1,5 mio. gæ-
ster, som betaler for at besøge en større 
attraktion. I Nationalparken ligger 3 af 
disse attraktioner, som er Fregatten Jyl-
land, Museum Østjylland og Glasmuseet 
Ebeltoft. 

Gæster, der besøger området, er i henhold 
til undersøgelser udført af Destination 
Djursland, for 75% vedkommende danske, 
mens resten primært er tyskere og nord-
mænd. 

mune er over 10.000 sommerhuse, som i 
udstrakt grad er opført og vedligeholdt af 
lokale håndværkere.

Inden for handelssektoren har der i Syd-
djurs Kommune været en stigning i be-
skæftigelsen på 34 % gennem de seneste 
10 år, og antallet var i 2009 på 2650 per-
soner. En meget stor del af omsætningen 
inden for detailhandelen er en følge af 
turismen, der i turistsæsonen mere end 
tredobler antallet af personer i National-
parkområdet.

De turister, som området primært ap-
pellerer til, er børnefamilier, ældre med 
børnebørn, familier der søger natur- og 
kulturoplevelser, samt gæster, der har lyst 
og tid til at forkæle sig selv med kvalitets-
produkter. 

I turistsæsonen 2010 udførte Destination 
Djursland en brugertilfredshedsundersø-
gelse blandt gæster, som besøgte National-
parken. Undersøgelsen viste, at gæsternes 
motiver for at besøge området i høj grad 
var en søgen efter æstetiske naturople-
velser, og konklusionen på undersøgelsen 
var bl.a., at brugerne generelt udtrykte til-
fredshed med besøget. Brugerne anså Na-
tionalparken som et godt sted at tilbringe 
tid, fordi man her kan nyde landskabet og 
naturen i stilhed og ro sammen med fami-
lie og venner. Brugerne i undersøgelsen 
efterspørger meget få aktiviteter ud over 
de, der findes i Nationalparken i dag, men 
på spørgsmålet om evt. gode råd til at ud-
vikle Nationalparken foreslår flere bl.a. en 
styrket informationsindsats – både i og om 
Nationalparken. 

Turister i Nationalpark Mols Bjerge.
Foto: Bo Skaarup
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I Nationalparken er der ca. 5.600 ha. land-
brugsjord i drift, hvilket svarer til lidt over 
30 % af Nationalparkens landareal. Den 
gennemsnitlige landbrugsbedrift i Natio-
nalparkområdet er mindre end på lands-
plan, og flere af de mindste landbrugsbe-
drifter er overgået til at være bosteder.

Landbrugsdrift og den udvikling land-
brugsdriften har været igennem er hoved-
årsag til landbrugslandskabets fremtoning 
og udseende i dag. Landmanden har haft 
og har stadig i dag en central rolle som 
landskabsforvalter.

I fremtiden vil der sandsynligvis ske en 
yderligere polarisering af landbrugsbedrif-
terne og dermed også af landbrugsbyg-
ningerne. Husdyrproduktionen forventes 
at samles på færre og større enheder. Så-
ledes vil nogle landbrug med tiden få store 
anlæg, mens en del af de i dag fungerende 
landbrug udelukkende vil tjene som bo-
sætningssteder uden landbrugspligt og 
tilhørende areal.

De store landbrug vil i kraft af den gælden-
de miljølovgivning enten indføre teknologi 
til ammoniak og lugtreduktion eller place-
res i en afstand, der minimerer påvirkning 
af naboer (lugt) og natur (ammoniak). 
Derudover skal kommunerne i den kom-
mende kommuneplan for 2013 lave lo-
kaliseringsplanlægning for landbrugs-
byggeri. Også denne planlægning vil 
påvirke det fremtidige landbrugslandskab, 
erhvervsmulighederne og dermed ind-
tægtsmuligheder for de næringsdrivende.

Planloven giver også mulighed for udvidet 
anvendelse af nedlagte landbrugsbygnin-
ger. 
Mens nogle landbrug producerer standar-
diserede råvarer producerer andre niche-
produkter. 

Når nutidens landbrugslandskab betrag-
tes, er der mange faktorer, der er styrende 
for udviklingen.
Først og fremmest økonomi. Anvendel-
sen af landbrugslandskabet er således i 
høj grad styret af udbud og efterspørgsel. 
Dette uanset om der er tale om et heltids-
landbrug, hvor hele ejendommens ind-
komst kommer fra landbrugsproduktion 
eller et deltidslandbrug, hvor en del af 
ejendommens indkomst kommer fra an-
det lønarbejde.

Landbrugsstøtten blev i 2005 gjort uaf-
hængig af arealanvendelsen. Således føl-
ger støtten i dag jorden, så landmanden 
får et givet beløb pr. ha landbrugsjord, 
uanset hvad der dyrkes. Den enkelte land-
mand bestemmer derfor selv, hvordan jor-
den anvendes. 

Når dette er sagt er arealanvendelsen dog 
underlagt en lang række regler og krav i 
forhold til fx gødskning (handels- og hus-
dyrgødning), sprøjtning og efterafgrøder.

Derudover vil arealanvendelsen være sty-
ret af mange andre forhold. Et eksempel 
herpå kan være driftstypen. Dvs. er det 
et konventionelt landbrug, et økologisk 
landbrug, et planteavlsbrug med salgsaf-
grøder, et svinebrug med foderafgrøder, 
et kvægbrug med grovfoderafgrøder m.v.

LOKALSAMFUND OG ERHVERV
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LANDBRUG
Andre centrale elementer er jordtype, ter-
ræn og markstørrelse.
Lerjorde har gennem tiden givet de høje-
ste udbytter, men har tidligere, inden man 
fik store maskiner, været meget svære at 
opdyrke. Sandjordene har givet et lavere 
udbytte, men har gennem tiden været 
nemmere at håndtere med de redskaber, 
der har været til rådighed.

I dag ses nogle steder, at meget små area-
ler forsøges sammenlagt, således at der 
opnås nogle mere reelle dyrkningsen-
heder, som passer til nutidens maskiner. 
Dette kan være årsagen til nedlæggelse af 
fx levende hegn.
Ved placeringen af skov i landskabet ses 
da også, at der typisk er skov på de jorde, 
der gennem tiden har været svært dyrk-
bare som fx stejle skråninger. 

Derudover spiller den politiske dagsor-
den en central rolle. I regeringens Grøn 
Vækst aftale er der fx fokus på at fremme 
produktionen af flerårige energiafgrøder 
samt biogas. Ved etablering af flerårige 
energiafgrøder vil et landskab opnå en an-
den karakter end ved traditionelle etårige 
afgrøder. 

Et andet eksempel er både indførelse og 
senere ophævelse af brakpligten, som var 
EU-bestemt. Brakken blev indført, da der 
var en overskudsproduktion af korn og 
senere igen ophævet, da kornlagrene på 
verdensplan blev tømt. Ved ophævelse af 
brakpligten havde lodsejerne ét år til at 
opdyrke brakarealet, hvis det ikke skulle 
blive omfattet af en evt. §3-beskyttelse ef-
ter Naturbeskyttelsesloven.
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Alle landbrugsarealer samt halvkultur-
arealer som eng, hede og overdrev er un-
derlagt en rydningspligt. Rydningspligten 
betyder, at alle arealer, der var lysåbne i 
2004, minimum hvert 5. år skal ryddes for 
opvækst af træer og buske. Der er kun få 
undtagelser fra dette krav.

Ud over rydningspligten giver Lov om drift 
af landbrugsjorder ret til at anmelde en 
15-årig genopdyrkningsret. Således må 
arealer, hvis de er anmeldt, henligge udyr-
kede i op til 15 år, hvorefter de igen må 
genopdyrkes og medtages i landbrugsdrif-
ten uanset, at de har opnået en tilstand, 
der opfylder kriterierne for §3-beskyttelse 
efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis et areal på en landbrugsejendom 
opnår et sådan naturindhold, at det resul-
terer i en beskyttelse efter Naturbeskyt-
telsesloven, kan dette for husdyrprodu-
center skabe begrænsninger i forhold til fx 
udvidelse af besætningen.

Der findes særlige ordninger til landbru-
get, som giver mulighed for at indgå af-
taler om driftsformer, der har til formål 
at beskytte og forbedre natur- og biotop-
forholdene på landbrugs- og naturarealer. 
Inden for habitatområderne kan der ind-
gås 5 årige aftaler, hvor der kompenseres 
økonomisk for at standse gødskning og 
brug af plantebeskyttelsesmidler eller for 
at pleje landbrugsarealet gennem afgræs-
ning, høslet eller fuglevenlig drift m.v. 

Uden for de særligt beskyttede naturom-
råder er der med de nuværende ordninger 
kun mulighed for at indgå etårige aftaler 

SKOVBRUG
om ekstensivt landbrugsdrift med afgræs-
ning og høslet. Men herudover findes 
andre ordninger for skabelse af en rigere 
natur gennem fx etablering af vandhuller 
og levende hegn omkring den dyrkede 
markflade.

En stor del af de danske naturtyper uden 
for skoven er lysåbne naturtyper, som kun 
kan fastholdes og styrkes ved en fortsat 
pleje enten i form af høslæt eller afgræs-
ning.

Da det er et centralt formål i Nationalpark-
loven, at flere af disse naturarealer skal 
plejes, er det nødvendigt at gøre det mere 
attraktivt for dyreholdere at have sine dyr 
på sådanne arealer. Langt hovedparten 
af landbrugets naturarealer i National-
park Mols Bjerge er lysåbne naturtyper. 
Når arealerne plejes, er det at betragte 
som en driftsgren på lige fod med andre 
driftsgrene inden for landbruget underlagt 
almindelige vilkår omkring økonomi, afta-
leforhold og administration/lovgivning. 
Undersøgelser fra 2011 fra Københavns 
Universitet og den lokale landboforening 
peger på, at der skal findes yderligere fi-
nansiering end de eksisterende tilskuds-
ordninger, for at der er incitamenter til, at 
landmænd har naturpleje som driftsgren. 
Ved et fornuftigt økonomisk afkast vil 
landmanden således være aktør i pleje af 
naturarealer.
Udover de lysåbne naturtyper er der på 
bedrifterne også natur i form af fx vand-
huller, læhegn og beplantning. 

Skovbrugserhvervet dækker omkring 30 % 
af Nationalparkens landareal. I Danmark 
som helhed er skovarealet på omkring 
14%, hvorfor Nationalparken kan beteg-
nes som skovrig. 

De større skove i Nationalparken er kon-
centreret på og omkring de magre jorder 
på hedesletten og i randmorænelandska-
bet fra Ebeltoft mod Rønde, samt omkring 
og i tilknytning til de gamle godser. Nogle 
skovområder i Mols Bjerge er gennem 
de seneste mange år blevet fældet for at 
udvide græslandsnaturen og skabe over-
drevs- og hedearealer i henhold til land-
skabsfredninger for området.
Af skovarealet i Nationalparken er om-
kring 80 % privatejet og ca. 75% af disse er 
nåleskove. Den resterende del er løvskov, 
som primært findes i godsskovene. 

Økonomien i skovbruget har igennem 
en årrække været præget af vigende rå-
træspriser. Det er dog ikke sådan, at nå-
letræsproduktionen på de sandede jorder 
økonomisk set behøver at være ringere 
end løvtræsproduktion. Generelt kan man 
dog sige, at skovbrugserhvervet i stigende 
grad har andre indtægtskilder end egent-
lig skovdrift, fx indtægter fra jagt, boligud-
lejning og forskellige publikumsaktiviteter. 

Havmølle ådal. Foto: Dan Lauritsen



44  Nationalparkplan Mols Bjerge 2012 - 2018

Nationalpark Mols Bjerge 
- til gavn for naturen og glæde for men-
nesker.

I planperioden vil bestyrelsen gennem 
kontinuerlig inddragelse af lodsejere, bor-
gere, berørte myndigheder samt lokale 
institutioner og foreninger i såvel planlæg-
ning som udførelse arbejde for at opfylde 
bekendtgørelsens sidestillede formål om 
at: 
• Bevare, styrke og udvikle naturen og 

dens biologiske mangfoldighed og 
kvalitet samt skabe bedre sammen-
hænge i og mellem Nationalparkens 
naturområder

• Styrke de landskabelige og geologiske 
værdier 

• Styrke kulturmiljøerne i Nationalpar-
ken

• Styrke kvaliteten af friluftsmuligheder 
og særlige naturoplevelser 

• Styrke kvaliteten af formidlings-, 
forsknings- og undervisningsaktivite-
ter

• Understøtte en bæredygtig udvikling 
til gavn for lokalsamfundet, herunder 
erhvervslivet.

VISION OG MåLSæTNING

VISION
Bestyrelsens målsætninger følger be-
kendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjer-
ge: 
1. De væsentligste naturtyper skal beva-

res og styrkes og udvikles til at blive 
bæredygtige og dynamiske økosyste-
mer med naturlig vandbalance.

2. Skabelse af større sammenhæng mel-
lem Nationalparkens naturområder.

3. Udlægning af sammenhængende skov-
områder til lysåbne naturnært drevne 
skove, domineret af hjemmehørende 
arter.

4. Karaktergivende landskabselementer 
og markante geologiske formationer 
skal bevares og synliggøres. 

5. Kulturmiljøer og –historiske helheder 
og enkeltelementer skal bevares, syn-
liggøres og gøres tilgængelige. Viden 
skal underbygges.

6. Friluftsliv, natur- og kulturhistoriske 
oplevelser skal styrkes.

7. Udvikling af friluftsliv og turisme på et 
bæredygtigt grundlag.

8. Beskrivelse og håndtering af trafikale 
forhold, for at sikre øget tilgængelig-
hed.

9. Særligt sårbare naturområder skal be-
skyttes ved hjælp af planlægning af sti-
forløb og formidling mv.

10. Formidling og naturvejledning skal 
styrkes og koordineres i samarbejde 
med lokale aktører gennem aktiviteter, 
servicefunktioner og faciliteter.

11. Forskning skal understøttes og under-
visning styrkes gennem faciliteter og 
undervisningstilbud.

12. Udviklingen af Nationalparken skal ske 
i samspil med omgivelserne og lokal-
befolkningen.

13. Nationalparkens udvikling skal følges 
og evalueres.

FORMåL MåLSæTNING

Morgentåge. Foto: Bo Skaarup
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På baggrund af Nationalparkplanens re-
degørelsesdel, forslag fra den indledende 
offentlighedsfase og bestyrelsens egne 
forslag, fremlægges i dette afsnit projekter 
og konkrete tiltag, som skal realisere pla-
nens målsætninger på kort eller længere 
sigt.
 
Bestyrelsen vil foretage en prioritering af 
projekter, således at initiativer, som kan 
indfri flere mål samtidigt prioriteres højt.
 
Miljømålsloven og i mindre omfang Na-
turbeskyttelsesloven pålægger Syddjurs 
Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland 
betydelige forpligtelser i forhold til at sik-
re en gunstig og forbedret naturtilstand 
i Nationalparkens habitatområder, samt 
på lokaliteter, hvor internationalt beskyt-
tede arter er registreret. Derfor vil Natio-
nalparkbestyrelsen prioritere sin indsats i 
forhold til bevarelse og styrkelse af natu-
rens kvalitet og mangfoldighed uden for 
habitatområder. Bestyrelsen vil prioritere 
naturindsatsen i bl.a. områderne omkring 
de særligt beskyttede naturområder samt 
langs spredningskorridorer og forbindel-
seslinjer mellem habitatområderne. Den-
ne prioritering understøtter også det helt 
centrale formål i Nationalparkloven om at 
skabe og sikre større sammenhængende 
naturområder af national og international 
betydning. Nationalparkens konkrete na-
turplejeinitiativer vil altid blive udarbejdet 
i dialog og samarbejde med berørte lods-
ejere og myndigheder.

Det helt centrale udgangspunkt for at ud-
vikle Nationalparken er frivillige aftaler, 
der bygger på et lokalt engagement og 
samarbejde. Derfor vil bestyrelsen i sin 
beskrivelse af projekterne kun relatere 
disse til specifikke områder, hvis det er ef-
ter aftale med de lodsejere, som projektet 
vedrører. 

Til de centrale emner og konkrete projek-
ter i planens handlingsdel, som bestyrel-
sen vil arbejde for at gennemføre i plan-
perioden, er der udarbejdet et bilag som 
kan ses på Nationalparkens hjemmeside. 
I bilaget opsættes mere detaljerede mål-
sætninger for de enkelte projekter, hvilke 
tilladelser eller dispensationer, der er nød-
vendige for at realisere projekterne samt 
hvilke virkemidler bestyrelsen kan/vil an-
vende for at realisere projekterne.

Bestyrelsen vil opsætte retningslinjer og 
procedurer for lodsejerkontakt i forbin-
delse med Nationalparkens aktiviteter. 
Det er helt centralt for bestyrelsen, at der 
ikke planlægges eller disponeres på privat 
ejendom uden ejeres viden og accept. 

Bestyrelsens projekter indledes med en 
idemodningsfase, som altid vil indbefatte 
en henvendelse med forespørgsel om de 
berørte lodsejeres interesse for projektet.
 
Det er vigtigt at understrege, at de pro-
jekter, som er beskrevet i bilagene, ikke er 
udtømmende for bestyrelsens aktiviteter. 

Bestyrelsen vil endvidere forbeholde sig 
ret til at prioritere opgaver og aktivite-
ter i forhold til, hvad der anses for mest 
hensigtsmæssigt i forhold til indgåelse af 
frivillige aftaler samt i forhold til det finan-
sieringsgrundlag, som kan tilvejebringes i 
planperioden. 

Bestyrelsen vil afsætte økonomiske mid-
ler til konkrete projektforslag fra borgere 
og lodsejere. Forslagene, som ikke er in-
deholdt i de centrale emner, og projekter 
som er beskrevet i planens handlingsdel. 
Bestyrelsen vil igangsatte et projekt som 
nærmere skal fastlægge bevillings- og 
udvælgelsesprocedure for behandling af 
sådanne konkrete enkeltprojekter fore-
slået af borgerne. Projektet skal opsætte 
en metode for behandling af forslagene, 
opsætte udvælgelseskriterier og ansøg-
ningintervaller m.v. (Bilag 1)

Bestyrelsen vil endvidere igangsætte et 
rådgivningsprojekt for indgåelse af frivilli-
ge aftaler. Det er tanken, at lodsejere, for-
eninger og enkeltpersoner, som overvejer 
at indgå en frivillig aftale for at udvikle 
Nationalparken, tilbydes rådgivning, såle-
des at aftalen kan indgås på et så oplyst 
grundlag som muligt. Bestyrelsen vil end-
videre udvikle informationsmateriale om 
mulighederne for at få økonomisk støtte 
til igangsætning af projekter. (Bilag 2)

HANDLEPLAN

Komma-Bredpande. Foto: Jens Reddersen
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De væsentligste naturtyper som lavvan-
dede havområder, strandenge, strande og 
kystskrænter, overdrev, løv- og fyrreskove 
skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet 
og mangfoldighed styrkes. De skal beskyt-
tes mod tilgroning, afvanding, nærings-
stofberigelse, invasive arter m.v. og udvik-
les til at blive bæredygtige og dynamiske 
økosystemer med naturlig vandbalance. 
(Bekendtgørelsen, §3, stk.1)

I den indledende offentlighedsfase ind-
kom 62 forslag vedrørende initiativer til 
at styrke og udvikle forholdene i Natio-
nalparkens forskellige naturområder. 12 
forslag omhandler styrket registrering og 
kortlægning af naturen, 22 forslag vedrø-
rer styrket naturpleje og bekæmpelse af 
invasive arter.

Kortlægningen og beskrivelsen af naturty-
perne er i Nationalparkens områder fore-
løbigt begrænset til habitatområderne. 
Lysåbne naturtyper efter Naturbeskyttel-
seslovens § 3 kortlægges i de kommende 
år af Naturstyrelsen. Der er behov for 
yderligere beskrivelse, kortlægning og 
overvågning af Nationalparkens naturty-
per primært uden for habitatområderne, 
hvor det registrerede vidensniveau om 
naturindholdet i mange naturtyper er be-
grænset. 

Nationalparkens undersøgelser af natur-
værdierne i området og efterfølgende 
naturovervågning vil blive udført og ko-
ordineret i tæt samarbejde med berørte 
lodsejere, relevante myndigheder og in-
stitutioner. Kortlægningen og kvalitetsbe-

NATURTYPER
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skrivelsen skal igangsættes i planperioden 
og forventes sammen med en efterfølgen-
de naturovervågning at være en løbende 
proces også på lang sigt. Bestyrelsen er 
opmærksom på, at dette kan have konse-
kvenser for lodsejerne. (Bilag 3) 

Bestyrelsen vil igangsætte initiativer til at 
få lokaliseret og registreret forekomsten af 
en lang række sjældne plante- og dyrear-
ter for at prøve at skabe gunstige levevil-
kår for disse.(Bilag 4)

Den lysåbne natur i Nationalparken er un-
der pres, og forekomsten af vilde planter 
og dyr har igennem de seneste mange år 
været i tilbagegang. 

Truslerne mod de lysåbne naturtyper med 
tilhørende arter kommer primært fra næ-
ringsstofbelastning, tilgroning, opdeling af 
marker og ikke mindst invasive arter her-
under specielt selvsåede nåletræer, gyvel 
og langs kysten rynket rose (hybenrose), 
samt langs veje japansk pileurt. 

Flere af de lysåbne naturtypers kvalitet og 
mangfoldighed er direkte afhængig af na-
turpleje og bekæmpelse af invasive arter. 
En optimering af plejeforanstaltninger kan 
ud over differentieret græsning, høslet, 
slåning og afbrænding af fx invasive arter, 
også indeholde fjernelse af plantemate-
riale fra naturområderne for at reducere 
jordbundens kvælstofpulje, samt pløjning 
for at skabe sandmarker som start på et 
nyt udviklingsforløb.

I Nationalparken er det vigtigt fortsat at 
sikre leverum for de forskellige udviklings-
stadier og deres plante- og dyreliv med 
henblik på fortsat at bevare biodiversite-
ten i området.

Flere af overdrevslandskabets naturty-
per er vigtige orkidélokaliteter, især hvor 
de findes på kalkbakker. Nogle af landets 
mest artsrige overdrev er repræsenteret 
i Nationalparkområdet, fx i Mols Bjerge 
og ved Kobberhage. Disse naturtyper er 
sjældne med et rigt plante- og insektliv og 
bør prioriteres højt.

Bestyrelsen vil se nærmere på mulighe-
derne for at styrke naturplejen nord for 
selve Mols Bjerge, fx i en trekant, der stort 
set er afgrænset af Øjesø, Stubbe Sø og 
Basballe. I området findes en rig mosaik af 
forskellige naturtyper, som i flere tilfælde 
er små i udstrækning, men som til gengæld 
ligger ganske tæt. I det småkuperede land-
skab vil man relativt hurtigt kunne skabe 
natur af høj kvalitet, enten ved etablering 
af græsning eller evt. rydning af nåleskov. 
Det er endvidere i dette område, man fin-
der Nationalparkens tætteste bestande 
af bilag IV-arterne: stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og løgfrø. (Bilag 5)

Bestyrelsen vil endvidere se på mulig-
hederne for at styrke naturplejen i Na-
tionalparken, og her især med rydning af 
pile- og birkekrattene i de gamle ralgrav-
ningsområder. Indgåelse af frivillige aftaler 
om naturpleje og bekæmpelse af invasive 
arter søges igangsat i planperioden og 
foreslås at være et blivende initiativ også 
på lang sigt. (Bilag 6)
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Græsning har været anvendt i mange år 
til at holde vegetation af gyvel m.v. nede 
i store områder i den centrale del af Mols 
Bjerge, men da al anden vegetation her-
ved spises først, gavner det måske ikke al-
tid faunaen i området. Det er også på de 
områder, hvor græsningstrykket er lavest, 
at der er fundet den største insektmæng-
de. 

Hvis græsningstrykket fremover differen-
tieres og målrettes mod at give optimale 
betingelser for specifikke sjældne plante- 
og dyrearter i området, vil græsningen 
kunne medvirke til at øge og sikre biodi-
versiteten. Naturpleje med husdyr kan 
derfor være et værktøj blandt flere for at 
bevare og sikre kvalitet i lysåbne naturty-
per. Gennem indgåelse af frivillige aftaler 
er naturpleje et af de områder, hvor Natio-
nalparkens bestyrelse forventer at kunne 
bidrage til styrkelse af naturindholdet i 
Nationalparken. 

Bestyrelsen vil derfor gerne i dialog med 
lodsejerne om at skabe og støtte en mere 
nuanceret naturplejepraksis, så den ret-
tes mod at gavne sjældne planter og dyr. 
(Bilag 7)

Bestyrelsen indgår for tiden i et samar-
bejde med Landboforeningen og Føde-
vareøkonomisk Institut om at afdække 
dækningsbidrag ved afgræsning af forskel-
lige typer naturarealer med forskellige 
husdyrtyper. Formålet er at fastlægge om-
kostningerne ved afgræsninger med hen-
blik på at kunne tilbyde en attraktiv hono-
rering af de næringsdrivende, som ønsker 
at indgå frivillige aftaler herom.

Overdrevs- og hedenaturen er den helt 
dominerende naturtype i Mols Bjerge. Na-
turtyperne er i udstrakt grad kulturskabte 
som følge af tidlige tiders landbrugsdrift. 
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for 
etablering af et historisk demonstrations-
landbrug. Projektet vil også omfatte vigtig 
kulturformidling samt forskning, og det 
skal udvikles i samarbejde med lodsejere, 
relevante museer og institutioner m.v. I 
planperioden skal projektet først nærme-
re beskrives og forskellige muligheder for 
etablering afdækkes. (Bilag 8)

Det er bestyrelsens ønske, at der til sta-
dighed er opsat målsætninger for, hvor 
meget og hvordan biodiversiteten skal 
styrkes i Nationalparken. Over en årrække 
skal der foretages analyse af, om opsatte 
mål er nået.

Nationalpark Mols Bjerge set fra havet. Foto: Dan Lauritsen Majdag. Foto: Bo Skaarup
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Der skal skabes større sammenhæng mel-
lem Nationalparkens naturområder, her-
under især overgange mellem kyst-, over-
drevs- og skovarealer(Bekendtgørelsen, §3 
stk 2)

I den indledende offentlighedsfase indkom 
21 forslag omkring initiativer til etablering 
af nye naturområder og 7 vedrørende ska-
belse af større sammenhæng i og mellem 
Nationalparkens naturområder. 

Sammenhængen mellem naturområderne 
i Nationalparken anser bestyrelsen for en 
særdeles vigtig opgave.

I samarbejde med lodsejere, Syddjurs 
Kommune, Naturstyrelsen og BioScience 
skal der arbejdes videre med at udpege 
større sammenhængende arealer uden 
for de internationalt beskyttede naturom-
råder, hvor Nationalparken gennem frivil-
lige aftaler kan bidrage til styrkelse af den 
lysåbne naturs kvalitet og mangfoldighed. 

Naturindholdet i småbiotoper i agerlan-
det, herunder fortidsminder og perma-
nente brakarealer, kan indeholde et stort 
naturpotentiale, og mulighederne for at 
øge naturindholdet i agerlandet er stort fx 
ved at indføre sprøjtefrie randzoner, brak-
lægning, stribeafgrøder, økologisk drift 
m.v.

For at øge naturindholdet i agerlandet og 
styrke bevarelse af kulturhistoriske ele-
menter omkring landbrugsejendomme 
m.v. vil  landmænd blive tilbudt gratis ud-
arbejdelse af natur- og kulturplaner for 
deres ejendom.

Vildtforvaltningsskolen har igangsat et 
projekt for bl.a. at øge biodiversiteten i 
markfladen gennem udlægning af vildt-

SAMMENHæNG MELLEM NATUROMRåDER
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striber, og disse erfaringer skal inddrages 
i projektet. Arbejdet forventes igangsat i 
planperioden og vil være et kontinuerligt 
arbejde også på mellemlang sigt. (Bilag 9)

Ved at vende tilbage til en mere naturlig 
hydrologi i Nationalparkens ferskvandsna-
tur og frilægge og åbne evt. rørlagte eller 
drænede strækninger, vil der kunne ska-
bes større sammenhæng i naturen og der-
med bedre betingelser for planter og dyr. 

Bestyrelsen vil dog være opmærksom på, 
at ændrede vandløbsforhold vil kunne få 
store konsekvenser for afvandingssituatio-
nen for bagved liggende markflader, area-
ler og dræningssystemer.

Bestyrelsen vil på længere sigt undersøge 
mulighederne for at genindføre oprindeli-
ge dyrearter med det formål, at optimere 
naturplejen i Nationalparken. (Bilag 10)

Sandmarker, herunder braklagte sandmar-
ker, har stor betydning for den vilde flora 
og fauna i området. Antallet af insekter 
pr m2 er usædvanligt højt i Nationalpark 
Mols Bjerge sammenlignet med andre 
undersøgte områder. Det kan i de mest 
ekstensivt græssede områder være tæt på 
500 pr m2, men endnu højere tal er fun-
det i første-års braklagte sandmarker på 
Molslaboratoriets arealer med over 2000 
insekter pr m2. Biodiversiteten af planter 
i disse pløjeforsøg blev fordoblet på grund 
af aktivering af frøpuljer i jorden.

Bestyrelsen vil i samarbejde med lods-
ejere arbejde med et projekt, der skal af-
dække mulighederne for at skabe et sam-
menhængende lysåbent overdrevs- og 
sandmarksområde fra Øer over Egsmark 
og Skramsø til Mols. (Bilag 11) 

SKOVE

Der skal udlægges sammenhængende 
skovområder, hvor plantager omlægges 
til lysåbne og naturnært drevne skove do-
mineret af hjemmehørende træarter og 
buske, og områder med åben græsnings-
mosaik med sandmarker skal bevares og 
styrkes (Bekendtgørelsen, §3 stk 3)

I den indledende offentlighedsfase er der 
indkommet 12 forslag vedrørende kort-
lægning af skovnaturtyper, konvertering 
til græsland eller løvskov samt styrkelse af 
biodiversiteten.
 
I samarbejde med Skovforeningen skal 
der udarbejdes informationsmateriale 
og tilbydes rådgivning i forhold til mulig-
hederne for gennem frivillige aftaler at 
styrke en mere naturvenlig driftsform på 
den enkelte skovejendom. Det kunne evt. 
dreje sig om driftsændringer hvor fx nåle-
skov konverteres til løvskov eller plantager 
omlægges til mere lysåbne og naturven-
ligt drevne skove med større anvendelse 
af hjemmehørende træarter og buske. 
(Bilag 2)

Ejere af private skove vil blive tilbudt gra-
tis udarbejdelse af natur- og kulturplaner 
med henblik på indgåelse af frivillige afta-
ler om kompensation for styrkelse af bio-
diversitet og mere naturvenlig driftsform. 
(Bilag 9)

For de statslige og kommunale skove vil 
bestyrelsen presse på for, at driftsplaner-
ne yderligere udvikles i retning af at styrke 
skovenes biodiversitet.

Dødishuller i  den tidligere århus Plantage synliggjort ved fældning. Foto: Dan Lauritsen
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Nationalparkens karaktergivende land-
skabselementer og markante geologiske 
formationer, herunder randmoræner og 
dødislandskaber, skal bevares og synliggø-
res (Bekendtgørelsen, §3 stk 4)

I den indledende offentlighedsfase ind-
kom 10 forslag om styrket formidling af 
Nationalparkens landskab og 11 forslag, 
som har fokus på geologiske udstillinger, 
lokaliteter og ruter.

Efter høring af og i samarbejde med berør-
te lodsejere samt relevante institutioner 
og foreninger vil bestyrelsen igangsætte et 
projekt, som skal skabe dels en status over 
den eksisterende viden og dels en supple-
rende kortlægning af Nationalparkens ge-
ologi. Projektet skal bidrage til at skabe en 
samlet formidling af geologien i National-
parken, være et idekatalog til udarbejdel-
se af turguider og aktiviteter m.m., bruges 
til udpegning af konkrete geologiske loka-
liteter, der enten skal beskyttes, synliggø-
res eller fremhæves m.m. Endelig skal det 
skabe grundlag for en prioritering af, hvad 
der skal udstilles og formidles bl.a. i for-
bindelse med Nationalparkens besøgs- og 
oplevelsessteder. (Bilag 13)

Bestyrelsen vil igangsætte et projekt, som 
har til formål at sikre, at geologiske lokali-
teter, herunder landskaber, kystklinter og 
udvalgte råstofgrave fortsat bevares, og at 
de er synlige og tilgængelige for publikum. 
Projektet skal bl.a. anvise, hvordan vigtige 
landskabselementer forbliver synlige, og 
om der er behov for at rydde eller holde 
vegetationen nede på udvalgte steder, 
samt hvordan geologiske profiler kan an-
vendes i formidlingen af Nationalparkens 
geologi. (Bilag 14)

LANDSKABSELEMENTER OG GEOLOGISKE FORMATIONER 

Dødishuller i  den tidligere århus Plantage synliggjort ved fældning. Foto: Dan Lauritsen Ahl Hage. Foto: Jette Sørensen

En lang række organismer er knyttet til 
nedbrydning af dødt ved, og da der i øje-
blikket ikke efterlades tilstrækkeligt af det 
i skovene, vil sikring af kontinuert tilstede-
værelse af dødt ved med forskellig ned-
brydningsgrad i Nationalparkens skove 
kunne medvirke til at danne levegrundlag 
for mange af disse organismer og herved 
øge biodiversiteten i Nationalparken. 
Derfor søger Nationalparkbestyrelsen 
lodsejere, der er interesserede i at indgå 
aftaler herom. (Bilag 12)
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KULTURMILJØER OG KULTURHISTORIE

Kulturmiljøer og kulturhistoriske helhe-
der og enkeltelementer, der fortæller om 
brug af landskab, natur og kyst, skal be-
vares, synliggøres og gøres tilgængelige, 
især færdselsveje, fortidsminder, borg- og 
mølleanlæg, herregårds og landsbymil-
jøer samt Ebeltofts historie som købstad. 
Viden om de nævnte miljøer, helheder og 
enkeltelementer skal udbygges. (Bekendt-
gørelsen, §3, stk 5)

I den indledende offentlighedsfase indkom 
67 forslag til bestyrelsens arbejde med at 
styrke kulturmiljøer og kulturhistoriske 
helheder og enkeltelementer i National-
parken. Flere indkomne forslag vedrører 
støtte til bevarelse af helt konkrete kultur-
historiske elementer i Nationalparken, og 
bestyrelsen vil i planperioden afsætte en 
pulje til sådanne projekter. 

Bevaringen kan styrkes gennem bl.a. kul-
turmiljøplanlægning og bevarende lo-
kalplaner, som udarbejdes af Syddjurs 
Kommune. Fortidsminder og mange en-
keltstående bygningsværker er i dag vel-
beskyttede, mens kulturhistoriske vær-
dier, som består af sammenhængende 
kulturmiljøer, ikke på samme måde er sik-
ret bevarelse. 

I den kommunale planlægning udlægges 
sammenhængende kulturmiljøer, og Na-
tionalparkbestyrelsen kan supplere dette 
arbejde ved at bidrage med de kulturmil-
jøtemaer, som Nationalparken tillægger 
særlig værdi. 

En øget synliggørelse af kulturmiljøer kan 
bl.a. opnås med bedre adgangsveje til, og 
en styrket pleje af, fortidsminder og kul-
turmiljøer. Sådanne initiativer kunne evt. 
udføres af lodsejere gennem frivillige afta-
ler og en tilskudsordning. 

En lokal inddragelse af borgerne er i det 
hele taget helt central for arbejdet med 
at synliggøre kulturmiljøer. For det første i 
forhold til at skabe adgang til miljøerne på 
en måde, som ikke generer lokalområdet, 
for det andet for at pleje og vedligeholde 
miljøet på den mest hensigtsmæssige 
måde, og endelig for det tredje, fordi bor-
gere, som har deres dagligdag i og omkring 
et kulturmiljø, har et betydeligt kendskab 
til lokalitetens kvaliteter.

Nationalparkbestyrelsen ønsker - i et 
samarbejde med Museum Østjylland og 
Syddjurs Kommune og berørte lodsejere 
-  at igangsætte et projekt, som sikrer, 
at der foretages en fuld kulturhistorisk 
bygningsregistrering og en registrering, 
vurdering og kortlægning af de vigtigste 
kulturminder og kulturmiljøer inden for 
Nationalparken. Projektet skal bl.a. danne 
baggrund for Nationalparkens bidrag til 
kommunens forestående arbejde med 
udpegninger af væsentlige kulturmiljøer i 
den kommende kommuneplan. (Bilag 15)
 
I forhold til kulturhistoriske bygningsvær-
ker anser bestyrelsen Ebeltoft midtby som 
et af de helt specielle kulturmiljøer, der 
har stor betydning i Nationalparken.

Derfor skal kulturmiljøerne i den gamle 
søkøbstad i så udstrakt grad som muligt 
bevares og herunder det historiske in-
dustrimiljø omkring Maltfabrikken, som 
bestyrelsen vurderer som værende et 
væsentligt kulturhistorisk enkeltelement i 
Nationalparken. 
 
I samarbejde med museet og andre lokale 
parter vil bestyrelsen igangsætte projek-
ter med fokus på den nyere kulturhistorie 
i Nationalparken fx i forhold til kystkultu-
ren, fritidskulturen og herunder Egil Fi-
schers byplan for Femmøller Strand. Her-
udover omfatter nyere kulturhistorie også 
feriekolonierne, ålegårdsfiskeriet på Mols, 
landbruget i Mols Bjerge, tidligere og nu-
tidige kunstnerkolonier, møllerne i Fem-
møller samt bebyggelser og detailhandel. 

Bestyrelsen ønsker i samarbejde med 
Museum Østjylland at styrke kendskabet 
til arkæologien i Nationalparken gennem 
”åbne udgravninger”, hvor publikum får 
adgang til at følge det arkæologiske ar-
bejde på nærmeste hold. 

Gennem frivillige aftaler skal der arbejdes 
for bedre adgang til fortidsminder i Na-
tionalparken, og bestyrelsen vil afsætte 
midler til støtte til restaurering og pleje 
af bevaringsværdige kulturmiljøer, pleje 
og vedligeholdelse af kulturminder og 
bygninger mv., så nedslidning forhindres. 
Det kunne fx dreje sig om kirkestier, alléer, 
sten- og tangdiger, vejvisersten, tjæregry-
der m.v.

OPLEVELSER 

Ebeltoft Havn. Foto: Bo Skaarup

Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kultur-
historiske oplevelser skal styrkes (Bekendtgørelsen, §3, 
stk 6)

I den indledende offentlighedsfase indkom 92 forslag 
til styrkelse af friluftslivet i Nationalparken. Heraf ved-
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Personer med fysiske handicap omfatter 
betydeligt flere grupper end kørerstols-
brugere. Bestyrelsen har fokus på dette 
forhold, og vil gerne medvirke til at for-
bedre oplevelsesmulighederne i National-
parken for flere grupper af handicappede. 
Det kunne bl.a. dreje sig om projekter, 
hvor der skabes mulighed for handicap-
ridning for personer med motoriske han-
dicap eller projekter, som forbedrer ople-
velsesmulighederne for svagtseende eller 
hørerhæmmede.

Mulighederne for at styrke, udvikle og 
forbedre vilkårene for friluftslivet i Natio-
nalparken er store. Der kan udlægges nye 
stier fx forbeholdt forskellige brugere så 
som mountainbikere og ryttere m.v., og 
der kan etableres nye stiforløb som fx ska-
ber forbindelse mellem eksisterende stier. 
Ved parkeringspladser og øvrige opholds- 
og friluftsfaciliteter kan toiletforhold samt 
information og skiltning forbedres. 

I samarbejde med lokale formidlings-
aktører har Nationalparken udgivet nye 
foldere om geologiske, natur-, kultur- og 
friluftsmæssige seværdigheder i Natio-
nalparken. Bestyrelsen vil i planperioden 
udarbejde yderligere informationsmate-
riale for synliggørelse af Nationalparkens 
oplevelsesmuligheder. Informationsma-
terialet skal opbygges ud fra kendskab til 
brugernes behov, materialet skal løbende 
holdes ajour og kan fx være opbygget ud 
fra temaer som kulturhistoriske eller geo-
logiske ruter.

Nationalparken indgår sammen med Na-
turstyrelsen og Syddjurs Kommune i et 
projekt om opsætning af nye informati-
onstavler ved flere rastepladser i Mols 
Bjerge. 3 af de indkomne forslag vedrø-
rer skiltning samt informationstavler, og 
bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at 
skabe bedre skiltning og information ved 
stier og rastepladser og herunder oriente-
re om geologiske, natur- kultur- og frilufts-
mæssige muligheder i nærområdet samt 
udsigtsforhold. 

IT og mobilteknologi anvendes i stigende 
grad til søgning af informationer om op-
levelsesmuligheder. 4 indkomne forslag 
vedrører det emne, og bestyrelsen vil i sin 
formidling have fokus på disse nye redska-
ber både i forhold til visning af stiruter og 
oplevelsesmuligheder, og i forhold til in-
formation om adgangsregler på henholds-
vis private og offentlige arealer. Bestyrel-
sen vil igangsætte et IT formidlingsprojekt 
for at afsøge mulighederne i de nye red-
skaber og på den baggrund skabe beslut-
ningsgrundlag for konkrete IT-formidlings-
projekter. (Bilag 16)

I henhold til 4 indkomne forslag fra den 
indledende offentlighedsfase ønsker be-
styrelsen at styrke friluftsmulighederne i 
Nationalparkens kystområder. I planpe-
rioden igangsættes et projekt, som skal 
beskrive gode kyst- og havlokaliteter, samt 
hvor og hvordan friluftsmulighederne i 
kystzonen kan styrkes gennem yderligere 
faciliteter og information. (Bilag 17)

Bestyrelsen vil afsætte midler til indgåelse 
af frivillige aftaler om initiativer i henhold 
til de mange indkomne forslag, som kan 
styrke de geologiske, natur-, kultur- el-
ler friluftsmæssige oplevelsesmuligheder. 
Det kunne fx dreje sig om naturlegeplad-
ser, lokalhistoriske udstillinger, faciliteter 
ved opholdssteder, mountainbikebaner 
eller etablering af et slæbesteder til joller. 

Bestyrelsens afsatte midler kan også an-
vendes til at inddrage institutioner og 
frivillige kræfter i Nationalparkarbejdet. 
Det kunne fx være at afhjælpe gener som 
følger af færdsel eller friluftsmæssige ak-
tiviteter på en lodsejers areal, eller ved-
ligeholdelse af afgrænsede områder og 
faciliteter. 

Det er bestyrelsens ønske at inddrage for-
eninger, institutioner og frivillige i Natio-
nalparkarbejdet. Det kunne dreje sig om 
adoption af  et område, som man er be-
hjælpelig med at ren- og vedligeholde el-
ler en skovhjælperordning, som bl.a. skal 
skabe mulighed for at tilkalde et tilsyns- 
eller oprydningshold efter behov. 

For at skabe en bredere spredning af 
friluftsmulighederne i Nationalparken, 
ønsker bestyrelsen gennem en samlet 
stiplan for Nationalparken at undersøge 
mulighederne for at udlægge nye facili-
teter og stier uden for Mols Bjerge områ-
det. Det kunne dreje sig om opholds- og 
parkeringsfaciliteter samt nye stier i den 
centrale og østlige del af Nationalparken, 
fx Egsmark og Elsegårde, hvor der fra bor-
gere og lodsejere er fremsendt konkrete 
forslag. (Bilag 18)

rører 19 forslag etablering, differentiering eller forbed-
ring af stier og stiforhold, 19 forslag vedrører nye el-
ler udvidede aktivitetsmuligheder, og andre 25 forslag 
vedrører bedre faciliteter, adfærdsregulerende infor-
mation, samt andre generelle forhold herunder bl.a. 
vedrørende rastepladser. 
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FRILUFTSLIV OG TURISME 

Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske 
på et bæredygtigt grundlag og i samarbej-
de med lokalbefolkningen og turisterhver-
vet (Bekendtgørelsen, §3 stk 7)

I den indledende offentlighedsfase ind-
kom 19 forslag fra borgerne vedrørende 
turisme og vilkår for besøgende.

Udvikling af friluftsliv og turisme kan bi-
drage til skabelse af yderligere oplevel-
sesmuligheder og nye besøgsattraktio-
ner i Nationalparken, og bestyrelsen kan 
igangsætte eller understøtte sådanne ini-
tiativer, hvis de gennemføres på et bære-
dygtigt grundlag. Bestyrelsen kan gennem 
markedsføring, som giver Nationalparken 
en profil, samt gennem udvikling af kva-
litetsbrand og certificeringsordninger un-
derstøtte bæredygtig kvalitetsturisme. 

I samarbejde med Destination Djurs-
land og øvrige relevante aktører ønsker 
bestyrelsen at fastlægge retningslinjer 
for brugen af Nationalparkens logo i for-
bindelse med lokal markedsføring samt 
formidlingsaktiviteter. Retningslinjerne, 
som giver mulighed for at bruge National-
parkens logo, kan omfatte krav til private 
naturformidlere og turismevirksomheder 
fx til uddannelse, krav til producenter af 
særlige Nationalparkprodukter fx okse-
kød fra Nationalparken, eller andre krav 
til lokale aktører, som kan give muligheder 
for at udnytte Nationalparkbrandet i mar-
kedsføring.

Sammen med landets øvrige national-
parker vil bestyrelsen drøfte en evt. fæl-
les certificeringsordning for produkter og 
turisttilbud fra nationalparker samt nogle 
ensartede retningslinjer for logoanven-
delse. Bestyrelsen er opmærksom på, at 
de overordnede regler for markedsføring 
af de danske nationalparker fastlægges af 
ministeren. (Bilag 19) 

Der skal opsættes velkomstskilte ved rele-
vante indgange til Nationalparken, og der 
skal fra det overordnede vejnet opsættes 
henvisningsskilte til Nationalparken. Be-
styrelsen vil i samarbejde med Vejdirek-
toratet og Syddjurs Kommune udarbejde 
en plan for denne skiltning, som ønskes 
iværksat umiddelbart efter planens ved-
tagelse. 

Kunstnerbyen Ebeltoft. Foto: Bo Skaarup
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TRAFIKALE FORHOLD

Beskrivelse og håndtering af trafikale 
forhold i Nationalparken, herunder Mols 
Bjerge området, for at sikre en øget til-
gængelighed uden at øge generne fra tra-
fikken (Bekendtgørelsen, §3, stk 8)

I den indledende offentlighedsfase ind-
kom 16 forslag vedrørende trafikale for-
hold i Nationalparken. Hovedparten ved-
rører færdselsmæssige problemstillinger i 
Mols Bjerge, men der er også forslag om 
ændrede færdselsforhold andre steder 
i parken, og forslag om skabelse af mere 
handicap- og energivenlige transportfor-
mer.

Lokale borgere og gæster føler sig i stigen-
de grad generet af mountainbikeryttere, 
som med høj hastighed færdes off road 
samt på grusveje og stier specielt i Mols 
Bjerge. 

Planlægning af nye faciliteter skal med-
virke til at begrænse gener for fastboende 
og det på en måde, som ikke forringer sår-
bare naturområder. 

I forhold til den motoriserede trafik i bl.a. 
Mols Bjerge skal gener for fastboende og 
gæster begrænses ved fx at iværksætte 
hastighedsdæmpning, etablere støv-
dæmpning, begrænse gennemkørsel samt 
ved at føre turistbusser uden om landsby-
erne. Der kan etableres bedre parkerings-
faciliteter i periferien af bjergene, hvorfra 
der tilbydes videre færdsel til fods eller 
med lånecykler eller transport i mere mil-
jøvenlige køretøjer.
 

Bestyrelsen vil i samarbejde med rele-
vante lodsejere, borgere, organisationer, 
myndigheder og brugere beskrive de lo-
kale trafikforhold herunder den motori-
serede trafik i Nationalparken. I denne 
kortlægning vil bestyrelsen inddrage og 
forholde sig til de problematikker, som er 
rejst i de indkomne forslag.

Beskrivelsen vil sammen med en række 
anbefalinger være bestyrelsens input til 
vejmyndighederne om, hvordan området 
kan gøres tilgængeligt uden at trafikge-
nerne øges. 

Beskrivelsen skal specielt have fokus på 
trafikkens art, hastighed, vejenes belæg-
ning og udformning i de enkelte områder i 
parken, specielt i Mols Bjerge.

Beskrivelsen vil blive igangsat i planperio-
dens start, men anbefalingerne forventes 
at strække sig ind i kommende planperio-
der og således først være fuldt realiseret 
på mellemlang sigt. (Bilag 20) 

SåRBARE NATUROMRåDER

Særligt sårbare naturområder skal beskyt-
tes mod slitage og forstyrrelse ved hjælp 
af planlægning af stiforløb, formidling 
m.v. (Bekendtgørelsen, §3 stk 9)

I den indledende offentlighedsfase ind-
kom 5 forslag fra borgerne vedrørende 
hensyntagen til sårbare naturområder i 
planlægningen.

Bestyrelsen vil i planperioden arbejde med 
en afgrænsning, fx efter nogle landsdæk-
kende principper, der afgrænser særligt 
sårbare naturområder i Nationalparken. 
Denne kortlægning skal indgå i et videre 
arbejde med en naturbaseret afgrænsning 
af parken. Det er bestyrelsens ønske, at 
yderst sårbare naturområder skal kunne 
beskyttes evt. gennem adgangsregulering.

Planlægning af nye faciliteter til friluftsli-
vet og nye formidlingstiltag vil som nævnt 
i projektet om trafikplan ske på en måde, 
som ikke forringer sårbare naturområder. 
Dette vil også være et helt centralt ud-
gangspunkt for bestyrelsens arbejde med 
en samlet stiplan for Nationalparken.

Turistkørsel. Foto: Bo Skaarup
Trafik. 
Foto: Bo Skaarup
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Formidling og naturvejledning af Natio-
nalparkens landskabsdannelse, natur- og 
kulturhistoriske og friluftsmæssige vær-
dier og adgangsforhold skal styrkes og 
koordineres i samarbejde med lokale ak-
tører gennem udbygning og etablering af 
aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter 
(Bekendtgørelsen, §3 stk 10)

I den indledende offentlighedsfase ind-
kom over 100 forslag med relation til for-
midling. 21 vedrører kulturformidling, 10 
vedrører etablering af et besøgscenter, og 
atter andre vedrører formidlingsplatfor-
me, formidlingssamarbejde, formidlings-
kurser og formidlingssteder.

Nationalparken har gode muligheder for 
at skabe rammer for et bredt samarbejde 
om - og en koordination af - formidlingsak-
tiviteterne mellem de mange formidlings-
aktører i området. 

I forhold til at formidle om National-
parkens natur, kultur, friluftsliv og land-
skabsforhold kan dette styrkes og ud-
vikles gennem lokal borgerinddragelse. 
Frivillige med et indgående kendskab til 
lokalområdet kan inddrages i levende 
formidlingsarrangementer fx fra små de-
centrale formidlingssteder som Ørnbjerg 
Mølle. Nationalparken vil kunne under-
støtte sådanne aktiviteter gennem plan-
lægning, tilrettelæggelse, annoncering og 
kursustilbud om formidling til de frivillige 
formidlere. 

I Nationalparkområdet er der en række 
formidlingsaktører, som bestyrelsen øn-
sker et tæt samarbejde med i forhold til 
naturvejledning og formidling om Natio-

FORMIDLING OG NATURVEJLEDNING
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nalparkens værdier. Nationalparken ind-
går i et formidlingspartnerskab, hvortil 
der er tilknyttet en koordinerende natur-
vejleder. Bestyrelsen ønsker at opbygge et 
Nationalparknetværk for alle aktørerne på 
formidlingsområdet. Det skal bl.a. have til 
formål at udvikle og styrke formidlingen i 
Nationalparken. 

Det er bestyrelsens mål, at Nationalpar-
ken står i spidsen for koordineringen af 
natur-, kultur og friluftsformidlingen i Na-
tionalpark Mols Bjerge.

Når frivillige og professionelle aktører for-
midler i Nationalparkregi, skal det være 
ud fra retningslinier, som er opsat af Na-
tionalparkbestyrelsen. 

Bestyrelsen vil etablere et Nationalpark-
besøgscenter, hvor Nationalparksekre-
tariatet også skal have til huse. Der skal i 
første halvdel af planperioden udarbejdes 
beslutningsgrundlag herfor. (Bilag 21) 

Felttur. Foto: Molslaboratoriet

Bestyrelsen ønsker i samarbejde med Mu-
seum Østjylland at etablere Nationalpark-
formidling med fokus på kulturhistorie og 
kystkultur i Ebeltoft by samt at etablere 
Nationalparkformidling i samarbejde med 
de respektive formidlingsaktører i områ-
det.

I samarbejde med relevante institutioner 
og foreninger vil bestyrelsen igangsætte 
formidlingsprojekter i Nationalpark Mols 
Bjerge. Bl.a. skal der omkring geologien 
skabes en samlet fortælling, som skal bru-
ges som grundlag for udstillinger i Natio-
nalparkens besøgsfaciliteter, turfoldere, 
guidede ture, undervisningsmateriale til 
folkeskoler og gymnasier, kurser til natur- 
og friluftsformidlere samt til udarbejdelse 
af digitalt kortmateriale. I forbindelse med 
projektet opbygges en 3D model af geo-
logi og landskaber samt en 3D animation 
af de glaciale processer, der har skabt Na-
tionalparkens landskaber. (Bilag 13)

SommeFormidling. Foto: Bo Skaarup
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FORSKNING OG UNDERVISNING 

Forskning skal understøttes og undervis-
ning styrkes gennem etablering af faci-
liteter og undervisningstilbud, herunder 
tilbud der understøtter natur-, kultur- og 
miljøbevidstheden hos børn og unge (Be-
kendtgørelsen, §3 stk 11)

I den indledende offentlighedsfase ind-
kom 19 forslag til forsknings- og udred-
ningsprojekter. Hovedparten har relation 
til registrering og dataindsamling på na-
turområdet, mens andre vedrører kul-
turformidling, interaktive medier og net-
værksprojekter.

Bestyrelsen er positiv over for forsknings-
projekter, som understøtter Nationalpar-
kens formål og målsætning. Det vil bl.a. 
sige projekter, som skaber ny viden, der 
understøtter kvaliteten i planlægningen i 
Nationalparken eller i arbejdet med styr-
kelse af miljøbevidsthed og udvikling af 
natur-, kultur- og friluftsforhold, samt ge-
nerel økonomisk udvikling i lokalområdet 
fx gennem udvikling af lokale National-
parkprodukter. 

Bestyrelsen kan tage initiativ til etablering 
af forskningsprojekter, der etablerer spe-
cifik ny viden. 

Der vil til forskningsprojekter blive budget-
teret med et årligt beløb, som bestyrelsen 
vil disponere over i forhold til vigtighed i 
henhold til de overordnede formål og til 
konkrete behov. Forskningsbudgettet skal 
i videst muligt omfang benyttes til medfi-
nansiering af projekter, hvis hovedfinan-
siering findes fra andre kilder, som statsli-

ge forskningsråd, kommunale og regionale 
midler, EU-midler eller private fonde. Be-
styrelsen har endvidere til hensigt også at 
understøtte relevante forskningsinitiativer 
gennem støttebreve og aktiv deltagelse. I 
særlige tilfælde kan bestyrelsen fuldfinan-
siere forskningsprojekter, som har særlig 
relevans for gennemførelse af et priorite-
ret tiltag.

Der skal i planperioden udarbejdes en 
forskningsstrategi. Forskningsstrategien 
skal have til formål at sikre, at der skaf-
fes ny viden, som understøtter den videre 
planlægning, formidling og undervisning 
vedrørende Nationalpark Mols Bjerge. 
Med videre planlægning forstås fx kort-
lægning af natur og kultur med henblik 
på at identificere nye formidlingssteder, 
udvikling af innovativ infrastruktur, bære-
dygtige samarbejdsformer mellem Natio-
nalparken og lokale aktører. Forsknings-
projekter og resultater skal medvirke til 
at synliggøre Nationalpark Mols Bjerge 
nationalt og internationalt både gennem 
videnskabelig publicering og populærvi-
denskabelig formidling. (Bilag 22)

Bestyrelsen ønsker i samarbejde med re-
levante aktører, at opbygge en National-
parkskoletjeneste, således at skoleklasser 
og lejrskoler m.v. fra hele landet, kan tilby-
des relevant undervisning og oplevelses-
muligheder i Nationalparkregi. Projektet 
igangsættes i planperioden og skal være 
et permanent tilbud i Nationalparken. 
(Bilag 23)

Bestyrelsen ser også udviklingsmulighe-
der i at understøtte eller skabe en ud-
dannelse til formidlere og medarbejdere 
i danske nationalparker. I lighed med fri-
luftsvejlederuddannelsen skal en sådan 
”nationalparkrangeruddannelse” være 
statsanerkendt og kompetencegivende. Et 
sådant uddannelsesinitiativ kunne være 
et samarbejdsprojekt mellem de danske 
nationalparker. 

Bestyrelsen mener, at drift af et histo-
risk landbrug i samarbejde med Museum 
Østjylland kan indeholde undervisnings-, 
formidlings- og forskningsmæssige mulig-
heder. Bestyrelsen ser også muligheder i 
indgåelse af frivillige aftaler med lodsejere 
om enkeltstående forsøg. Der kunne her-
ved skabes gode betingelser for at teste, 
hvordan forskellige gamle og nye drifts-
former påvirker flora og fauna på en næ-
ringsfattig jord. Det giver gode muligheder 
for at demonstrere og formidle sammen-
hænge mellem dyrkningsprocesser og 
udviklingen i den vilde flora og fauna. En-
delig kunne etablering af et historisk de-
monstrations- og formidlingslandbrug til-
trække lokale, nationale og internationale 
gæster med interesse i samspillet mellem 
natur og landbrug i kulturskabte landska-
ber. (Bilag 8)
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Udviklingen af Nationalparken skal ske i 
samspil med omgivelserne (Bekendtgørel-
sen, §3 stk 12)

I den indledende offentlighedsfase indkom 
37 forslag vedrørende samarbejdsforhold 
med omgivelserne. Det drejer sig om sam-
arbejde inden for formidling, uddannelse, 
landskabspleje og aktivitetsmuligheder. 
Der indkom 28 forslag med relation til er-
hvervsområdet, herunder om oprettelse 
af et rådgivningsorgan vedrørende de nye 
muligheder, der følger af Nationalparken, 
nye konkrete erhvervstiltag samt certifice-
ring og brug af logo i fødevareproduktion. 

Nationalparken kan forventes at skabe 
positiv erhvervsmæssig påvirkning af om-
givelserne inden for turisme og handel 
samt inden for grene af nicheproduktions-
virksomheder og kreative erhverv. Na-
tionalparken kan understøtte aktivitet og 
produkter, som indeholder oplevelser så 
som åbne værksteder inden for glaskunst 
og andre kunsthåndværk. Et øget aktivi-
tetsniveau inden for bevarelse af kulturhi-
storiske skibe, bygninger og møller m.v. vil 
understøtte historiske håndværkserhverv, 
og dette område rummer også gode mu-
ligheder for skabelse af autentiske ople-
velser. 

Nationalparkbestyrelsen vil arbejde for 
at erhvervsudviklingsprojekter, der ikke 
strider mod Nationalparkens formål, kan 
gennemføres hurtigt og smidigt. Bestyrel-
sen ønsker, at det skal være fordelagtigt at 
etablere og udvikle økonomisk bæredyg-
tigt erhverv i Nationalparkområdet. 

UDVIKLING I SAMSPIL MED OMGIVELSERNE
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Der er, og skal fortsat være samme lovgiv-
ningsmæssige udvidelses- og udviklings-
muligheder i Nationalparken, som gælder 
for resten af landet. Kun gennem frivillige 
aftaler, kan der foretages ændringer af 
driften af områdets skov- og landbrugs-
ejendomme. Som følge deraf skal der 
fortsat kunne drives kommerciel, intensivt 
landbrug i området.

I et samarbejde med turisterhvervet vil 
bestyrelsen for det første arbejde for at 
serviceringen af de mange gæster i højsæ-
sonen styrkes. For det andet arbejde for at 
fremme den turisme, der foregår udenfor 
den absolutte højsæson (de 6 sommer-
uger). Det bør endvidere tilstræbes at til-
trække turister, der har speciel interesse i 
at nyde lokale produkter og færdes til fods 
eller på cykel i Nationalparken. 

Nationalparkbestyrelsen vil i samarbejde 
med relevante foreninger og organisatio-
ner igangsætte et projekt, der skal afdæk-
ke, hvordan Nationalparken bedst kan råd-
give om indgåelse af frivillige aftaler, samt 
hvor Nationalparken kan bidrage positivt 
til områdets erhvervsudvikling. Bestyrel-
sen har fokus på økonomisk støtte til pro-
jekter, der mere end opfylder gældende 
lovgivning med hensyn til miljø. Yderligere 
vil bestyrelsen være opmærksom på, at 
offentlige myndigheder ikke opstiller hin-
dringer udover gældende lovgivning. (Bi-
lag 24)

Ca. 80 % af Nationalpark Mols Bjerges 
areal er privatejet. En stor del af det pri-
vate areal udgør næringsvejen for ejerne, 
idet der herpå drives konventionel føde-

vareproduktion og skovbrug. Da Natio-
nalparkens primære formål er, at ”styrke 
og udvikle naturen”, og samtidig støtte en 
udvikling til gavn for lokalsamfundet, her-
under erhvervslivet, ser bestyrelsen det 
nærliggende at koordinere formålene.

Bestyrelsen vil gerne samarbejde med 
forskningsinstitutioner og erhverv med 
henblik på at finde fælles løsninger for 
fødevareproduktion på et bæredygtigt 
grundlag samtidig med, at naturen beva-
res, styrkes og udvikles. (Bilag 25)

Nationalparkens bestyrelse ser mange 
muligheder for at inddrage frivillige og 
samarbejdsparter i fx lokal formidling 
samt i afgrænsede pleje- og vedligehol-
delsesopgaver. Bestyrelsen vil tilbyde et 
kursus til frivillige formidlere med fokus 
på formidlingsteknikker samt på National-
parkbestyrelsens virke og arbejdsopgaver. 
Nationalparkens bestyrelse vil etablere en 
skov- og naturhjælperordning, hvor frivil-
lige, gerne fra lokale institutioner m.v., 
inddrages i arbejdsopgaver, som fx styrker 
parkens naturindhold eller friluftsmulig-
heder samt afbøder evt. gener som følge 
af aktiviteter eller færdsel. 

Formidling og dialog. Foto: Syddjurs  Kommune
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NATIONALPARKENS UDVIKLING SKAL FØLGES OG EVALUERES

Nationalparkens udvikling skal følges og 
evalueres. (Bekendtgørelsen, §3 stk 13)

Der er som grundlag for arbejdet med 
Nationalparkplanen blevet foretaget en 
yderligere kortlægning og beskrivelse af 
Nationalparkens naturkvaliteter. Dette ar-
bejde skal udbygges i planperioden, hvor 
fokus bl.a. rettes mod ikke beskyttede na-
turkvaliteter og naturtyper i Nationalpar-
ken.

Et indgående kendskab til Nationalparkens 
udgangspunkt, specielt inden for de na-
tur- og kulturmæssige forhold, er en me-
get vigtig forudsætning for at kunne eva-
luere Nationalparkbestyrelsens resultater 
ved planperiodens udløb. For at følge ud-
viklingen vil bestyrelsen i samarbejde med 
Miljøministeriet, BioScience og Syddjurs 
Kommune sikre et overvågningsprogram 
af relevante forhold i Nationalparken.

Interesserede borgere. Foto: Naturstyrelsen
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I henhold til Nationalparkloven skal Nationalparkpla-
nen ledsages af en redegørelse for, om planens virke-
liggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensatio-
ner fra gældende lovgivning.

I skemaet ses en liste over de konkrete projekter til 
virkeliggørelse af Nationalparkplanen, hvortil der på 
Nationalparkens hjemmeside er tilknyttet et bilag. 
Skemaet viser om realisering af et projektet vil - eller 
kan - komme til at påvirke beslutninger efter anden 
lovgivning eller om anden lovgivning har indflydelse 
på projektet fx som følge af, at der fra den pågælden-
de lov kræves en tilladelse eller dispensation for at 
realisere projektet.

OVERSIGT OVER NØDVENDIGE TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FOR REALISERING AF PROJEKTER BESKREVET I BILAG

HANDLEPLAN

Bilagsnr.

Projekt

M
iljøm

ålslovens Vand- 
og N

atura 2000 planer

N
aturbeskytt

elseslovens 
lanskabsfredning

N
aturbeskytt

elseslovens 
3 beskytt

ede naturom
-

råder

Skovlovens bestem
m

el-
ser om

 bl.a. fredskovs-
pligt

Planlovens bestem
m

el-
ser om

 bl.a. kom
m

une- 
og lokalplanlæ

gning

Byggelovens bestem
-

m
elser om

 byggetilla-
delser m

.v.

Tilladelse fra lodsejere

1 Bevillings- og udvælgelsesprocedure m.v. for behandling af konkrete enkelt-
projekter fra borgere og lodsejere

2 Rådgivningsprojekt for indgåelse af friville aftaler •
3 Kortlægning og overvågning af naturtyper og arter i Nationalparken •
4 Kortlægning og overvågning af sjældne plante- og dyrearter – top20/gruppe •
5 Naturpleje nord for Mols Bjerge fx i en trekant afgrænset af Øjesø, Stubbe 

Sø og Basballe
• • • • •

6 Naturpleje og bekæmpelse af invasive arter i Nationalparken • • • •
7 Græsningstryks betydning for naturindholdet. • • • •
8 Historisk demonstrationslandbrug • • • • • •
9 Natur- og kulturplaner for land- og skovbrugsejendomme • • • • •
10 Undersøgelse af muligheder for at genindføre oprindelige dyrearter til 

naturpleje i Nationalparken
• • • •

11 Skabelse sammenhængende lysåbent overdrevs- og sandmarksområder fra 
Øer over Egsmark og Skramsø til Mols

• • • • •

12 Øge mængden af dødt ved i Nationalparkens skove • • •
13 Geologi og landskabsdannelse i Nationalparken. Status og formidling •
14 Undersøgelser og sikring af geologiske lokaliteter • •
15 Registrering af fysisk kulturarv og kulturmiljøer • • •
16 Formidling med nye informationsteknologier •
17 Styrkelse af friluftsmulighederne i kystzonen • • • • • •
18 Nye stier i Nationalparken - stiplan • • •
19 Brug af Nationalpark Logo og Certificeringsordning
20 Overordnet Trafikplan for Nationalpark Mols Bjerge • • •
21 Nationalparkbesøgscenter • • •
22 Udarbejdelse af en forskningsstrategi
23 Skoletjeneste •
24 Afdækning af Nationalparkens muligheder for at bidrage positivt til den 

lokale erhvervsudvikling
•

25 Fødevareproduktion på et bæredygtigt grundlag •
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Hjelm. Foto: Dan Lauritsen
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De generelle bestemmelser for oprettelse 
og drift af nationalparker i Danmark følger 
af Nationalparkloven (Lov nr. 533 af 6. juni 
2007) og de bestemmelser, som specifikt 
regulerer Nationalpark Mols Bjerge frem-
går af bekendtgørelse nr. 789 af 21. august 
2009.

I henhold til bekendtgørelsen oprettes og 
udlægges Nationalpark Mols Bjerge med 
et areal på 17.660 ha., hvoraf de 2.834 ha. 
omfatter hav og kystområder. Opmålingen 
er baseret på Nationalparkens eget digi-
tale kort, som kan ses på www.national-
parkmolsbjerge.dk.

APPENDIx 1

Bekendtgørelsen opdeler Nationalparken 
i 3 planlægningszoner:

1. Planlægningszone 1 (rød skravering) 
omfatter de internationale naturbe-
skyttelsesområder (habitatområder).

2. Planlægningszone 2 (blå skravering) 
omfatter

• områder, der er fredet efter Na-
turbeskyttelsesloven,

• områder med de naturtyper, der 
er særligt karakteristiske for Na-
tionalparkens kyst-, overdrevs- og 
skovlandskaber,

• områder, hvor disse naturtypers 
areal kan udvides, og hvor der kan 
skabes sammenhæng mellem na-
turtyperne, og

• nationalt betydningsfulde kultur-
miljøer og kulturhistoriske helhe-
der i det åbne land.

3. Planlægningszone 3 (Grøn skravering) 
omfatter øvrige områder, dvs. områ-
der med kulturlandskaber, der knyt-
ter sig til istidslandskabet, bebyggede 
områder og områder, som sikrer sam-
menhængen i Nationalparken.

Bekendtgørelsens planlægningszoner er 
en administrativ opdeling af Nationalpar-
ken i forhold til forvaltningen af området. 
I forhold til gældende administrationsbe-
stemmelser for de 3 zoneområder supple-
rer bekendtgørelsen kun med et fuldt for-
bud mod høje anlæg i zone 1 og et forbud 
mod høje anlæg i zone 2, som i særlige 
tilfælde kan fraviges af Naturstyrelsen. 

LOVGIVNINGSMæSSIGE RAMMER OG FORUDSæTNINGER FOR NATIONALPARKPLANEN

NATIONALPARKLOVEN OG BEKENDTGØRELSE OM NATIONALPARK MOLS BJERGE

Planlægningszone 1

Planlægningszone 2

Planlægningszone 3

Nationalpark Mols Bjerge-----

Planlægningszoner
Kilde: www.syddjurs.dk

Mols Bjerge. Foto: Peter Gjelstrup
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Formålet med Nationalpark Mols Bjerge 
fremgår af bekendtgørelsens § 2:

1. at bevare, styrke og udvikle naturen, 
dens mangfoldighed, kontinuitet, 
sammenhæng og frie dynamik, især 
for de nationalt betydningsfulde kyst-
, overdrevs- og skovlandskaber,

2. at bevare og styrke de landskabelige 
og geologiske værdier i det unikke is-
tidslandskab,

3. at bevare og styrke Nationalparkens 
kulturmiljøer og kulturhistoriske hel-
heder og enkeltelementer,

4. at styrke mulighederne for friluftsliv 
og særlige natur¬oplevelser og kul-
turhistoriske oplevelser i det variere-
de kyst- og kulturlandskab, herunder 
bymiljøer,

5. at styrke forskning, undervisning, 
naturvejledning og formidling af de 
landskabelige, geologiske, natur- og 
kulturhistoriske og friluftsmæssige 
værdier, og

6. at støtte en udvikling til gavn for lokal-
samfundet, herunder erhvervslivet, 
med respekt for beskyttelsesinteres-
serne.

Der opsættes i bekendtgørelsens § 3 føl-
gende målsætninger for Nationalpark 
Mols Bjerges udvikling:

1. De væsentligste naturtyper som lav-
vandede havområder, strandenge, 
strande og kystskrænter, overdrev, 
løv- og fyrreskove skal bevares, og 
deres udbredelse, kvalitet og mang-
foldighed styrkes. De skal beskyttes 
mod tilgroning, afvanding, nærings-
stofberigelse, invasive arter m.v. og 
udvikles til at blive bæredygtige og 
dynamiske økosystemer med naturlig 
vandbalance m.v.

2. Der skal skabes større sammenhæng 
mellem Nationalparkens naturområ-
der, herunder især overgange mellem 
kyst-, overdrevs- og skovarealer.

3. Der skal udlægges sammenhæn-
gende skovområder, hvor plantager 
omlægges til lysåbne og naturnært 
drevne skove domineret af hjemme-
hørende træarter og buske, og områ-
der med åben græsningsmosaik med 
sandmarker skal bevares og styrkes.

4. Nationalparkens karaktergivende 
landskabselementer og markante ge-
ologiske formationer, herunder rand-
moræner og dødislandskaber, skal 
bevares og synliggøres.

5. Kulturmiljøer og kulturhistoriske hel-
heder og enkeltelementer, der for-
tæller om brugen af landskab, natur 
og kyst, skal bevares, synliggøres og 
gøres tilgængelige, især færdselsveje, 
fortidsminder, borg- og mølleanlæg, 
herregårds- og landsbymiljøer samt 
Ebeltofts historie som købstad. Viden 

om de nævnte miljøer, helheder og 
enkeltelementer skal udbygges.

6. Mulighederne for friluftsliv, naturop-
levelser og kulturhistoriske oplevelser 
skal styrkes.

7. Udvikling af friluftsliv og turisme skal 
ske på et bæredygtigt grundlag og i 
samarbejde med lokalbefolkningen 
og turisterhvervet.

8. Beskrivelse og håndtering af trafikale 
forhold i Nationalparken, herunder 
Mols Bjerge området, for at sikre en 
øget tilgængelighed uden at øge ge-
nerne fra trafikken.

9. Særligt sårbare naturområder skal 
beskyttes mod slitage og forstyrrelse 
ved hjælp af planlægning af stiforløb, 
formidling m.v.

10. Formidling og naturvejledning af Na-
tionalparkens landskabsdannelse, 
natur- og kulturhistoriske og frilufts-
mæssige værdier og adgangsforhold 
skal styrkes og koordineres i samar-
bejde med lokale aktører gennem ud-
bygning og etablering af aktiviteter, 
servicefunktioner og faciliteter.

11. Forskning skal understøttes og un-
dervisning styrkes gennem etablering 
af faciliteter og undervisningstilbud, 
herunder tilbud der understøtter na-
tur-, kultur- og miljøbevidstheden hos 
børn og unge.

12. Udviklingen af Nationalparken skal 
ske i samspil med omgivelserne.

13. Nationalparkens udvikling skal følges 
og evalueres.

Bekendtgørelsen har i lighed med loven 
fokus på den lokale forankring af parken 
gennem informationsvirksomhed og ind-
dragelse af lokale borgere, lodsejere og 
foreninger m.v. i såvel planarbejdet som 
det videre arbejde med udvikling og drift 
af parken. 

Nationalparkfonden kan ikke selv eje jord i 
Nationalparken. Nationalparkbestyrelsen 
har ingen myndighedskompetence, og Na-
tionalparkplanen har ingen retsvirkninger 
over for hverken lodsejere, kommune el-
ler region. Realiseringen af Nationalpark-
planen kan derfor kun bygge på frivillige 
aftaler, samarbejde og lokal indflydelse. 
Derfor er den lokale forankring nødvendig 
og Nationalparken vil bygge sin indsats på 
frivillige aftaler og samordne sine aktivite-
ter med bl.a. andre myndigheder.

Mols Bjerge. Foto: Peter Gjelstrup
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Naturbeskyttelsesloven er fra 1992 og 
er en udløber af den tidligere Naturfred-
ningslov, som har eksisteret siden 1917. 
Denne lovgivning har siden sin indførelse 
været et centralt instrument i den danske 
naturbeskyttelse. Loven har til formål at 
beskytte, forbedre og genoprette natur 
med dens bestande af vilde planter og dyr 
samt at give befolkningen adgang til at 
færdes og opholde sig i naturen.

Loven har siden vedtagelsen for snart 100 
år siden indeholdt mulighed for naturbe-
skyttelse gennem landskabsfredninger. 
I en landskabsfredning yder staten en 
økonomisk erstatning til lodsejere som 
en kompensation for, at ejendommen 
pålægges begrænsninger i de fremtidige 
anvendelsesmuligheder. I første del af for-
rige århundrede blev fredningssagerne 
ofte rejst for at forhindre byudvikling og 
udlægning af sommerhusområder, mens 
fredningskendelser senere også havde til 
formål at beskytte en truet naturtilstand 
og forbedre naturtypens vilkår fx gennem 
plejeforanstaltninger og plejeplanlæg-
ning. Endelig skal nævnes, at frednings-
kendelser også kan indeholde bestemmel-
ser, som udvider befolkningens adgang til 
de pågældende naturområder.

APPENDIx 1

I Nationalpark Mols Bjerge er 3.978 ha 
landskabsfredet, hvilket svarer til 27 % af 
Nationalparkens landareal. Den tidligste 
fredning er fra 1924 og udlagt langs Ebel-
toft Vig fra Bogens til Ahl for at forhindre 
yderligere byggeri i umiddelbar tilknytning 
til kysten. Den seneste landskabsfredning 
inden for Nationalparken blev afsluttet i 
starten af 1990erne og omfatter den syd-
lige del af Mols Bjerge. I denne er sikring 
af en bestemt naturtilstand central, og der 
pålægges lodsejere og offentlige myndig-
heder betydelige tiltag i forhold til natur-
pleje i området. Endelig skal nævnes, at 
fredningen også indeholder bestemmel-
ser, der har til formål at forbedre offentlig-
hedens færdsel i området.

Da områderne omfattes af landskabs-
fredningerne inden for Nationalparken 
altovervejende er sammenfaldende med 
habitatområderne, må det forventes, at 
Syddjurs Kommunes handleplaner for ha-
bitatområderne og naturtiltag i henhold til 
fredningskendelserne inkl. plejeplanlæg-
ningen vil blive opbygget som en samlet 
plan til styrkelse af den biologiske kvalitet 
inden for de enkelte naturtyper.

LOVGIVNINGSMæSSIGE RAMMER OG FORUDSæTNINGER FOR NATIONALPARKPLANEN

NATURBESKYTTELSESLOVEN

Fredede områder

Nationalpark Mols Bjerge-----
Fredede områder
Kilde: www.syddjurs.dk
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Naturbeskyttelsesloven sikrer § 3 naturty-
per så som søer, vandløb, heder, overdrev, 
enge, strandenge og moser mod ændring 
i deres tilstand. Inden for Nationalparken 
er alle disse naturtyper repræsenteret, 
og de udgør samlet et areal på 2.685 ha., 
hvilket svarer til 18 % af Nationalparkens 
landareal. 

Naturbeskyttelsesloven indeholder endvi-
dere beskyttelsesbestemmelser i forhold 
til naturtyper og arter, som Danmark i 
henhold til habitatbestemmelserne har 
internationale forpligtelser overfor. Hvilke 
naturtyper og arter fremgår af habitatdi-
rektivets bilag, og disse nye bestemmelser 
i Naturbeskyttelsesloven pålægger den 
kommunale myndighed direkte at iværk-
sætte handlinger, hvis en international 
beskyttet naturtype eller art er udsat for 
trusler. 

I Nationalpark Mols Bjerge findes flere af 
habitatdirektivets bilag IV arter. Det drejer 
sig bl.a. om løgfrø, spidssnudet frø, stor 
vandsalamander, strandtudse, markfir-
ben, odder, marsvin og flagermus.

På GIS-kortet på Nationalparkens hjem-
meside ses udbredelsen af flere af de en-
kelte bilag IV-arter, og her ses det bl.a., 
at der er væsentlige bestande af Løgfrø, 
Spidssnudet frø og Stor vandsalamander 
i området nord for Mols Bjerge og især i 
Feldballe Bakker. 

Naturbeskyttelsesloven udlægger også 
beskyttelseslinjer til flere naturtyper og 
kulturminder. 

I forhold til adgang til naturområder giver 
loven befolkningen muligheder for at fær-
des langs kysten, i skovene og i det åbne 
land efter nærmere retningslinjer. 

Naturbeskyttelseslovens indvirkning på 
Nationalparkområdet er således betydelig 
på grund af de naturbeskyttede områder, 
landskabsfredninger, sammenkoblingen 
med Miljømålsloven, og endelig de gene-
relle færdselsbestemmelser. 

Nationalparkens arbejde sker under iagt-
tagelse af disse vilkår, og Nationalparkpla-
nen kan betragtes som et supplement til 
bl.a. naturbeskyttelses- og friluftsmulig-
heder i de områder, hvor lodsejere ønsker 
at indgå frivillige aftaler. 

§ 3 område a målsat

§ 3 område b målsat

§ 3 område c målsat

Nationalpark Mols Bjerge-----

Naturområder, prioriteringer for §3 områder
Kilde: www.syddjurs.dk

Kalø Vig. 
Foto: Morten D.D. Hansen
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Miljømålsloven blev vedtaget i folketinget 
i 2003 for at implementere EUs Vandram-
medirektiv og dele af Habitatdirektivet i 
den danske lovgivning. 

Habitatdirektivet skal fremme oprethol-
delsen af den biologiske diversitet i de 
enkelte medlemslandes særlige beva-
ringsområder med det formål at skabe et 
sammenhængende europæisk økologisk 
netværk af særligt beskyttede naturom-
råder. Medlemsstaterne skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at indføre 
en streng beskyttelsesordning i det na-
turlige udbredelsesområde for dyre- og 
plantearter af fællesskabsbetydning inden 
for de udlagte habitatområder, og beskyt-
telsen gælder bestemte arter af pattedyr, 
krybdyr, padder, fisk, hvirvelløse dyr samt 
planter, som fremgår af en bilagsliste til 
direktivet. 

I henhold til Miljømålsloven er en natur-
planlægning (NATURA 2000-planlægning) 
under gennemførelse for landets 246 
habitatområder. De nærmere målsætnin-
ger for naturkvaliteten i de enkelte habi-
tatområder er fastlagt af Miljøministeren 
i naturplanerne, og ministeren har samti-
digt udarbejdet et program for overvåg-
ning af, om målene nås. 

I Nationalpark Mols Bjerge er planlæg-
ningszone 1 udlagt som internationalt 
naturbeskyttet habitatområde og udgør 
6.113 ha, hvilket svarer til 35% af Natio-
nalparkens areal.

Miljøministeren fremlagde den 5. oktober 
2010 naturplanerne i 6 måneders offent-
lig høring. I december 2011 blev natur-
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planerne endeligt vedtaget. Kommunerne 
skal for naturområder og Naturstyrelsen 
for skovområder og egne arealer udarbej-
de seksårige handleplaner, som skal sikre 
en gunstig bevaringsstatus i habitatområ-
derne.

Syddjurs Kommune forventer, som et 
meget foreløbigt skøn, at der med hand-
leplaner inden for de lysåbne naturtyper 
vil blive iværksat en udvidelse og sam-
menkædning af arealer med primært surt 
overdrev og rigkær, samt at der vil blive 
iværksat initiativer for at forbedre bl.a. le-
vevilkårene for stor vandsalamander. For 
skovområderne vil handleplanerne have 
fokus på at sikre kvaliteten i de forskellige 
løvskovsnaturtyper. 

Den fremtidige naturbeskyttelse til sikring 
af en gunstig bevaringstilstand for en ræk-
ke dyr og planter i Nationalpark Mols Bjer-
ges mest centrale naturområder vil såle-
des i sit udgangspunkt blive sikret gennem 
Miljømålsloven. 

Nationalparkens initiativer for at bevare, 
styrke og udvikle naturen og dens mang-
foldighed vil derfor rette fokus mod na-
turen omkring habitatområder og mod 
skabelse af naturmæssige forbindelser 
og sammenkoblinger mellem de særligt 
beskyttede naturområder. Skabelsen af 
større sammenhængende naturområder 
er et meget væsentligt formål for danske 
nationalparker, og sikring af sprednings-
korridorer for vilde planter og dyr har stor 
betydning for den langsigtede beskyttelse 
af biodiversiteten. 

Nationalparkplanen skal respektere den 
eksisterende lovgivning og de gældende 
planer inden for Nationalparken samt 
følge Natura 2000 planlægningen. Det 
sidst nævnte betyder, at en Nationalpark-

LOVGIVNINGSMæSSIGE RAMMER OG FORUDSæTNINGER FOR NATIONALPARKPLANEN

MILJØMåLSLOVEN

Habitatområder i Nationalpark Mols Bjerge. 
Kilde: www.syddjurs.dk 

planen  skal revideres senest 2 år efter, at 
Natura 2000 planen efter Miljømålsloven 
er vedtaget eller revideret.
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SKOVLOVEN

Skovloven har til formål at bevare og vær-
ne om de danske skove, at forbedre skov-
brugets robusthed og stabilitet, samt at 
bevare og øge skovenes biologiske mang-
foldighed. Ved lovens administration skal 
der lægges vægt på at sikre, at skovene 
dyrkes med henblik på både at forøge og 
at forbedre træproduktionen og varetage 
landskabelige, naturhistoriske, kulturhi-
storiske og miljøbeskyttende hensyn samt 
hensyn til friluftslivet.

Skovenes bevarelse sikres gennem freds-
skovpligten, som pålægger genplantning 
af træer efter skovhugst. Muligheder for 
styrkelsen af skovenes biologiske mangfol-
dighed er i dag indeholdt i Skovloven, som 
giver grundlag for tilskud til en skovdrift, 
der styrker variationen i skovenes flora og 
fauna.

Skovnaturens sammensætning og mang-
foldighed hænger nøje sammen med 
skovdriften. Skovdyrkningsmetoder kan 
variere meget fra ejendom til ejendom, og 
ejernes valg har afgørende betydning for 
naturindholdet.

Skovloven administreres af Naturstyrel-
sen, og her har man bl.a. arbejdet med 
mange ordninger, der har til formål at 
styrke skovenes biologiske mangfoldig-
hed. Dette er sket gennem frivillige aftaler 
med skovejerne, hvor man mod kompen-
sation fx lader mere dødt ved blive tilbage 
i skoven, skaber flere lysåbne partier i sko-
vene eller skaber mere variation.

I Nationalpark Mols Bjerge er 4.669 ha 
fredsskov, hvilket svarer til 32 % af parkens 
landareal. De virkemidler, som Skovloven 
giver i forhold til øgning af skovens bio-
logiske mangfoldighed, har Nationalpark-
fonden mulighed for at supplere gennem 
frivillige aftaler med skovejerne. 

LANDBRUGSLOVEN
Der er som udgangspunkt landbrugspligt 
på alle ejendomme i det åbne land, når 
disse har jordtilliggende på over 2 ha og 
anvendes til landbrug eller gartneri. Inden 
for Nationalparken er der 6500 ha land-
brugspligtige arealer fratrukket fredsskov, 
hvilket svarer til ca. 35 % af den samlede 
parks landarealer. Det, at en ejendom er 
pålagt landbrugspligt, betyder, at den er 
omfattet af Landbrugsloven, hvorfor der 
gælder særlige regler fx i forhold til area-
lanvendelsen samt for køb og salg af ejen-
dommen. 

Landbrugspligten er ikke en hindring for 
at øge naturindholdet på et givet areal, da 
Landbrugsloven som et af sine formål har 
en sikring af de naturmæssige værdier på 
landbrugsejendommen.

Fredskov i Nationalpark Mols Bjerge. 
Kilde: www.syddjurs.dk 

Fredskov

---- Nationalpark Mols Bjerge grænse

Landbrugsområder i Nationalpark Mols Bjerge. 
Kilde: www.syddjurs.dk 

Landbrugsområde

----
Nationalpark Mols Bjerge grænse

Stubbe Sø. Foto: www.naturstyrelsen.dk
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• sikring af landskabelige bevarings-
værdier og beliggenheden af om-
råder med landskabelig værdi, her-
under større, sammenhængende 
landskaber,

• sikring af geologiske bevaringsværdi-
er, herunder beliggenheden af områ-
der med særlig geologisk værdi,

• anvendelsen af vandløb, søer og kyst-
vande.

I henhold til Planloven har Syddjurs Kom-
mune med Kommuneplan 2009 fastlagt 
retningslinjer for byudvikling, tekniske 
anlæg, brug af det åbne land, beskyttelse 
af kulturmiljøer og naturbeskyttelse m.v. 
Nationalparkplanen må i henhold til Na-
tionalparkloven § 19 ikke stride mod kom-
muneplanen, hvorfor Nationalparkplanen 
skal respekterer følgende retningslinjer 
opsat i Syddjurs Kommuneplan 2009: 

• beliggenheden af arealer til fritidsfor-
mål, herunder kolonihaveområder og 
andre rekreative områder,

• varetagelsen af de jordbrugsmæssige 
interesser, herunder udpegningen og 
sikringen af særlig værdifulde land-
brugsområder,

• beliggenheden af skovrejsningsområ-
der og områder, hvor skovtilplantning 
er uønsket,

• lavbundsarealer, herunder beliggen-
heden af lavbundsarealer, der kan 
genoprettes som vådområder,

• varetagelsen af naturbeskyttelsesin-
teresserne, herunder beliggenheden 
af naturområder med særlige natur-
beskyttelsesinteresser, af økologiske 
forbindelser samt af potentielle na-
turområder og potentielle økologiske 
forbindelser,

• sikring af kulturhistoriske bevarings-
værdier, herunder beliggenheden af 
værdifulde kulturmiljøer og andre 
væsentlige kulturhistoriske beva-
ringsværdier,

PLANLOVEN

LOVGIVNINGSMæSSIGE RAMMER OG FORUDSæTNINGER FOR NATIONALPARKPLANEN

Loven om bygningsfredning og bygnings-
bevaring sikrer bevarelse af det fysiske 
kulturmiljø. For det første giver loven 
mulighed for, at de mest betydningsfulde 
historiske bygninger er eller bliver byg-
ningsfredede. Dette betyder, at bygnin-
gernes udformning ikke kan ændres uden 
fredningsmyndighedens tilladelse. Antal-
let af fredede bygninger i Nationalparken 
er omkring 40 og omfatter mange meget 
gamle byhuse og købmandsgårde i Ebel-
toft midtby samt bl.a. herregårdsmiljøer i 
det åbne land. For det andet betyder lo-
ven, at ældre bygninger af arkitektonisk, 
kulturhistorisk eller miljømæssig værdi 
skal gennemgå en særlig procedure for at 
der kan opnås tilladelse til, at bygningen 
ændres eller nedrives. Centrale elementer 
i proceduren er offentlighedens inddra-
gelse i bevaringsarbejdet samt regler for 
offentlig overtagelse af bevaringsværdige 
bebyggelser.

Byfornyelsesloven giver muligheder for 
skabelse af tidssvarende boligforhold i æl-
dre ejendomme samt gennem et særligt 
bygningsforbedringsudvalg at kanalisere 
byfornyelsesmidler til bevaringsværdige 
bebyggelser.

BYFORNYELSESLOVEN OG LOV 
OM BYGNINGSFREDNING OG 
BEVARING AF BYGNINGER OG 
BYMILJØER

Kulturmiljøer i Nationalpark Mols Bjerge

Beskyttede jord- og stendiger

Nationalpark Mols Bjerge-----

Fredede fortidsminder

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Kulturmiljøer i Nationalpark Mols Bjerge. 
Kilde: www.syddjurs.dk 

Ebeltoft;:Foto: Dan Lauritsen
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Museumsloven har til formål at sikre Dan-
marks kultur- og naturarv gennem ind-
samling, registrering, bevaring, forskning 
og formidling. Det lokale statsanerkendte 
museum skal belyse den lokale kultur-, na-
tur- og kunsthistorie, forestå indsamling 
og dokumentation af den lokale kulturhi-
storie og gøre resultaterne tilgængelige 
for offentligheden samt stille samlinger 
og dokumentation til rådighed for forsk-
ningen.

Loven fastsætter desuden regler for be-
skyttelse af fortidsminderne og den arkæ-
ologiske undersøgelsesvirksomhed.

Nationalparkens arbejde med at bevare 
og synliggøre de kulturhistoriske værdier 
i Nationalparken skal udføres i tæt dialog 
og samarbejde med Museum Østjylland, 
der sammen med plan- og fredningsnævn 
m.v. er myndighed i forhold til National-
parkens kulturhistoriske indhold.

MUSEUMSLOVEN
Forslaget til Nationalparkplanen er omfat-
tet af lov om miljøvurdering. Loven har til 
formål at fremme en bæredygtig udvikling 
ved at sikre, at der foretages en miljøvur-
dering af planer og programmer, hvis gen-
nemførelse kan få væsentlig indflydelse på 
miljøet. Miljøvurderingen skal forholde sig 
til planens natur- og miljømæssige konse-
kvenser, påvirkningen af befolkningens 
sundhed samt de sociale og økonomiske 
konsekvenser.

Miljøvurderingen blev fremlagt i offentlig 
høring sammen med planforslaget.

LOV OM MILJØVURDERING

Kulturmiljøer i Nationalpark Mols Bjerge. 
Kilde: www.syddjurs.dk 

Spredningskorridorer for vilde dyr

Nationalpark Mols Bjerge-----

Spredningskorridor, spærring 3, prioriteret

Spredningskorridor, spærring 1, prioriteret

Spredningskorridorer og spærringer i Nationalpark Mols Bjerge. 
Kilde: www.syddjurs.dk 

Poskær Stenhus. 
Foto: Jens Reddersen
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Konsulentfirmaet HabitatVision A/S har, 
i samarbejde med Nationalparkbestyrel-
sen, udarbejdet en miljørapport efter § 7 
i lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer. Miljøvurderingen har til formål 
at beskrive og evaluere den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet i forbin-
delse med Nationalparkplanens gennem-
førelse. 

Miljøvurderingen kan ses på Nationalpark 
Mols Bjerges hjemmeside: www.national-
parkmolsbjerge.dk.

Miljøvurderingen er jf. loven gennemført 
inden bestyrelsen traf beslutning om den 
endelige godkendelse af Nationalparkplan 
2012-2018 for Nationalpark Mols Bjerge.

Miljøvurderingen blev offentliggjort sam-
tidig med Forslag til Nationalparkplan 
Mols Bjerge 2012-2018 onsdag den 14. 
september 2011 med høringsfrist til ons-
dag den 9. november 2011. I miljøvurde-
ringens offentlighedsfase indkom 1 hø-
ringssvar.

Der er udarbejdet en sammenfattende re-
degørelse for, hvordan miljøhensyn er in-
tegreret i planen, og hvordan miljøvurde-
ringen og de udtalelser, der er indkommet 
i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. 

Redegørelsen er offentliggjort samfalden-
de med offentliggørelsen af Nationalpark-
plan Mols Bjerge 2012 -2018 og kan ses på 
www.nationalparkmolsbjerge.dk

APPENDIx 2

NATIONALPARKPLANENS INDHOLD, FOR-
MåL OG FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER

Formålet med Nationalparkplanen er at 
skabe grundlag og fastsætte regler for 
Nationalparkbestyrelsens arbejde med 
at etablere og udvikle Nationalpark Mols 
Bjerge som helhed og i de enkelte dele af 
parken.

Miljøvurderingen er udarbejdet i forhold 
til et såkaldt 0-alternativ (det alternativ at 
der ikke udarbejdes en Nationalparkplan). 
Der er ud fra Nationalparkplanens formål 
og målsætninger identificeret en række 
miljøparametre og herfor givet en status 
for Nationalparkområdet i dag og den for-
ventede udvikling ved 0-alternativet. Der 
er foretaget en vurdering af positive og 
negative miljøkonsekvenser ved gennem-
førelse af Nationalparkplanen inden for 
følgende parametre:

• Geologi & landskab

• Naturværdier

• Kulturarv & kulturhistorie

• Befolkning og friluftsliv

• Erhverv

Nationalparkplanen må i henhold til Nati-
onalparklovens § 19 ikke stride mod vand-
planer, Natura 2000-planer for skov og 
natur, regionale udviklingsplaner, kommu-
neplaner, lokalplaner eller råstofplaner. 
Nationalparkfonden kan gøre indsigelse 
efter Planlovens § 28 og er klageberettiget 
efter Naturbeskyttelseslovens § 86, Plan-
lovens § 59, Vandløbslovens § 84, Råstof-
lovens § 15 og Skovlovens § 62.

GEOLOGI & LANDSKAB

Landskabet i Nationalpark Mols Bjerge 
omfatter en særlig varieret geologi med 
sit storslåede og kuperede moræneland-
skab med randmoræner, dødishuller og 
smeltevandssletter dannet under tidligere 
istider.

Det vurderes, at områdets geologiske og 
landskabelige værdier samt vidensniveau-
et herom vil styrkes gennem National-
parkplanen, ved at geologiske lokaliteter 
fortsat bevares, ved aftaler om rydning af 
bevoksninger og ved formidling, hvor der 
bl.a. skal laves en samlet fortælling om 
geologien i Nationalparken.

NATURVæRDIER

Nationalpark Mols Bjerge rummer et land-
skab med meget betydelige naturværdier 
inden for flere lysåbne naturtyper. Der fin-
des en varieret natur tilknyttet skovene, 
og flere kystområder er meget artsrige 
med velbevarede stenrev og sandbanker. 
35 % af Nationalparken er udpeget som 
internationale naturbeskyttelsesområder 
(Natura 2000) fordelt på flere lysåbne 
naturtyper, hvor overdrevene dominerer 
landskabet. Nationalparkområdet har stor 
betydning for bevaring af de særlige dyre- 
og plantearter, som optræder på natio-
nale og internationale lister over fredede 
eller beskyttelseskrævende arter.

Det vurderes at Nationalparkplanen vil 
medføre en række positive miljøkonse-
kvenser for naturen, da den bl.a. vil med-
virke til at der skabes større sammenhæn-
gende naturområder, at naturtyperne 
bevares og udbredes og at deres kvalitet 
og biologiske mangfoldighed styrkes. 
Igangværende trusler for naturen vil des-
uden reduceres ved, via frivillige aftaler, 
at øge plejeindsatsen imod eksempelvis 
tilgroning og invasive arter. Ydermere for-
ventes en samlet reduktion i eutrofiering 
og afvanding, hvilket bidrager positivt til 
Nationalparkområdets natur. Det vurde-
res essentielt, at der foretages en grundig 
kortlægning af naturværdierne i Natio-
nalparken, og at der etableres et effektivt 
overvågningsprogram for at sikre, at § 1 og 
§ 2, stk. 1 i bekendtgørelse om National-
park Mols Bjerge kan efterleves. 

RESUME AF MILJØVURDERING
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KULTURARV & KULTURHISTORIE

Nationalpark Mols Bjerge er et kulturland-
skab med stor rigdom af kulturhistoriske 
værdier. Området indeholder adskillige 
fortidsminder, borganlæg, kirker m.m. Der 
findes tillige flere velbevarede kulturmil-
jøer, herunder Kalø Slotsruin, herregårds-
miljøer omkring Kalø Gods, Rugaard og 
Møllerup samt landsbymiljøer og Ebeltoft 
som købstad.

Det vurderes at Nationalparkplanen vil 
styrke bevarelsen af kulturarven, da pla-
nen vil sikre at kulturmiljøer og kulturhi-
storiske spor synliggøres, gøres tilgænge-
lige og formidles. Bestyrelsen vil afsætte 
midler til støtte til restaurering og pleje 
af bevaringsværdige kulturmiljøer og byg-
ninger, og Nationalparkplanen forventes 
således at være til gavn for kulturmiljøer 
og kulturhistoriske elementer samt at for-
bedre muligheden for, at man som turist 
eller lokal kan opleve flere af Nationalpar-
kens kulturhistoriske miljøer. Der forven-
tes ingen forringelse af de kulturhistoriske 
værdier i området.

BEFOLKNING & FRILUFTSLIV

Området omkring Mols Bjerge rummer 
i dag en bred vifte af muligheder for na-
turoplevelser og friluftsliv. Med National-
parkplanen vurderes det, at mulighederne 
for naturoplevelser og friluftsliv vil styrkes 
gennem etablering af nye frilufts- og for-
midlingsfaciliteter. Den øgede fokus på 
turisme, naturoplevelser og friluftsliv vil 
sandsynligvis betyde en stigning i antal 
besøgende i Nationalparken, hvilket vil re-
sultere i forøget trafik og slitage på visse 
områder. 

Nationalparkbestyrelsen vægter højt, at 
udvikling af friluftsliv og turisme skal ske 
på et bæredygtigt grundlag, hvorfor plan-
lægning af nye faciliteter til friluftslivet og 
nye formidlingstiltag skal ske på en måde, 
som ikke forringer sårbare naturområ-
der. Nationalparkbestyrelsen vil desuden 
sikre en øget tilgængelighed til National-
parkens seværdigheder uden at øge ge-
nerne fra trafikken ved at udarbejde en 
plan for motoriseret trafik. Vigtigheden 
af udarbejdelse af denne plan pointeres, 
og det vurderes vigtigt med en overordnet 
planlægning inden planen effektueres. 
Der bør desuden foretages overvågning 
af trafikale forhold, således at eventuelle 
uforudsete negative udfald hurtigt kan af-
hjælpes. Bedre mulighed for færden i Na-
tionalpark Mols Bjerges værdifulde natur 
giver besøgende forbedrede rekreative 
aktivitetsmuligheder, hvilket vurderes på 
sigt at have gunstig effekt på både folke-
sundhed og på den generelle miljøforstå-
else. Nationalparkplanen vurderes samlet 
at få positive miljøkonsekvenser for be-
folkning og friluftsliv.

ERHVERV

Turisme er et vigtigt erhverv i området, 
ligesom Nationalparken omfatter betyde-
lige skov- og landbrugs-arealer. 

Det vurderes, at der med Nationalparkpla-
nen vil ske en vækst i turisterhvervet med 
dertilhørende forøget lokal jobskabelse. 

Nationalparkplanen vil ikke medføre øge-
de omkostninger for landbrug og skov-
brug, da Nationalparkfonden vil yde øko-
nomisk kompensation ved indgåelse af 
frivillige aftaler. 

Med en innovativ og konstruktiv tilgang til 
Nationalparken vurderes det, at National-
parkplanen vil have mulighed for en posi-
tiv effekt for både landbrug og skovbrug. 

OVERVåGNING

I bekendtgørelsen for Nationalpark Mols 
Bjerge er der fastsat en overordnet mål-
sætning om, at Nationalparkens udvikling 
skal følges og evalueres. Hvert 6. år skal 
Nationalparkfonden, jf. § 25 i lov om na-
tionalparker, revidere Nationalparkplanen 
og udarbejde en redegørelse og evalu-
ering af de opnåede resultater i forhold til 
de målsætninger, som opstilles. 

Revisionen af Nationalparkplanen skal ko-
ordineres med Natura 2000-planlægnin-
gen, så revisionen finder sted to år efter, at 
Natura 2000-planen er vedtaget eller revi-
deret. Bestyrelsen har en vigtig opgave i at 
følge Nationalparkens udvikling og løben-
de tage stilling til, hvorvidt de ønskede re-
sultater nås. Bestyrelsen kan benytte det 
nationale overvågningsprogram NOVANA 
og vil iværksætte yderligere undersøgelser 
og opbygge et overvågningsprogram.

Naturstyrelsen Aarhus har til opgave at 
sikre, at administration i henhold til Syd-
djurs kommuneplan ikke strider mod 
bekendtgørelsen for Nationalpark Mols 
Bjerge. 
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Nationalpark Mols Bjerge
Sekretariatet, 
Jagtslottet på Kalø
Grenåvej 12
8410 Rønde
Tlf. 7217 0714
sekretariatet@mols.nu
www.nationalparkmolsbjerge.dk Sk
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