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Til stede:  
- Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning 
- Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening 
- Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs 
- Trine Graae Lundorf, VisitDenmark 
- Erling Post, Bestyrelsesformand  
- Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
- Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
- Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd  
- Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs 
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- Klaus Bertram Mikkelsen, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge 
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Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Kristian Herget, Jens Reddersen, Nicole Wolter og 
Nete Thomsen  
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra 16.12. 2014 
 
Margit ønskede punkt 4. side 6, bemærkninger 2. afsnit, således at sætningen bliver ”Margit kan ikke gå ind 
for, at der arbejdes uden for lokalplanen.”  
 
Referatet blev godkendt med ovenstående ændring. 
 

3. Velkomstcenter 
 

Bilag 
Tilrettede illustrationer 
Teknisk kort med arealangivelser   
Skrivelse til Naturstyrelsen  
Tilbud fra Flemming Dichmann 
Tilbud fra Anne-Mette Bølling 
 
Sagsfremstilling 
 
Projekttilretning 
I henhold til bestyrelsens beslutning i december 2014 er der fremsendt en skrivelse til 
Naturstyrelsen Kronjylland med en anmodning om at få deres tilslutning til en projektilretning, hvor 
parkeringspladsen flyttes på den måde, som det blev foreslået af Fredningsnævnet i deres 
forhåndstilsagn til projektet.  Illustrationen af p-anlæggets udformning er ændret i henhold til 
Vejafdelingens bemærkninger, således at der kun er én tilslutning til Molsvejen.  
 
Fundraising 
Sekretariatet arbejder sammen med konsulent Lotte Jensen på et præsentationsmateriale om 
Velkomstcentret. Materialet skal anvendes, når der skal rettes henvendelse til relevante fonde. Det 
er strategien først at tage kontakt til de største danske fonde, da de kan forventes gerne at ville 
indgå i arbejdet med udformning af arkitektkonkurrenceprogrammet.   
 
Arkitektkonkurrence konsulent 
Til konkurrencerådgivning, udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogram og afvikling af 
konkurrencen har sekretariatet indhentet to konsulenttilbud.  
Tilbuddet fra Anne-Mette Bølling er baseret på, at konkurrencen udbydes som en dansksproget 
projektkonkurrence via en EU-bekendtgørelse med 5 deltagerhold, og at der til processen tilknyttes 
en bygherrerådgiver.  Tilbuddet er på kr. 282.000 og omfatter ikke udgifter til bygherrerådgiver og 
udarbejdelse af selve konkurrenceprogrammet (kr. 127.000). 

https://www.dropbox.com/s/f5glz4vgel5itow/udkast%20til%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%20den%2016.12.2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sh4l3xxtetbt6uk/A3_Pplads_F1000_NPMB_28%2001%202015-reduceret.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osq8r0he3f5mr62/teknisk%20kort%20med%20arealangivelse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bmxixp31yeeqena/Projekttilretning%20%20P-plads%20Naturstyrelsen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yofs6u5h76hkpzh/Tilbud%20Flemming.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/li1ictarclo7un4/Tilbud%20-Anne-Mette.pdf?dl=0


Referat af 
bestyrelsesmøde den 17. februar 2015 
kl. 16.30 på Jagtslottet, Grenaavej 12, 8410 Rønde 
 
 
Godkendt den 20.5.2015 
 
 

3 
 

Tilbuddet fra Flemming Deichmann er i lighed med Anne Mettes baseret på en projektkonkurrence, 
der udbydes via en EU-bekendtgørelse med minimum fem deltagere. Tilbuddet er på kr. 180.500, 
stiller ikke krav om en tilknyttet bygherrerådgiver i konkurrencefasen og omfatter, i modsætning til 
Anne-Mettes tilbud, udgiften til udarbejdelse af konkurrenceprogrammet.  Ved begge tilbud er 
afledte udgifter som fx trykninger af program og transport m.v. ikke indregnet.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at arkitekt Flemming Dichmann vælges som konsulent til gennemførelse af 
arkitektkonkurrence, og at kontrakt underskrives, når/hvis der ligger skriftlig accept fra lodsejer til 
det tilrettede projekt med flytning af parkeringsplads. 
 
Beslutning 
Formandens indstilling godkendes. 
 
Bemærkninger 
 
Erling orienterede om projektets udvikling og arbejdet i forhold til P-pladsens eventuelle 
udformning med trafikal tilgang. 
Det tager tid at få Nationalpark Mols Bjerges anmodning til Naturstyrelsen behandlet på grund af 
kompleksiteten i forhold til andre aftaler på stedet. Nationalparken afventer. 
 
Mika orienterede om, at han er i gang med at lave præsentationsbeskrivelser til brug for senere 
fundraising, når alt er klar til dette trin. 
 
Der bliver afholdt et lørdagsseminar omkring velkomstcentret, måske den 30. maj, hvor bestyrelsen 
skal definere de nærmere krav til velkomstcentret og vælge modellen for gennemførelse af 
arkitektkonkurrencen.  
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4. Årsberetning 
 

Bilag  
Årsberetning 2014 – udsendes også med post 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til regnskabsvejledningen for de danske nationalparker skal bestyrelsen årligt fremlægge 
en beretning. 
Beretningen er i år opbygget lidt anderledes end de tidligere år. Dette skyldes bl.a., at 
Rigsrevisionen i en rapport om de danske nationalparker (nr. 6/2013) bemærkede, ”at 
Miljøministeriets fremover bør følge mere systematisk op på nationalparkernes indsats og 
resultater”. 
Dette bevirkede, at Naturstyrelsen udarbejdede en indrapporteringsskabelon til nationalparkerne, 
hvor alle aktiviteter, hvortil der er knyttet en økonomi, skal oplistes i et skema. Da dette skema er 
opbygget ud fra den enkeltes nationalparkbekendtgørelses formål og målsætninger, har 
sekretariatet valg at opbygge beretningen efter samme metode, således at beretningen kan læses 
som en supplerende tekst til indberetningsskemaet.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller årsberetningen til godkendelse. 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkender årsberetningen, der efter korrektur sendes til trykning. 
Margit kan ikke godkende årsberetningen på grund af ordet ”forhåndstilsagn” på side 28. Hun 
mener det er ”positive udtalelser”. 
 
Bemærkninger 
 
Der var en debat omkring forskellen på begrebet forhåndstilsagn og positive udtalelser. 

 
 
  

https://www.dropbox.com/s/2ntqolnkvy7ovf3/%C3%A5rsberetning3-web.pdf?dl=0
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5. Tilbagemeldinger fra udvalgene vedrørende formidlingsbudgettet for 2015 
 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsens besluttede på sit møde i december 2014, at nationalparkens 4 udvalg skulle gennemgå 
budget på formidlingsområdet på kr. 909.000, for at drøfte om de havde eventuelle anbefalinger til 
ændringer.  
 
De 4 udvalg havde alle budgettet på deres dagsorden på mødet i januar. Her blev 
formidlingsbudgettet gennemgået, og ingen af de 4 udvalg havde anbefalinger til ændringer til det 
fremlagte budget. 
 
Indstilling 
 
Formanden indstiller, at tilbagemeldingen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog tilbagemeldingen til efterretning. 
 
Bemærkninger: 
 
Ambitionen var at delagtiggøre udvalgene i, hvad bestyrelsen arbejder med i budgettet – og det er 
lykkedes.  
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6. Anbefaling fra udvalgene vedrørende igangsætning af udviklingsprojekter og 
indkaldelse af ansøgninger i 2015 

 
Sagsfremstilling 
Nationalparkens 4 udvalg har alle holdt møde i uge 4, hvor et enslydende punkt på deres dagsorden 
var drøftelse af forslag til fordeling af bestyrelsens fastsatte budgetramme på egne projekter og 
projektansøgninger inden for området. 
Herudover skulle udvalgene drøfte og komme med forslag til, hvilke konkrete projekter, som man 
ville anbefale bestyrelsen at iværksætte i 2014 samt endeligt komme med evt. forslag til, hvilke 
retningslinjer der skulle opsættes for indkaldelse af projektansøgninger til ansøgningsfristerne den 
1. april og 15. september. 
 
På baggrund af udvalgsarbejde kan bestyrelsen frigive midler til igangsætning af konkrete projekter 
i 2015 og træffe beslutning om rammer for indkaldelse af ansøgninger. 
 
 
Naturudvalget 
Udvalget vil anbefale, at der fra naturbudgettet 

1. Anvendes kr. 400.000 til ”Råd til Råd”, biodiversitet i gamle kystnære løvskove 
2. Anvendes kr. 120.000 til ”Bøvlet Biodiversitet i Byen”; Skabelse af sammenhængende natur  

Øer-Ebeltoft-Mols 
3. Anvendes kr. 85.000 til ”Sandmarkernes Særlige Sjarme”; etablering og overvågning af 

sandmarker 
4. Anvendes kr. 10.000 til udvikling af projektet Biodiversitet på Store Jagt- og 

Skovejendomme 
5. Anvendes kr. 25.000 til udvikling af projektet Mere og Bedre Græsning/Høslet 

 
Udvalget vil anbefale, at der fra Landskab og Geologibudgettet 

1. Anvendes kr. 20.000 til Find de 10 største sten 
  

 
Kulturudvalget 

Udvalget vil anbefale, at  
1. Beslutning om igangsætning af projektet ”Registrering af kulturmiljøer og den fysiske 

kulturarv i Nationalparken” udsættes til 2016. Kommunen har endnu ikke fremsendt 
ansøgning, som det blev aftalt på et møde i august 2014, og kommunens eget initiativ i 
forhold til bygningsregistrering er også blevet udsat 

2. Der anvendes kr. 200.000 til åbne udgravninger i 2015. Bestyrelsen hensatte kr. 200.000 til 
aktiviteten i 2014 og der er således kr. 400.000 til projektet i år. De nærmere vilkår for 
samarbejdet med Museum Østjylland fastlægges i et samarbejdsudvalg bestående af 
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Jørgen Smith-Jensen,  Jakob Vedsted,  Esben Kannegaard, Erling Post og Mika Leth 
Pedersen.  

3. Der ikke anvendes midler til Kong Menveds Marked i 2015 
4. Der anvendes kr. 150.000 til RealDania projektet Revitalisering af Egil Fischers Ferieby 

samtidig med at der frigives kr. 50.000 fra henholdsvis friluftsbudgettet og erhvervs- og 
logobudgettet 

5. Der anvendes kr. 25.000 til at færdiggøre arbejdet med formidling om og renovering af 
Tjæregryden i Egens. 

6. Der anvendes kr. 50.000 til en samarbejdsaftale med Veteranskibet Skødshoved samtidig 
med at der frigives kr. 25.000 fra henholdsvis frilufts- og formidlingsbudgettet. Bidraget fra 
de sidstnævnte kan helt eller delvis være i form af allerede budgetterede udgifter til 
nationalparkguider, sommerannoncering og anden formidling og markedsføring m.v. 
Samarbejdsaftalen skal vedrøre bookning af skibet således at det sejler som 
nationalparkskib og entreindtægter fra gæster skal indgå i budgettet på samlet kr. 100.000. 

 
Friluftsudvalget 
Udvalget vil anbefale, at der fra friluftsbudgettet  

1. Anvendes kr. 7.500 til at videreudvikle projektet Sammenhængende vandrerstinet med 
primitiv overnatning. 

2. Anvendes kr. 100.000 til anlæggelse af sammenhængende vandrerstinet med primitiv 
overnatning. 

3. Anvendes kr. 10.000 til nyt cykelkort med 1. dagscykelruter 
4. Anvendes kr. 25.000 reetablering af toilet og shelter på Strandkær Strand. 
5. Anvendes kr. 40.000 til afholdelse af Nationalpark Mols Bjerges Adventure Race 

 
Erhverv- og Logoudvalget 
Udvalget vil anbefale, at der fra erhverv- og Logobudgettet  

1. Anvendes kr. 110.000 til Nationalparkens Serviceuddannelse og Servicenetværk 
2. Anvendes kr. 100.000 til Merchandise 
3. Anvendes kr. 120.000 til Nationalparken på Spisekortet 

 
Indstilling 
Formanden indstiller at der fra naturbudgettet i 2015 på kr. 700.000 bevilges: 

1. kr. 400.000 til ”Råd til Råd” 
2. kr. 120.000 til ”Bøvlet Biodiversitet i Byen” 
3. kr. 85.000 til ”Sandmarkernes Særlige Sjarme”   
4. kr. 10.000 til udvikling af projektet Biodiversitet på Store Jagt- og Skovejendomme 
5. kr. 25.000 til udvikling af projektet Mere og Bedre Græsning/Høslet 

 
Formanden indstiller at der fra geologi- og landskabsbudgettet på kr. 100.000 bevilges: 

6. kr. 20.000 til Find de 10 største sten – ok 
7.  

Formanden indstiller at der fra kulturbudgettet i 2015 på kr. 600.000 bevilges: 
8. kr. 200.000 til Åbne Udgravninger 
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9. kr. 150.000 til Revitalisering af Egil Fischers Ferieby 
10. kr. 25.000 til Tjæregryden i Egens  
11. kr. 50.000 til samarbejdsaftale med Veteranskibet Skødshoved  

ok 
Formanden indstiller at der fra friluftsbudgettet i 2015 på kr. 500.000 bevilges: 

12. kr. 25.000 til samarbejdsaftale med Veteranskibet Skødshoved 
13. kr. 50.000 til Revitalisering af Egil Fischers Ferieby 
13. kr. 7.500 til at videreudvikle projektet Sammenhængende vandrerstinet med primitiv 

overnatning 
14. kr. 100.000 til anlæggelse af sammenhængende vandrerstinet med primitiv overnatning. 
15. kr. 10.000 til nyt cykelkort med 1. dagscykelruter 
16. kr. 25.000 reetablering af toilet og shelter på Strandkær Strand. 
17. kr. 40.000 til afholdelse af Nationalpark Mols Bjerges Adventure Race 

 
Formanden indstiller at der fra formidlingsbudgettet i 2015 på kr. 900.000 - hvoraf kr. 300.000 er til 
eksterne projekter - bevilges:  

18. kr. 25.000 til samarbejdsaftale med Veteranskibet Skødshoved 
ok 

 
Formanden indstiller at der fra erhvervs- og logobudgettet i 2015 på kr. 400.000 bevilges: 

19. kr. 50.000 til Revitalisering af Egil Fischers Ferieby 
20. kr. 110.000 til Nationalparkens Serviceuddannelse og Servicenetværk 
21. kr. 100.000 til Merchandise 
22. kr. 120.000 til Nationalparken på Spisekortet  

ok 
 
Endelig indstiller formanden at  

23. Det på nationalparkens hjemmeside annonceres, at, der på natur og geologiområdet ikke 
kan fremsendes ansøgninger til ansøgningsfristen 1. april og 15. september, men at det 
samtidigt oplyses, at man er særdeles velkommen til at kontakte nationalparkens 
naturprojektmedarbejder for at afsøge mulighederne for et samarbejde inden for de 5 
prioriterede indsatsområder.- ok 
 

24. Det på nationalparkens hjemmeside annonceres at den økonomiske ramme på 
kulturområdet i 2015 er relativ beskeden på kr. 175.000 men at der kan søges frit til 
kulturpuljen. - ok 

 
25. Det på nationalparkens hjemmeside annonceres, at der i år kan ansøges om støtte til 

(friluftsfaciliteter samt formidlingsprojekter og aktiviteter) i kystzonen. – det skal være i 
kystzonen som overordnet.  - ok 
 

26. Det på nationalparkens hjemmeside annonceres, at der i år ikke er midler til at støtte 
projekter inden for Erhverv- og Logoområdet, men at vi gerne modtager ansøgninger om 
brug af nationalparkens logo.   ok 
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27. Udvalgene afrapporterer til bestyrelsen om status på projekterne efter sommerferien 

 
 
Beslutning 

1. Formandens indstilling 1-27 blev godkendt. 
Herudover besluttede bestyrelsen, at  

2. Sekretariatet skriver 10 – 20 linjer om hvert projekt og sender til bestyrelsen i løbet af 
10 dage. Hvis projektet i forløbet bevæger sig ud over det beskrevne, trækkes 
bestyrelsens bevilling tilbage.  

3. Der skal på næste bestyrelsesmøde fremlægges udkast til forretningsorden for 
udvalgene. 

4. Projekter som vedrører mere end et område skal behandles i alle relevante udvalg.  
5. Proceduren omkring igangsætning af egne projekter tages igen op i budgetlægningen 

for 2016. 
 
 
 
 

 
 
Bemærkninger 

Indlendende bemærkninger til sagsfremstilling og indstilling: 
Der var bred enighed om, at bestyrelsen mangler informationer om de enkelte projekter for 
at kunne tage stilling til dem. De har været behandlet i de relevante udvalg, men resten af 
bestyrelsen kender ikke til projekterne. 
Det er store beløb og bestyrelsen er ansvarlig for dem, derfor er det nødvendigt, at kende 
mere til de enkelte projekter.  
Det skal være operationelt at få godkendt projekter, og bestyrelsen skal ikke gå i detaljer 
med projekterne, det gør sekretariatets medarbejdere.  
Bestyrelsen blev enig om, at 10 – 20 linjer om hvert projekts formål ville være tilstrækkeligt 
som beslutningsgrundlag.  
Med hensyn til drift af de projekter vi selv sætter i gang blev det oplyst, at sekretariatet altid 
iagttager denne problemstilling før der tages beslutning om projektets igangsætning. 
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7. DM i Landevejscykling 
 

Bilag 
Ansøgning 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken har modtaget en ansøgning om et sponsorat på 50.000 kr. til afholdelse af DM i 
landevejscykling 2015, og sekretariatet har afholdt et orienterende møde med arrangørerne af 
cykelløbet.  
 
Det er CK Djurs (tidligere Thorsager Motions Cykling) der afholder løbet, som forventes at tiltrække 
hele den danske cykelelite og give betydelig medieomtale. Der køres løb over flere dage og i flere 
klasser, fra motionscykling til selve Danmarksmesterskabet. Enkeltstartruten går ind gennem 
nationalparken, og nationalparken vil få mulighed for at sætte sin målportal op på en af de stejle 
stigninger fx ved Agri – muligvis med både et streaming kamera til storskærm ved målområdet og 
tidstager udstyr til en mellemtid.  
Linjeløbene foregår på en rundstrækning mellem Rønde og Thorsager, med målfelt på hovedgaden 
i Rønde. Der vil blive opsat bander med reklamer for de forskellige sponsorer, så også der vil 
nationalparken kunne blive synlige. Desuden vil nationalparken kunne få sit logo i løbsavisen mv. 
Endelig skal nævnes, at løbet vil blive transmitteret på landsdækkende Tv. 
 
Støtte til afvikling af elite- og motionscykelløb i nationalparken er i henhold til parkens formål og 
målsætninger. Endvidere er der planer om at lave motionsdelen af cykelløbet til en fast årlig event, 
hvilket passer fint med friluftsudvalgets generelle holdning om at støtte mere handlingsorienterede 
projekter. 
 
Det er sekretariatets vurdering, at størrelsen på det ansøgte sponsorat er i (rimelig/god) harmoni 
med den reklameværdi, som nationalparken kan forventes at få gennem arrangementet. 
 
Friluftsudvalget har pr. mail forholdt sig til ansøgningen, og kan anbefale at sponsoratet gives.  
  
Indstilling 
Formanden indstiller, at der fra friluftsbudgettet bevilges kr. 50.000.  
 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev godkendt.  
 
Bemærkninger: 
  

https://www.dropbox.com/s/uht3yh9h8m7kpvo/NATIONALPARKEN%20MOLS%20Sponsorat%201-2-2015.pdf?dl=0
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8. Årsregnskab 2014 
 

Sagsfremstilling 
Sekretariatet har afsluttet regnskabet for 2014. Regnskabet viste et forbrug kr. 5.718.497,57 fordelt 
på områder i henhold til skemaet nedenfor. 
 
I regnskabstallet indgår ikke ubetalte udgifter til egne initiativer og projekter, som bestyrelsen har 
besluttet i 2014. Derfor skal opsparingen i 2014 fratrækkes dette beløb på kr. 878.000 og hvorfor 
nationalparkens samlede opsparing ved udgangen af 2014 på kr. 2.881.890. 
 
  

 
Indstilling 
Formanden indstiller at regnskabet tages til efterretning.   
 
 
Beslutning: 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
Ordet hensættelse  skal ændres til videreførelse i beretningen på side 31. 
Bemærkninger: 
 

  

Område Forbrug Budget afvigelse 
Administration kr.  1.636.462,86   kr.     1.819.596,00   kr.     183.133,14  
Natur kr.     270.473,25   kr.     1.451.324,00   kr.  1.180.850,75  
Landskab kr.       24.740,72   kr.        625.000,00   kr.     600.259,28  
Kultur kr.     986.058,23   kr.        940.356,00   kr.     -45.702,23  
Friluftsliv kr.     528.321,98   kr.        891.735,00   kr.     363.413,02  
Erhverv og 
lokalsamfund kr.     384.259,64   kr.        710.767,00   kr.     326.507,36  
Formidling kr.  1.432.171,90   kr.     1.619.353,00   kr.     187.181,10  
Velkomstcenter kr.     456.008,99   kr.     1.420.000,00   kr.     963.991,01  

 
kr. 5.718.497,57 kr. 9.478.131,00 

 
    Budgettet var på 7.500.000 plus opsparing pr. 31.12.2013 
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9. Afholdelse af nationalparkkonference 
 

Sagsfremstilling 
Under bestyrelsens drøftelse af nationalparkens aktivitetsoversigt på sidste møde og herunder 
sekretariatets og bestyrelsesmedlemmers deltagelse i flere nationalparkkonferencer i slutningen af 
2014 blev det besluttet, at der skulle sættes et punkt på næste dagsorden om hvorvidt 
nationalparkerne selv skulle arrangere en konference. 
 
Formålet med konferencen kunne være at præsentere nationalparkernes opnåede resultater, 
skabe grundlag for en erfaringsudveksling mellem de eksisterende parker og give inspiration til 
parkerne under dannelse.  
 
Måske konferencen skulle opdeles på 2 dage, hvor den første havde fokus på nationalparkernes 
arbejde inden for natur og friluftsliv, og den anden havde fokus på arbejdet med kultur og 
erhvervsforhold. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at Nationalpark Mols Bjerge arbejder for at der, som et samarbejde mellem 
Naturstyrelsen/Miljøministeriet og de 3 etablerede nationalparker, afholdes en 
nationalparkkonference i foråret 2016.  – 2 enkeltdage. 
 
Beslutning: 
Nationalparkkonferencen tages op på næste formandsmøde. 
 
Bemærkninger: 
 
Der blev diskuteret fordele og ulemper ved 1 eller 2 dages konference.  Det blev foreslået, at det 
indhold der lægges i konferencen bestemmer længden af konferencen. 
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10. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde - 
orientering 

 
 

Bilag 
Aktivitetsoversigt medio december 2014 til primo februar 2015 

 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt som fremlægges til 
orientering. 

 
Bemærkninger 
 
Mika fortalte om konferencen for ejendomsmæglere.  Kristian orienterede om Vejr-TV til TV2 vejret 
 

11. Åben for tilføjelser 
 

12.  Eventuelt 
 
 

Margit ønskede at få oplyst, om der var indhentet kontroltilbud på arbejdet ved P-pladsen ved 
Femmøller Efterskole. Kristian orientrede om, at det var der ikke, fordi beløbet blev meget mindre, 
idet Ebeltoft Kommune i forvejen var på stedet og udførte sin del af opgaven, som Nationalpark 
Mols Bjerge så ikke skal betale for. 
 
Der blev foreslået busture for bestyrelsen med nedslagspunkter i Nationalparken.  
 
 
 
 

  

https://www.dropbox.com/s/4ujqutfg2qeu8ug/Aktivitetsoversigt%20medio%20december%202014-primo%20februar%202015.pdf?dl=0
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Bilag - projektbeskrivelser 

 
 
Kort projektbeskrivelse af Nationalpark Mols Bjerges egne igangsatte projekter og 
samarbejder i 2015 hvortil bestyrelsen har bevilget midler. 
 
Bestyrelsen besluttede i forbindelsen med godkendelse af bevillinger til projekter til udvikling af 
nationalparken i 2015, at sekretariatet skulle udsende en kort beskrivelse af de enkelte projekter til den 
samlede bestyrelse.  
Formålet med beskrivelsen er at give de bestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i det udvalg der har 
udviklet projektet, en hurtig og overskuelig indføring i projektets indhold. Det blev endvidere aftalt, at 
sekretariatet fremadrettet altid skal udarbejde sådanne beskrivelse, når der på baggrund af et 
udvalgsarbejde fremlægges sager om frigivelse af midler for bestyrelsen. 
 
 
 
Natur 
Råd til råd 
Projektområdets formål er at understøtte noget af den mest truede del af den danske biodiversitet, 
skovnaturen, ved at skabe øget mangfoldighed i struktur og hydrologi og ikke mindst mere dødt ved i store 
dimensioner i nationalparkens gamle ædeltræløvskove. 
Mere stort dødt ved, mere vand, flere skovlysninger samt skovgræsning er både mål og midler til mere af 
den særlige og truede biodiversitet i nationalparkens gamle løvtræskove. Ca. 60% af Danmarks truede arter 
har skoven som levested – især i overlevende rester af ældgammel løvskov. I nationalparken er det især 
godsskovene ved Rugård, Skærsø, Møllerup, Lyngsbækgård og Kalø samt småskove ved Tolløkke, Elsegårde, 
Fuglsø og Skovbjerg. Her er der et stort potentiale i at understøtte overlevende arter ved at øge variationen 
i skovens struktur og miljø – vha afsætning af store løvtræer (bøg, eg, ask, elm og rød-el) til dødt ved, 
genskabe naturlige vandløb, vandhuller og skovmoser, genskabe busk-, urte- og solrige skovlysninger 
og/eller genskabe den variation, som skovgræsning medfører. 
Den understøttede biodiversitet er især svampe, insekter og fugle tilknyttet stort dødt ved, den artsrige 
skovbundsflora, insekter knyttet til skovlysninger (fx Kejserkåbe) samt mosser og laver. 
 
Bånd af Biodiversitet gennem Byen 
Projektområdets formål er at etablere et bånd af (næsten) sammenhængende sandmarks- og 
overdrevsnatur igennem Ebeltoft, fra Øer i syd til Vibæk-Handrup i nord, som 1ste fase af 
Nationalparkplanens sammenbinding af overdrevsnatur og dens særlige og truede arter ml. Øer og Mols 
Bjerge. 
Mange plante-, dyre- og svampearter har igennem evolutionen ikke haft brug for en stor spredningsevne og 
er derfor lavmobile. I nutidens intensivt udnyttede landskaber lever de i dag i for små og isolerede 
bestande, hvor de – som små bestande - let risikerer at uddø, og – som isolerede bestande – næsten ingen 
chance har for at genindvandre. I projektet ønsker nationalparken at skabe det vigtige første trin i en 
sammenhængende overdrevs- og hedenatur i hesteskoen omkring Ebeltoft Vig – stykket fra det artsrige 
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Øer til Vibæk-Handrup. Det gøres ved at samtænke og udføre naturpleje på en del af de mange udyrkede 
og ubebyggede sandjordsarealer på denne strækning, inkl. byjorde bagom Ebeltoft C. 
Der søges indgået aftaler med både Syddjurs Kommune om de mange kommunale arealer (rekreative 
arealer, vejrabatter, udearealer ved institutioner og idrætsanlæg mm) og private jorder af enhver slags. Der 
tilstræbes at optimere biodiversiteten på arealerne i respekt for arealernes øvrige funktioner og 
brugergrupper samt æstetiske hensyn. Naturpleje i byen må delvist finde andre veje – fåregræsning ses 
allerede ved Øer og ved Kvadrat, mens slåning, fjernelse af hø og sandmarkspløjning kan være nye tiltag. 
Hvor adgangsforhold tillader det, søges etableret et stiforløb, der både skal formidle lokal biodiversitet 
samt i hele forløbet formidle naturbåndets særlige pointe med ”sammenhængende natur”. 
 
Sandmarkernes Særlige/Solrige Sjarme 
Projektområdets formål er at skabe varme, lysåbne levesteder for særlige pionérplanter og insekter, dels 
for denne naturtypes egen skyld, og dels som en genstart af tilgroet overdrevsnatur. 
Mange udyrkede sandjordsarealer er pga. manglende afgræsning groet til i høje græsser, buskads eller 
skov, der har fortrængt en mere artsrig overdrevsnatur. Men arealerne har ofte bevaret et højt 
naturpotentiale som levested for lysåben, varm, blomster- og insektrig natur, fx via en sovende frøpulje i 
jorden og/eller naboskab til artsrige naturarealer. 
På sådanne arealer, hvor biodiversiteten er tabt, kan en pløjning genskabe gamle landbrugsformers 
sandmarker – med høje temperaturer til varmekrævende insekter og krybdyr, med åbent sand til gravende 
insekter, med masser af lys til lavtvoksende blomster, mosser og laver. Sandmarker kan genstartes i 5-
10årige rotationer eller som engangs-indgreb til at nyskabe permanente overdrev eller hede. 
Sandmarker kan – med dispensation – forhøje biodiversiteten på de dårligste §3-naturarealer eller nyskabe 
overdrevs-/hedenatur på andre næringsfattige, tørre sandjordsarealer – fx på landbrugsjord, i plantage 
eller by- og sommerhusarealer. På visse arealer kan den øgede naturværdi medføre §3-beskyttelse, hvilket 
skal indgå i dialog, rådgivning og aftaler. 
Sandmarker er allerede udlagt i 18 parceller på Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge, på tre parceller i et 
nationalparkprojekt i 2013 (Molslaboratoriet & Handrup) men kan med naturtilpasninger også indtænkes i 
plantagernes brandbælter eller jagtejendommenes sandbads-striber. 
 
Hel vildt vildt og helt i skoven (blåfugl OG kronvildt)-Biodiversitet på Store Jagt- og skovejendomme 
Projektområdets formål er at forsøge at involvere nye lodsejere og aktører i dialog og samarbejde om at 
integrere lysåbne næringsfattige naturtyper i anlæg og drift af skov- og jagtejendomme, så de derigennem 
kan indgå i sammenbindingen af de lysåbne naturtyper fra Øer til Mols Bjerge og samtidig sikre de bestande 
af særlige og truede arter, der allerede har etableret sig på disse ejendomme. Samtidig afprøves og 
dokumenteres nye samarbejds- og dialogformer. 
I de senere år har det vist sig, at biologer har overset store naturværdier på skov- og jagtejendomme i 
sandjords-områderne mellem Handrup, Skærsø, Gravlev, Øksenmølle, Tåstrup, Feldballe, Skårup og 
Femmøller. Biodiversiteten findes ikke i plantagerne som skov, men snarere i lysninger, fx brandbælter eller 
skovvejenes rabatter samt – midlertidigt – i renafrydninger. 
I et samarbejde og udviklingsprojekt med jægere og skovejere og deres organisationer ønsker 
Nationalparken at finde, beskytte og sikre naturvenlig drift på udvalgte biodiversitetsarealer i dette 
område. Her vil natur- og driftsplaner, frivillighed, dialog, samarbejde og eksisterende og nye 
støttemuligheder være afgørende værktøjer, hvor vi håber at demonstrere, at jagtpleje og skovdrift nemt 
kan samtænkes med områdets særlige og truede arter og levesteder. Sikring af levestederne for 
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biodiversiteten i dette område er afgørende for at sammenbinde naturområderne på Ebeltoft-halvøen med 
Mols Bjerge og med hele dette område til de naturrige strøg op gennem Midtdjursland. Projektområdet 
ønskes udvikles sammen med Danmarks Jægerforbund i det nye og styrkede Jagtens Hus. 
Eksempler kunne være naturvenlig drift af brandbælter, af skovvejenes rabatter, af sandbade til vildtformål 
eller etablering af permanente skovlysninger (op til 10% via seneste revision af skovloven). 
Projektområdet vil kun være i projektforberedende fase i 2015, pga den igangværende flytning af Danmarks 
Jægerforbund.  
 
Heste, grise, køer og får – mere og bedre græsning/høslæt i nationalparkens naturpleje  
Projektområdets formål er at kortlægge de vigtigste styrker, svagheder, muligheder og trusler ift at sikre 
den nødvendige og rigtige naturpleje til eksisterende og kommende lysåbne naturarealer i nationalparken, 
da tilgroning, pga utilstrækkelig afgræsning/høslæt, nævnes som en af de vigtigste trusler ift beskyttelsen 
af den danske biodiversitet i den danske rødliste. 
Nationalpark Mols Bjerge har sine vigtigste naturkvaliteter i den tørre varme lysåbne natur, fx heder, 
overdrev, kystskrænter og sandmarker. Disse naturtyper er skabt eller fastholdt via fortidens hårde 
græsningstryk, ikke mindst vintergræsning, flere forskellige husdyrarter samt høslæt på lavproduktive 
arealer uden gødskning og sprøjtning. Mange forskellige forhold vanskeliggør at opnå tilstrækkelig og 
optimal græsning ift biodiversiteten på naturarealer. Derfor ønsker nationalparken gennem projektområdet 
”Heste, grise, køer og får, hører til…” at undersøge, understøtte og udvikle naturpleje med husdyr og 
afhøstning. Projektet igangsættes ikke i 2015, men der påbegyndes netværksdannelse, vidensøgning mm. 
 
 
Kultur 
Åben udgravninger 
Projektets formål er at formidle og skabe ny viden om Nationalparkens kulturhistorie gennem en 
arkæologisk udgravning, som udføres under ledelse af Museum Østjylland. Hovedvægten i projektet ligger 
på formidling af denne nye viden gennem borgerinddragelse og omfattende formidlingsvirksomhed rettet 
mod lokalbefolkningen, turister, skoleklasser og børn. Et lignende projekt var en stor succes i 2013 med 
omkring 3500 besøgende gæster.  De nærmere vilkår for samarbejdet med Museum Østjylland fastlægges i 
et samarbejdsudvalg bestående af Jørgen Smith-Jensen, Jakob Vedsted, Esben Kannegaard, Erling Post og 
Mika Leth Pedersen. Inden for den økonomiske ramme skal udgravningsstedet være bemandet mest muligt 
i sommerferien, og der skal være åbent på søndage.  Nationalparken vil overveje delvist at tilknytte de 
kulturhistoriske Nationalpark Guider fra Ebeltoft til projektet. 
Inden næste møde i kulturudvalget vil samarbejdsudvalget have udarbejdet et forslag til en aftale. Hvis ikke 
Kulturudvalget i enighed kan godkende samarbejdsaftalens indhold, forelægges denne til bestyrelsens 
behandling på mødet i maj. 
 
 
Revitalisering af Egil Fischers Ferieby  
Projektet omfatter renovering/ etableringen af torve, naturlegepladser og udsigtspunkter i henhold til Egil 
Fischers unikke historiske Feriebyplan, samt skabelse af aktivitetsmuligheder bl.a. gennem mobil 
naturformidlingsstation, flydeponton og kajakskur, badebro med børnevenlig platform, undersøisk rev m.v. 
Herudover indeholder projektet en ny oplevelsessti langs engarealerne, der etablerer direkte adgang til 
stiforløb ind i Mols Bjerge og stiforløb med tilknyttet kulturformidling i den nærtliggende Lyngsbækgård 
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Skov. Den del af projektet, som nationalparken primært støtter, omfatter en opstramning og genskabelse af 
Egil Fischers unikke aksefaste haveanlæg i Femmøller Strand, samt etablering af de nye faciliteter i 
strandzonen. Nationalparken er med i projektstyregruppen, som også omfatter Destination Djursland, 
Syddjurs Kommune og Grundejerforeningen Femmøller. 
 
Skødshoved 
Paketbåden Skødshoved har en særlig placering i den maritime kulturhistorie på Mols. Ikke alene er skibet 
bygget til at servicere dette område, men det er aldrig blevet flyttet fra området, og kombinationen af 
fragt- og passagerfartøj betyder, at et stort antal mennesker, lokale som turister, gennem årene har stiftet 
bekendtskab med det 107 år gamle skib. 
Projektet omfatter en samarbejdsaftale med Veteranskibet, hvor nationalparken booker skibet, således at 
det sejler som nationalparkskib. Nationalparken vil anvende skibet til sejlads med turister og gæster, hvor 
en Nationalparkguide står for formidlingen, til repræsentation, særlige arrangementer eller måske også til 
en form for skoletjeneste. 
Inden næste møde i kulturudvalget vil sekretariatet sammen med Skødshoved have udarbejdet et forslag til 
en samarbejdsaftale. Hvis ikke Kulturudvalget i enighed kan godkende samarbejdsaftalens indhold, 
forelægges den til bestyrelsens behandling på mødet i maj. 
 
Tjæregryden Egens Havhuse 
Projektet omfatter renovering, restaurering og formidling af en tjæregryde ved Egens Havhuse. 
Tjæregryden er et af de få fysiske spor fra en tid, hvor kyst og bundgarnsfiskeriet var en vigtig aktivitet langs 
bl.a. Djurslands kyster. Sammen med Museum Østjylland, Syddjurs Kommune og Kalø Økologisk 
Landbrugsskole er en renovering i fuld gang. Ud over at renovere murværket og skorsten m.v. omfatter 
projektet også genskabelse af netrulle m.v. samt opsætning af 4 informationsplancher.  Herudover er 
projektet knyttet sammen med skabelse af en et nyt stiforløb omkring Kalø Økologisk Landbrugsskole, 
således at en sti skaber direkte adgang til det kulturhistoriske anlæg. 
 
Friluftsliv 
Sammenhængende vandrestinet med primitiv overnatning 
Projektet omfatter etablering af en række vandreruter, der gør det muligt, at vandre fra en til fire dage, på 
afmærkede ruter. Ruterne planlægges i stadig større cirkler, så man ender ved sit udgangspunkt uanset, 
hvilken længde på turen man vælger.  
Der skal ikke etableres nye stier – det forventes at ruterne kan følge allerede etablerede forløb. Dog 
mangler der overnatningsfaciliteter og toiletter, hvorfor der planlægges med etablering af fire 
støttepunkter med shelters og primitive toiletter. Det bliver formentlig ved Tremosegaard, ved fugletårnet i 
Hestehaveskoven, ved fugletårnet ved Stubbe Sø og ved Ørnbjerg Mølle.  
 
Den selvstændige post til videreudvikling af Vandrestinettet er afsat til en undersøgelse af, om den længste 
af ruterne vil kunne certificeres som Kvalitetsvandrevej, efter European Ramblers Association kriterier.  
 
Reetablering af toilet og shelter på Strandkær Strand 
Projektet har til formål at nyindrette den eksisterende toiletbygning på Strandkær Stand, sådan at toilettet 
ud mod vandet fjernes og i stedet bygges der en shelter i den ende af huset. Toilettet i den anden ende af 
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huset istandsættes og genåbnes. Herved skabes et nyt støttepunkt for både vandrene og sejlene gæster i 
området.  
 
Nationalpark Mols Bjerges Adventure Race 
Projektet omfatter et nyt 24 timers løb for ungdomsuddannelser. Ideen går på at invitere områdets 
gymnasier og tekniske skoler til at stille med et til to hold, der konkurrerer mod de andre skoler på 
parameter som udholdenhed, sammenhold og problemløsning.  
Det er håbet at løbet kan blive et tilbagevendende arrangement, der kan være med til at vise en 
målgruppe, vi ellers har meget svært ved at trække ud i naturen, nogle af de kvaliteter nationalparken 
rummer.  
 
Erhverv og Logo 
Nationalparkens Serviceuddannelse og Servicenetværk 
Projektets formål er at tilbyde relevante virksomheder et kompetenceforløb for at optimere 
frontpersonalets gæsteservice og arbejde med værtskab i forhold til gæster og turister, som besøger 
nationalparkområdet. Virksomhederne får i forløbet et stort kendskab til Nationalparken og øget fokus på 
nationalparkværtsskab. De virksomheder, nu nationalparkambassadører, der har gennemgået 
serviceuddannelsen, får ud over læring et værdifuldt samarbejde på tværs af turismeværdikæden. Vi 
fortsætter dette tætte samarbejde med dem – og med Nationalparken som ramme – i Nationalparkens 
Serviceuddannelse.  Med dette projekt viderefører vi det bedste af EU-projektet ”Kysten som 
Servicelandskab”, hvor de deltagende virksomheder har givet udtrykt stort behov for uddannelsesinitiativet 
og et blivende netværk omkring Nationalparken. Destination Djursland og Nationalparken samarbejder om 
projektet.  Arbejdet med at rekruttere nye virksomheder til nationalparkens Serviceuddannelse er gået i 
gang. Der er lavet program til både Nationalparkens serviceuddannelse og netværksmøder. 
 
Merchandise 
Projektets formål er at blive klar til at kunne sælge merchandise fra et kommende velkomstcenter ved at 
udnytte den kommende periode til at afprøve forskellige produkter. Vi gennemførte i 2014 Pilotprojekt 1, 
hvor vi sammen med lokale virksomheder solgte udvalgte produkter i højsæsonen. Da høstede vi vores 
første erfaringer med salg af merchandise, der blev præsenteret for erhvervsudvalget i en 
evalueringsrapport. I Pilotprojekt 2 er det tanken, at der skal ske en tilretning af merchandiseprodukterne 
på baggrund af de indhøstede erfaringer, ligesom vi skal afprøve nye produkter i den kommende højsæson 
2016. En del af projektet er også at optrykke nye postkort til salg, men også til omdeling f.eks. på messer.  
 
Nationalparken på Spisekortet 
Projektets formål er at få fødevareprodukter fra nationalparkområdet på spisekortet i lokale restauranter 
og måske en eller flere restauranter i Aarhus. Projektet har ikke alene betydning for den brede 
markedsføring af Nationalparken, men understøtter samtidig den lokale erhvervsudvikling og 
turismeudviklingen. Sekretariatet vil i projektet knytte kontakter til en række samarbejdspartnere, 
herunder Destination Djursland, med henblik på at engagerer lokalområdets producenter, 
fødevaresammenslutninger, lokale butikker og spisesteder samt kreative kokke.  
 
 

 


	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Godkendelse af referat fra 16.12. 2014
	3. Velkomstcenter
	4. Årsberetning
	5. Tilbagemeldinger fra udvalgene vedrørende formidlingsbudgettet for 2015
	6. Anbefaling fra udvalgene vedrørende igangsætning af udviklingsprojekter og indkaldelse af ansøgninger i 2015
	7. DM i Landevejscykling
	8. Årsregnskab 2014
	9. Afholdelse af nationalparkkonference
	10. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde - orientering
	11. Åben for tilføjelser
	12.  Eventuelt
	Bilag - projektbeskrivelser

