KONTAKT

Sekretariatsleder
Mika Leth Pedersen
mobil: 40 57 87 90
milpe@danmarksnationalparker.dk

Grenaavej 12
8410 Rønde
Tlf.: 72 17 07 14
www.nationalparkmolsbjerge.dk

Foto: Dan Lauritsen

Formand
Erling Post
mobil: 41 31 85 11
erling@viderup.com

VELKOMSTCENTER
VED KALØ SLOTSRUIN

VISION FOR NATIONALPARK MOLS BJERGES VELKOMSTCENTER
I et af Danmarks smukkeste natur- og kulturlandskaber i bunden af Aarhus Bugt ønsker Nationalpark Mols Bjerge at opføre et Velkomstcenter, der
skal være en helt særlig oplevelse for områdets
gæster.
Det er bestyrelsens vision at skabe et miljørigtigt
byggeri, som ydmygt indpasses i det helt unikke
område og med et udtryk, som understøtter Nationalpark Mols Bjerges værdier.
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Nationalpark Mols Bjerge vil skabe et levende og
unikt informations- og oplevelseshus, der giver
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gæsten de bedste muligheder for at planlægge en
tur i området, tilegne sig viden om parkens naturog kulturmæssige kvaliteter samt friluftsmæssige
muligheder.
Det er endvidere Nationalparkens vision, at centret
skal understøtte og udvikle de mange forskellige aktiviteter, som i dag finder sted i området
omkring Kalø Slotsruin.
Velkomstcentret vil ligge som en indgangsportal til
Nationalpark Mols Bjerge og skal tiltrække besøgende fra ind- og udland.
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DANSKE NATIONALPARKER

VELKOMSTCENTRET I
NATIONALPARK MOLS BJERGE

Nationalparkbegrebet har eksisteret i mere end
100 år og forbindes almindeligvis med ord som
skønhed, storslåede landskaber og helt særlige
naturoplevelser. Danmark var det sidste land i
Europa, som fik nationalparker og Nationalpark
Mols Bjerge, der blev etableret i 2009, er Danmarks anden nationalpark.

Blandt Nationalparkens mange opgaver er formidling og undervisning et vigtigt element. Bestyrelsen har siden sin oprettelse arbejdet målrettet
for at opføre et Velkomstcenter. Bygningen skal
være Nationalparkens ansigt udadtil, hvor gæster
får information om Nationalpark Mols Bjerges
kvaliteter og inspiration til at bruge og lære om
Nationalparkens indhold.
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Nationalparker udlægges af den danske stat i
områder med et helt særligt naturindhold af national og international kvalitet. Nationalparkerne
ledes af en bestyrelse, som udpeges blandt lokale
organisationer og myndigheder, der arbejder med
opgaver, som er sammenfaldende med nationalparkens formål.
Nationalparker udvikles gennem frivillige aftaler
og bygger på lokalt engagement.

NATIONALPARK MOLS BJERGE
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Nationalpark Mols Bjerge ligger på den sydlige del
af Djursland og er på 180 km2. Nationalparken
er kendetegnet ved sit enestående og værdifulde
naturindhold specielt inden for overdrevs-, kystog skovlandskaber, et helt særligt og informativt
istidslandskab samt unikke kulturmiljøer.

VELKOMSTCENTRETS PLACERING
Kalø ligger i bunden af Aarhus Bugt i et storslået
landskab, som udgør den centrale indfaldsvej
til Nationalpark Mols Bjerge. Kalø er omkranset
af store skove samtidig med at der i området
findes et eldorado af kulturspor fra stenalderen til
moderne tid. Fyrtårnet i den sammenhæng er den
700 år gamle slotsruin.

Nationalpark Mols Bjerge anser placeringen af Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin som optimal, fordi:

Kalø Slotsruin har været et yndet motiv helt
tilbage fra romantikkens guldaldermalere og et
meget attraktivt udflugtsmål og friluftsområde fra
begyndelsen af forrige århundrede. Kalø Slotsruin
udgør også et væsentligt element i Nationalpark
Mols Bjerges logo.

• Området er i dag Nationalpark Mols Bjerges
mest besøgte udflugtsmål med over 150.000
besøgende om året.

Muligheden for at opføre Velkomstcentret
ved Kalø Slotsruin skabes ved at nedlægge en
eksisterende visuelt dominerende parkeringsplads
samt fjerne nogle ikke bevaringsværdige
bygninger beliggende tæt på stranden.
Opførelsen af Velkomstcentret vil således
forskønne kystzonen og give en mere ugeneret
udsigt til Kalø Slotsruin.

• Området ligger som en helt central indgang til
Nationalpark Mols Bjerge. Det gælder både i
forhold til at guide gæster videre i området og i
forhold til forbindelse til det overordnede vejnet.

• Kalø Slotsruin er en af landets vigtigste borg
ruiner, og adgangen dertil sker over en dæmning på landets bedst bevarede middelaldervej.
• I nærområdet er der muligheder for helt særlige
natur- og kulturoplevelser, ligesom der er gode
fysiske rammer for en lang række land- og vandbaserede aktiviteter.
• I nærområdet er der flere formidlings- og natur
aktører som fx Danmarks Jægerforbunds nye
domicil med Jagtens Hus, BioScience under Aarhus Universitet på Kalø Hovedgård og Danmarks
eneste Økologiske Landbrugsskole ved Egens
Havhuse.
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En opførelse af et Velkomstcenter på dette sted vil
udgøre den bedst tænkelige fysiske ramme for, at
Nationalpark Mols Bjerge med succes kan opfylde
sine mange informationsformål.

KALØ

VELKOMSTCENTRETS GÆSTER
Velkomstcentret skal servicere og tiltrække såvel
udenlandske som danske besøgende. Desuden skal
Velkomstcentret udgøre et tilbagevendende attraktivt udflugtsmål for såvel lokale som øvrige østjyske
borgere.
Særligt forventes Velkomstcentrets gæster at tilhøre
følgende segmentgrupper:
• Familier på eventyr under temaet sjov, leg og
læring
• Naturnørder med naturfordybelse som interesse
• Livsnydere på jagt efter hygge og kvalitets
oplevelser

• Aktive i naturen som søger fysiske udfordringer til
lands, vands og i luften
• Lokalbefolkningen som ønsker hyggeligt samvær
med venner og bekendte
• Pensionistforeninger på bustur
• Skoler og børnehaver der søger læring
• Eventdeltagere til store kulturarrangementer
på Kalø
Segmentgrupperne vil primært være danskere men
også tyskere, nordmænd, svenskere og hollændere
vil gæste Velkomstcentret i betydeligt omfang.

VELKOMSTCENTRETS FUNKTIONER

Velkomstcentret skal som indgangsportalen til
Nationalpark Mols Bjerge således tilbyde gæsterne:
• Optimal inspiration til at tilrettelægge en tur i
Nationalpark Mols Bjerge - fx gennem informationsteknologi hvor gæsten selv kan producere
temaorienterede turkort med beskrivelse af
selvvalgte seværdigheder.
• Generel information om Nationalparkens indhold og kvaliteter på natur, kultur og friluftsområdet.
• Særlig introduktion til landskabets dannelse i
sidste istids afsluttende fase – fx gennem en computeranimation af det ungbaltiske isfremstød.
• Spændende indføring i nærområdets natur- og
kulturindhold fx gennem analoge og digitale
præsentationer.

• Særlig indføring i den lokale middelalderhistorie
fx gennem en computeranimation af Kalø Slot
som det fremstod i sin storhedstid i 1500-tallet.
• Spændende café med et sortiment der har fokus
på lokale kvalitetsvarer og gode fysiske rammer
for socialt samvær både i og udenfor centret.
• Indbydende overdækket picnic-område til medbragt mad og drikke samt udendørs formidlingstiltag.
• Spændende salgsområde hvor gæster kan købe
lokalt forarbejdede kvalitetsprodukter samt merchandize for Nationalpark Mols Bjerge.
• Støttepunkt for friluftsaktiviteter med udlån af
grej, toiletforhold, bademuligheder m.m.
• Godt udsigtspunkt som samtidigt kan udgøre et
mødested for gæster, der skal finde hinanden.
Nationalpark Mols Bjerges sekretariat med 5 arbejds
pladser skal endvidere være i velkomstcentret eller i
en nært beliggende kulturhistorisk bygning opført
af Hack Kampmann.
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Nationalpark Mols Bjerge lægger vægt på, at
Velkomstcentret funktioner på afbalanceret vis
tilgodeser begreberne:
• Viden
• Oplevelse
• Forkælelse

VELKOMSTCENTRETS FYSISKE RAMME

VELKOMSTCENTRETS ØKONOMI OG FINANSIERING

Velkomstcentret skal med sin placering og udform
ning indpasses i det smukke og karakterfulde
landskab og underordne sig det unikke kulturmiljø
i området. Samtidig skal det nye velkomstcenter
være tilstede med et arkitektonisk formsprog,
der har personlighed og en karakter, der bringer
det ind i et fint og respektfuldt samspil med såvel
landskab som Hack Kampmanns hus.

Byggeriet skal være miljørigtigt og bæredygtigt og
på den måde naturligt understøtte Nationalpark
Mols Bjerges værdier.

Bestyrelsen estimerer en anlægspris på ca. kr. 38
mio. ex moms til opførelse af Velkomstcentret,
indretning af cafe, udstillinger og kontorarbejdspladser samt anlæg af ny parkeringsplads og
øvrige udenoms arealer. Beløbet omfatter tillige
fast inventar.

Kommer man kørende på Molsvej enten fra nord
eller fra øst er Kalø Slotsruin og Hack Kampmanns
hus to tydelige fokuspunkter i det smukke og
på dette sted relativt flade landskab. Hvor vejen
svinger skal det nye velkomstcenter placeres
med tæt naboskab til Hack Kampmanns hus. En
meget forpligtende position for velkomstcentret,
der dels skal være synlig for de besøgende, dels
underordne sig de to andre bygværker med Kalø
Slotsruin som den absolutte hovedaktør.

Den eksisterende kystnære parkeringsplads med
kapacitet til ca. 50 biler nedlægges og erstattes
med en ny med kapacitet til 150 biler og minimum 5 busser. Den nye parkeringsplads indpasses
diskret i terrænet nord for Velkomstcentret.

Velkomstcentret skal være på 750 bruttoetagemeter og ligge inden for et byggefelt der, med et
terrænspring på op til 3 m, giver mulighed for at
bygge ind i terrænet.

Velkomstcentret forventes årligt at tiltrække
yderligere 100.000 besøgende til Kalø, således at
besøgstallet til området vil komme op på 250.000.
Af disse kalkuleres med at ca. 150.000 vil bruge
Velkomstcentret.
Hovedparten af gæsterne vil komme i sommerhalvåret, men centret skal med sine funktioner og
sit indhold sikre en større spredning i besøgstallet
over året.

Nationalparken er på finansloven med en årlig
bevilling på kr. 7,5 mio. Heraf må kr. 2,5 mio.
anvendes til drift af sekretariat og Velkomstcenter.
Nationalparkbestyrelsen har over de 3 år, hvor
parken har været i drift opsparet knap 3 mio. til
etablering af sit Velkomstcenter, og i 2017, hvor
byggeriet forventes igangsat, vil egenfinansieringen være oppe på ca. kr. 7 mio.
Det samlede rest finansieringsbehov forventes
således at løbe op i ca. kr. 30 mio. ex moms, og
ønsket er at finde en eller flere eksterne donorer,
der ønsker at se sig selv som en aktiv medspiller i
projektet.

STATUS OG TIDSPLAN
Maj 2015

Alle planmæssige forhold er afklaret
med relevante myndigheder.

Juni 2015

Udarbejdelse af konkurrenceprogram og etablering af styregruppe.

August 2015 Afdækning af interessen fra mulige
fonde for at medvirke i Velkomst
centrets etablering.
Efterår 2015 Udskrivning af arkitektkonkurrence
efter EU-bekendtgørelse med
5 deltagere.
Forår 2016

Udvælgelse af vinderprojekt,
fundraising og igangsætning af
lokalplan.

Efterår 2016 Igangsætning af myndigheds
behandling af byggeansøgning m.v.
2017

1. spadestik

I forhold til den fremtidige drift af Velkomstcentret
vil Nationalpark Mols Bjerge kunne finansiere størsteparten af udgiften gennem sin årlige driftsbevilling
samt via salg af merchandize, infomaterialer m.v.
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Tegningen er kun en
funktionsillustration

ORGANISATION

Der er etableret et sekretariat til at forestå den
daglige ledelse.
Bestyrelsen har udpeget en styregruppe for byggeriet, der tillige vil fungere som dommerpanel i
forbindelse med arkitektkonkurrencen og senere
overgå til at udgøre det ansvarlige byggeudvalg.

Erling Post, formand for styregruppen og
bestyrelsesformand i Nationalpark Mols Bjerge
Jakob Vedsted, bestyrelsesmedlem, udpeget af
Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn
Marianne Kierkegaard, bestyrelsesmedlem,
udpeget af Syddjurs Byråd
Jørgen Ivar Mikkelsen, bestyrelsesmedlem,
udpeget af Djursland Landboforening
Peter Brostrøm, bestyrelsesmedlem,
repræsentant for Naturstyrelsen
Verner Damm, bestyrelsesmedlem, udpeget af
Nationalparkrådet
Bestyrelsen har tilknyttet Flemming Deichmann,
Arkitekt MAA som konkurrence sekretær.
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Nationalpark Mols Bjerges øverste ledelse udgøres
af en bestyrelse udpeget af miljøministeren.
Bestyrelsen skal nedsætte et råd, til sikring af lokal
forankring og faglig rådgivning. Der er således
en bred faglig sammensætning og en stærk lokal
forankring i bestyrelse og råd.

Styregruppen består af følgende medlemmer:
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Bygherre er Nationalpark Mols Bjerge, som er en
uafhængig fond inden for den statslige forvaltning.

