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1. Velkomst til Thorkil Danielsen  
 
Bilag 
Brev fra Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen 
 
Sagsfremstilling 
Med virkning fra årsskifter 2015 udtrådte Friluftsrådets repræsentant Mads Kolte-Olsen af bestyrelsen. 
Friluftsrådet indstillede i foråret 2 nye repræsentanter til bestyrelsen og Miljøminister Eva Kjer Hansen 
oplyste i brev af 1. oktober, at hun har udpeget Thorkil Danielsen, som medlem af bestyrelsen for 
Nationalpark Mols Bjerge. 
Det nye medlem bydes velkommen 
 
Thorkil Danielsen fortalte kort som sin baggrund og tilknytning til Friluftsrådet 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt 
 
 
3. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra møde den 3. september 2015 
Udkast til bestyrelsesreferat fra møde den 3. september 2015 
 
Referatet blev godkendt. Et bestyrelsesmedlem anmodede om, at referaterne fremover bliver nemmere at 
forstå for folk, som ikke har været til stede. 
 
 
4. Budget 2016 
Bilag  
Budget 2016 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparkens driftsdel af budget 2016 og herunder arbejdet med frivillige og skoletjeneste er udarbejdet 
ud fra en fremskrivning og justering af nationalparkens udgifter til administration og løn i budgetåret 2015. 
I forhold til udgifter til formidling er budgettet drøftet på bestyrelsesmødet den 3. september og i de 
stående udvalg i uge 41.  
 
Arbejdet med udviklingsdelen af budget 2016 blev igangsat på udvalgsmøderne i uge 34. På baggrund af et 
oplæg fra udvalgsformændene drøftede de enkelte udvalg, hvilke udviklingsprojekter man ønsker at 
forsætte eller igangsætte i det kommende år. Ud fra de opsatte ønsker vedtog bestyrelsen på sidste møde 
den 3. september en fordeling af den samlede projektramme til hvert af de 4 udvalg. På udvalgsmøderne i 
uge 41 blev rammen fordelt på de projekter som vist i budgetforslaget. 
 
I forhold til Velkomstcentret er budgettet udarbejdet ud fra en forventning om at arkitektkonkurrencen 
for projektet afvikles i 2016. 
 

https://www.dropbox.com/home/Nationalpark%20Mols%20Bjerges%20bestyerlse/2015/dagsorden%20med%20materiale/2015-10-26/Bilag?preview=2+udkast+til+referat+af+bestyrelsesm%C3%B8de+den+3.9.2015.pdf
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Indstilling 
Formanden indstiller budget 2016 til godkendelsen. 
 
Beslutning: 
Budgettet 2016 godkendes. 
 
Bemærkninger 
 
Erling orienterede: 
 
Budgettet afspejler udvalgenes arbejde og prioritering af projekter for næste år, og beløbene er justeret i 
forhold til bestyrelsens beslutning af 3.9. om en reduktion på 12% af budgettet, så det svarer til bevillingen 
for 2016. 
 
I udvalgsarbejdet er der sket justeringer og tilpasninger, som vil fremgå af kommissorierne, og det har 
resulteret i, at der til Velkomstcentret er budgetteret med lidt mindre end oprindeligt foreslået. 
 
En uddybning af kriterierne for lønfordelingen, hvor nogle områder har meget lidt lønbelastning og andre 
områder har stor lønbelastning blev efterlyst. 
 
Lønfordelingen sker efter medarbejdernes daglige registrering af, hvor lang tid de har brugt på forskellige 
områder. Ved årets afslutning trækkes en opgørelse ud af registreringen, og lønnen for de forskellige 
områder overføres til områderne i henhold til en standardsats. 
 
Ved årets afslutning opgøres timerne og dermed også lønnen i henhold til målsætningerne og projekterne, 
så det vil blive tydeligt, hvordan pengene er brugt. 
 
I budgettet er der ikke medregnet Formidlingskoordinatorens løn, da denne delvis betales andetsteds fra. 
Det kan give skæve tal.  
 
I budgetfasen er skelet til sidste års fordeling. 
 
Behandling af formidlingsbudgettet blev debatteret, og det anses ikke for tilstrækkeligt, at det forelægges i 
udvalgene, det skal fremover debatteres i bestyrelsen.   
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5. Kommissorier til godkendelse fra nationalparkens 4 stående udvalg  
 
Bilag 
Natur- og geologikommissorier til godkendelse 
Kulturkommissorier til godkendelse 
Friluftskommissorier til godkendelse 
Erhvervs- og logokommissorier til godkendelse 
 
Sagsfremstillinger 
I henhold til det fremlagde budget for 2016 og til u forbrugte midler i 2015 fremlægger de 4 stående udvalg 
kommissorier til bestyrelsens godkendelse. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at kommissorierne nedenfor godkendes som ramme for frigivelse bevillinger til 
udvalgenes projekt- og udviklingsarbejde i 2016: 
 

Naturudvalget: 
Projektet BBBB- Bånd af Blomstrende Biodiversitet gennem Byen-fortsættelse (Kr. 142.000) 

Projektet Råd til Råd – År 2 med fokus på privatejede arealer og skovgræsning (Kr. 210.000) 

Projektet Vild med Vildt. Sikre og udvikle Molsnatur rundt om Ebeltoft Vig – fase 2: Store jagt- og 

skovejen-domme (Kr. 100.000) 

Projektet Heste, grise, køer og får. Mere og bedre græsning på nationalparkens naturarealer (Kr. 

75.000). 

Projekt Vegetationshistorie i Mols Bjerge – fra istidslandskab til kulturlandskab (Kr. 92.000 af u 

forbrugte midler på geologibudget i 2015) 

 
Bemærkninger: 
2016 Budgettet: 
Naturudvalget fremlægger ikke kommissorier til frigivelse af midler til udvalgene for alle projekterne i 2016 
på grund af tidspres og planlægning om samarbejde, som gerne skal være på plads før der kan skrives et 
kommissorium. Kommissorierne vil blive forelagt bestyrelsen, inden projekterne kan sættes i gang. 
 
2015 budgettet  
På geologidelen ønskes frigivet kr. 92.000 til udvalget til Projekt Vegetationshistorie i Mols Bjerge i 2015. 
Der er tale om fremrykning af et projekt, som oprindeligt var planlagt til 2016, men som kan sættes i gang i 
2015, og der er midler på budgettet for 2015 til det. 
 
Kommentarer: 
Der henstilles til, at man ikke kalkulerer med at overføre uforbrugte midler til næste år. De midler som ikke 
bruges i et regnskabsår, tilbageføres til bestyrelsens disposition (eller opsparing) 
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Kulturudvalget: 
Projektet Postladen Ebeltoft (Kr. 100.000 fra hensat beløb til kulturformål i budget 2015)  
Projekt Registrering af kulturarv og kulturmiljøer (Kr. 125.000)  

 
Projekt Veteranskib sejlads med Skødshoved (kr. 100.000 af budget fordelt med kr. 50.000 fra 
kulturbudgettet, kr. 25.000 fra formidlingsbudgettet og kr. 25.000 fra friluftsbudgettet som også tilgår en 
forventet indtægt på kr. 25.000 fra billetsalg)  

 
Projekt Revitalisering af Egil Fischers Ferieby (kr. 250.000 af budget fordelt med kr. 150.000 fra 
kulturbudgettet, kr. 50.000 fra erhvervs og logobudgettet og kr. 50.000 fra friluftsbudgettet) 
 
Projekt Kulturarrangementer i 2016 (kr. 70.000) 
 
Projekt Maritime kulturarrangementer i 2016 (kr. 14.000) 

 
Projekt Kulturby 2017 – Wooden Island (kr. 75.000)  
 
Projekt Bogudgivelser-Kultur (kr. 35.000) 
 
Projekt Applikation for Kalø Slotsruin (kr. 40.000) 
 
Bemærkninger: 
 

• Bestyrelsen har behandlet projektet med Postladen flere gange, og godkendt det med klausuler 
om, at ansøger får afklaret ejerforhold, brug, drift og fremtidig plan.  

 
• Registrering af kulturmiljøer er defineret i Nationalparkplanen. Det har været vanskeligt at komme i 

gang med det, men nu ser det ud til at kunne ske i samarbejde med Museum Østjylland og Syddjurs 
Kommune.  

 
• Der bliver tale om projekter ved Kalø Slotsruin og ved Fregatten i Ebeltoft.  Projektet er et 

samarbejde mellem Kulturby 2017 og Syddjurs Kommune. 
 
• Gruppen af eksperter bag app’en om Kalø Slotsruin ønsker at udbygge den eksisterende app med 

en tilføjelse om den ladegård, der har ligget foran slottet. Der søges også eksterne fondsmidler. 
 

 
 

Friluftsudvalget: 
Projekt Forbedring af adgangsmuligheder til havet for joller og andre småbåde (kr. 100.000) 
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Projekt Kvalitetsvandrestier i nationalparken (kr. 70.000) 
 
Projekt Sammenhængende net af ridestier (kr. 20.000) 

 
Projekt Adventure Race (kr. 50.000) 
 
 
Bemærkninger:  
Der er ikke kommissorium på de puljer, som udvalget budgetterer med til støtte til udefra kommende 
projekter.  Det kan være svært at lave kommissorium for disse to puljer, fordi det afhænger af, hvem, der 
søger og om de søger. Det kan kun blive et bredt og overordnet kommissorium. 
 
Det er vigtigt, at det bliver gjort ens i alle udvalg, og at det er udvalget, der træffer beslutningen, evt. via 
mailkorrespondance, så behandlingstiden ikke bliver for lang.  Kristian laver kommissorier. 
 
 
 

Erhvervs- og logoudvalget: 
- Projekt Nationalparkens Serviceuddannelse og Nationalparkens Servicenetværk (kr. 110.000) 
 
- Projekt Synlighedspakke (kr. 150.000) 

 
- Projekt Merchandise (kr. 70.000) 
 
- Projekt Nationalparken som katalysator for lokal erhvervsudvikling(kr. 90.000) 

 
- Projekt Nationalparken på Spisekortet (kr. 50.000) 

 
- Projekt Pulje til mindre egne projekter (kr. 50.000) 

 
Bemærkninger: 
I udvalget har der været arbejdet med reduktion på 12%, og det har resulteret i, at projektet 
”Nationalparken som katalysator for lokal erhvervsudvikling” er blevet omformuleret. Der er skåret 125,000 
i projektet, og der er oprettet en pulje til støtte til udefrakommende projekter.     
 
 
Beslutning 
De forelagte kommissorier godkendes. 
 
Bemærkninger 
 
Der blev ønsket et andet navn end kommissorium, der betyder noget andet, end det som er fremlagt her. 
Kommissorier for bestyrelse og udvalg beskriver beføjelser. 
Her er der tale om projektbeskrivelser  
Der ønskes endvidere numre på kommissorierne/projektbeskrivelserne. 
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6. Kajakhus Nappedam 
 
Bilag 
Ansøgningsskema 
Projektbeskrivelse 
Vurderingsskema 
 
Sagsfremstillinger 
Friluftsudvalget behandlede i deres møde den 5. oktober en ansøgning fra Nappedam Bådelaug om bygning 
af et nyt hus til Jolleafdelingen og til NappedamKajak. De nye bygninger kommer til at betyde, at alle 
aktiviteter bliver samlet i den østlige ende af havnen, at kajakker og øvrigt grej kan opbevares tæt på ny og 
nem adgang til vandet, at der bliver plads til værksteder til reparation af grej, forbedret bad og WC-forhold 
etc. (se projektbeskrivelse) Der bygges ca. 130 m2, hvoraf det meste er en kold hal, derudover isoleret 
værksted, nye adgangsforhold, nye WCer, heraf wc og bad for handicappede, ny forplads til vask og 
montering af både, ny stensætning til hav, ny niveaufri flydebro. Bådelauget samarbejder med 
Jolleafdelingen og Kajakafdelingen om planlægning og udførelse af byggeri. Deriblandt meget frivilligt 
arbejde.  
Bådelauget har ansøgt nationalparken om støtte på kr. 50.000 til byggeriet, som har en samlet anlægspris 
på kr. 1.500.000 
Friluftsudvalget synes projektet er flot, og ser med en bevilling en mulighed for, at faciliteterne på havnen 
blive mere åbne for personer, som ikke har fast bådplads i havnen. Det vil være toiletter og bro og 
eventuelle overnatningsfaciliteter, som er det primære i projektet for nationalparken. Udvalget anbefaler 
projektet med den betingelse, at kajakhuset kan indsættes på kommunens havkajakkort, så vi her får et 
støttepunkt der, som er tilgængeligt for offentligheden.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der af friluftsbudgettet i 2015 bevilges kr. 50.000 til projektet. Tilskuddet gives 
under den forudsætning, at kajakhuset og tilhørende faciliteter må vises på offentlige kort og må anvendes 
af personer og turister, som ikke er medlemmer af bådelauget.   
 
Beslutning 
Formandens indstilling godkendes 
 
Bemærkninger 
 
Ingen 
 
 
7. Epinions analysetilbud i forbindelse med revision af Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 - 2014 
 
Bilag 
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Tilbud fra Epinion til befolknings- og virksomhedssurvey 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen fik på sidste møde den 3. september 2015 forelagt et tilbud fra Epinion om 4 forskellige 
statistiske analyser til brug i forbindelse med udarbejdelse af Redegørelse for udviklingen i og omkring 
Nationalpark Mols Bjerge. Nødvendigheden af specielt den socioøkonomiske del af analyserne blev 
debatteret, og bestyrelsen udtrykte større interesse for at få foretaget befolknings- og virksomhedssurvey.  
 
På den baggrund har nationalparken holdt møde med Epinion, som efterfølgende har fremsendt et 
revideret tilbud.  
 
Med en befolkningssurvey kan nationalparken bl.a. få viden om befolkningens kendskab, brug og ønsker til 
nationalparken samt til hvilken betydning og tiltrækning de mener nationalparken har. Budgettet for en 
sådan undersøgelse er kr. 48.600 hvis undersøgelsen foretages blandt beboere i og omkring 
nationalparken, og kr. 73.400 hvis den suppleres med dataindsamling i Aarhus Kommune. 
 
Med en virksomhedssurvey kan nationalparken bl.a. få viden om virksomhedernes kendskab til 
nationalparken, hvilken indflydelse de mener nationalparken evt. har eller kan få for deres virksomhed 
samt hvilke ønsker de evt. har til et samarbejde. Analysen foreslås foretaget bland virksomheder i og 
omkring nationalparken og budgettet for interviews med 150 virksomheder er kr. 57.600. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at befolkningsundersøgelse i og omkring nationalparken samt 
virksomhedsundersøgelse gennemføres under den forudsætning, at det samlede tilbud holdes under kr. 
100.000 
 
Beslutning 
Formandens indstilling godkendes med tillæg af, at man ønsker at få Aarhusundersøgelse med for de 
samme penge. 
 
Bemærkninger 
 
Tilbud fra Epinion blev drøftet. Der blev specielt fokuseret på, hvad Nationalparken har brug for til 
redegørelsen i forhold til kendskab til Nationalparken og virksomhedernes opfattelse af, hvad de kan bruge 
Nationalparken til. Omfanget af undersøgelserne med antal interviews inden for Nationalparken og udenfor 
blev sammenholdt med en undersøgelse af århusianernes kendskab til Nationalparken. 
Bestyrelsen ønsker at få Århus undersøgelsen med, hvis det kan gøres inden for samme økonomiske 
ramme, idet det kan sige meget om formidlingsindsatsen, når vi har valgt Århus som fokusområde.  
 
Webinterviews på vores egen hjemmeside blev også drøftet, men det er ikke muligt at gøre en sådan 
repræsentativ. 
 
Undersøgelsen vil blive et 0-punkt at sammenligne med ved kommende redegørelser. 
Bestyrelsen efterlyste mere overblik over sammenhængen med nationalparkplanen. Hvordan er 
sekretariatets tanker om redegørelsen i forhold til det efterfølgende arbejde. Hvor er vi i processen og 
specielt, hvorfor gør vi det, vi gør.  
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Ved kommende bestyrelsesmøder vil redegørelse og processen med arbejdet frem mod ny 
nationalparkplan blive et punkt på dagsordenen for at give bestyrelsen det bedste overblik. 
 
 
8. Naturpleje og naturplaner på lysåbne naturarealer – orientering 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken er synligt involveret i en række projekter vedrørende naturpleje og udarbejdelse af 
naturplaner, som har til formål at skabe sammenhængende lysåbne naturområder i hesteskoen fra Øer til 
Mols Bjerge. Etape 1 i dette projekt strækker sig fra sydspidsen af Ebeltoft halvøen, bag om Ebeltoft C og 
videre til Gravlevstien.  
 
Sekretariatet vil på mødet give en præsentation af arealer og projekter på Ebeltofthalvøen hvor 
nationalparken sammen med lodsejer arbejder med at styrkelse af naturindholdet.  
 
Bemærkninger 
 
Jens orienterede om projekterne (ppt), med overblik over de forskellige projekter, som tilsammen skal 
kunne skabe et ”Bånd af Biodiversitet” i en hestesko form rundt om Ebeltoft Vig.  
Jens fokuserede på mange af de jordnære spørgsmål, som man skal tage stilling til i projekterne: fx Hvor 
langt kan vi gå i forhold til vild natur i byen? Vil folk opfatte det som natur eller som manglende pleje? 
Endvidere gennemgik han status på de igangværende projekter og fremlagde tanker om fremtidige tiltag, 
der skal samle det til en helhed. 
 
 
 
 
 
9. Nationalparkens Servicenetværk og partnerskabslogo - orientering 
 
Sagsfremstilling 
Erhvervs- og Logoudvalget har besluttet at anmode bestyrelsen om at ændre retningslinjerne for brug af 
nationalparkens logo, således at virksomhederne i Nationalparkens Servicenetværk fremover automatisk 
får tildelt partnerskabslogoet. Sekretariatet vil på mødet orientere om Nationalparkens Servicenetværk og 
de deltagende virksomheders fremtidige muligheder for at bruge partnerskabslogoet. På det næste 
bestyrelsesmøde i december vil sekretariatet fremlægget udvalgets nye forslag til retningslinjer for brug af 
nationalparkens logo til bestyrelsens godkendelse.      
 
Bemærkninger 
 
Nicole orienterede (ppt) om tanker og erfaringer med betydningen af, at virksomhederne kender og 
promoverer nationalparken.  
Nationalpark Mols Bjerge er langt i dette projekt, idet der er gennemført 2 serviceuddannelser, og derfor er 
der også et godt netværk med 30 medlemmer. 
Der arbejdes både i uddannelse og netværket med gæsteservice, bæredygtig turisme. 
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I forbindelse med serviceuddannelsen har udvalget arbejdet med partnerskabslogo, og retningslinjerne for 
brug af logo er under revision på det punkt.  
Der arbejdes også med synlighedspakker til virksomhederne. Det skal være noget, som virksomhederne kan 
bruge, og som synliggør Nationalparken, fx flag, kort, klistermærker m.v.  
10. Nationalparken på spisekortet - orientering 
 
Sagsfremstilling 
Erhvervs- og Logoudvalget har som led i projektet ”Nationalparken på Spisekortet” gennemført et 
kompetenceforløb for en gruppe lokale fødevareproducenter. Projektet er gennemført med økonomisk 
støtte fra dels fra Syddjurs Kommune, dels fra Væksthus Midtjylland under Fokuseret Erhvervsservice (Den 
Europæiske Socialfond).  
Sekretariatet vil på mødet orientering om det meget komprimerede kompetenceforløb for de lokale 
fødevareproducenter.  
 
Bemærkninger 
 
Nicole orienterer om, at projektet indtil nu har drejet sig om forarbejdende virksomheder, men at det 
fremover også handler om restauranter. Der evalueres i øjeblikket på første del, og der er kontakt til 
enkelte restauranter i nationalparken til det videre arbejde. En restaurant i Århus vil også forsøges 
inddraget. 
 
Partnerskabslogo blev drøftet i forbindelse med restaurantdelen.  Det kan være uhensigtsmæssigt, at der 
ikke er hjemmesideadresse på logoet. Googler man fx skovkvæg fra nationalparken, kommer man ikke ind 
på nationalparkens hjemmeside. Partnerskabslogoet er helt efter designmanualen. 
 
 
 
11. Velkomstcenter - orientering 
Bilag 
Kortbilag med områdeafgrænsninger 
Debatindlæg Syddjurs Adresseavis  
 
Sagsfremstilling 
Arbejdet med arkitektprogrammet nærmer sig sin afslutning. Siden sidste bestyrelsesmøde har Syddjurs 
Kommune udarbejdet kortmateriale til programmet og her har det specielt været arbejdet med en afklaring 
af lokalplanområdets størrelse i forhold til konkurrenceområdet. Kommunen har løst opgaven optimalt i 
dialog med Naturstyrelsens plan- og strandbeskyttelsesafdeling. Konkurrencekonsulenten arbejder med det 
endelige layout hvortil sekretariatet i denne uge har sendt billedmateriale.  
Teksten til arkitektprogrammet er sammen med områdeafgrænsningskortet sendt i høring i 
myndighedsgruppen. Styregruppen for Velkomstcentret vil holde næste møde når denne høring er afsluttet 
i midten af november. 
 
Nationalparken har fået afslag fra den første fond hvortil bestyrelsen sende en ansøgning. Nu arbejdes der i 
samarbejde med nationalparkens tilknyttede konsulent på en ansøgning til den næste store fond, som skal 
kontaktes i henhold til bestyrelsens vedtagne strategi. 
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I uge 42 har den lokale naturfredningsforeningsformand haft et læserbrev i ugepressen. Her giver han bl.a. 
udtryk for, at den lokale naturfredningsforening vil arbejde imod bestyrelsens planer om at opføre et 
velkomstcenter ved Kalø Slotsruin.  
Den 17. oktober 2015 havde Århus Stiftstidende en stor artikel om Velkomstcentret, hvor formanden 
forholdt sig til den rejste kritik. 
Bemærkninger 
 
Erling orienterer om arbejdet med konkurrenceprogrammet med kommunens kort, som p.t. er sendt til 
myndighedsgruppen for en udtalelse.  
 
Vi har fået afslag fra den første fond, og der arbejdes videre med andre fonde. Der er flere interessante 
fonde, der måske kan komme i betragtning.  
 
Den seneste tids presseomtale og læserbreve blev diskuteret.  
Der opstår sammenblandinger mellem Stedet Tæller og Velkomstcentret og Slotskroen.  Stedet Tæller har 
været undervejs meget længe.  
 
Peter orienterer om Tårnet i Tårnet, som er en del af Stedet Tæller projektet.  Stedet Tæller er et projekt, 
som Naturstyrelsen og Real Dania har aftalt allerede, inden bestyrelsen for Nationalparken begyndte at 
tænke på Velkomstcenter i området. 
 
Da Nationalparken indledningsvist undersøgte, om det overhovedet kunne lade sig gøre, foreslog 
fredningsnævnet, at man ændrede lokalplanområdet, så P-pladsen ligger nord for velkomstcentret. Det er 
baggrunden for den skitse for området, som foreligger nu. Kalø slotskro ligger der til den dag 
velkomstcentret er færdigt. 
 
Erling orienterede om et offentligt møde, som Naturstyrelsen og Nationalparken planlægges afholdt i 
januar, hvor udgangspunktet er Naturstyrelsens driftsplaner, offentlighedsfasen i arbejdet med den ny 
nationalparkplan og etablering af et velkomstcenter. 
 
 
12. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde  
 
Bilag 
Aktivitetsoversigt primo september til medio oktober 2015 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt primo september til medio oktober 2015 som 
fremlægges til orientering. 
 
Bemærkninger 
 

- Ingen bemærkninger 
 
13. Evt. 
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Rita ønsker, at forslaget om bilfri dag i Mols Bjerge tages op igen. 
Det rejses i Friluftsudvalget, som kommer med en motiveret indstilling til bestyrelsen. 
 
Susanne spørger til det gamle militærområde, og om nationalparken har en opgave der? 
Det er forsvarets område og kommunen har ikke en afklaret holdning til det, så det er ikke aktuelt på det 
nuværende tidspunkt. 


	Naturudvalget:
	Kulturudvalget:
	Friluftsudvalget:
	Erhvervs- og logoudvalget:

