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FORORD

Året 2015 vil blive husket som et godt arbejdsår. Et år, hvor der er sket en
positiv udvikling på mange områder, og hvor rigtig mange ting har bevæget
sig frem mod opfyldelsen af de mål, som bestyrelsen for Nationalparkfond
Mols Bjerge fastsatte i Nationalparkplanen for 2012-2018.
Derfor er det en tilfreds bestyrelse for Nationalpark Mols Bjerge, der fremlægger sin årsberetning for 2015.
Beretningen indeholder en redegørelse for nationalparkbestyrelsens, -rådets
og -udvalgenes væsentligste beslutninger og dispositioner i 2015 samt en
gennemgang af de aktiviteter og projekter, der på den baggrund er blevet
iværksat igennem året.
Arbejdsåret har været specielt på et enkelt område nemlig samarbejdet med
mange forskellige myndigheder for at sikre vejen frem mod etablering af et
velkomstcenter for Nationalparken. Der er samarbejde med Naturstyrelsen
som lodsejer, Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling, Erhvervsstyrelsens
afdeling for planloven, Fredningsnævnet og Syddjurs Kommune. Det positive
samarbejde lægger grunden for arbejdet frem mod den endelige etablering.
Der har også i årets løb været et godt og fremadrettet arbejde på de fem
områder: Formidling, Kultur, Natur, Friluftsliv og Erhverv.
Der er særlig grund til at fremhæve samarbejdet med lokale frivillige, såvel
frivillige skovhjælpere fra Aktivitetstilbuddet Skovly i Termestrup, som de ca.
40 frivillige, der på natur-, frilufts- og formidlingsområdet gør en uvurderlig
indsats.
Mange spændende arbejdsopgaver venter i det kommende år, hvor bestyrelsen tager hul på arbejdet med en ny nationalparkplan for 2018-2024. Der
vil bestyrelsen fremlægge en redegørelse for udviklingen i nationalparken
i første planperiode, igangsætte en offentlig debat om emner til den nye
nationalparkplan og fortsætte arbejdet med at opfylde de beskrevne mål i
den gældende nationalparkplan.

Erling Post
Formand for Nationalpark Mols Bjerge
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B EST Y R E L S E , R Å D O G U DVA LG

Nationalpark Mols Bjerge er oprettet i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 21. august 2009 jf. Lov om nationalparker
nr. 533 af 6. juni 2007.
Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse,
som er udpeget af miljøministeren.

I starten af 2015 udtrådte Mads Kolte-Olsen fra Friluftsrådet
af bestyrelsen og blev erstattet af Thorkil Danielsen.
Bestyrelsen har i 2015 holdt fem møder og behandlet 62
dagsordenspunkter. Dagsordener med sagsfremstillinger og
beslutninger kan ses på www.nationalparkmolsbjerge.dk.

Nationalparkfonden er et uafhængigt organ under Miljøministeriet. Fonden er nedsat for at etablere og udvikle Nationalpark Mols Bjerge.

Rådet for Nationalpark Mols Bjerge er nedsat af bestyrelsen.
Rådet består af organisationer og foreninger, som bestyrelsen anser som vigtige for at sikre den bedst mulig faglige
rådgivning og lokale forankring af nationalparkarbejdet.

BESTYRELSEN

RÅDET

Anne Sophie Gamborg
Erling Post
Eva Kullberg		
Jakob Vedsted		
Jette Sørensen		
Jørgen Ivar Mikkelsen
Klaus Bertram Mikkelsen
Thorkil Danielsen		
Margit Røgind		
Marianne Kirkegaard
Peter Brostrøm		
Rita Geertz		
Susanne Bødker		
Trine Graae Lundorf
Vernes Damm		

Dansk Skovforening
Formand
Dansk Botanisk Forening
Museumsforeningen for
Ebeltoft og Omegn
Rådet for Nationalpark Mols
Bjerge
Djursland Landboforening
Foreningen af Private Lodsejere
i og omkring Mols Bjerge
Friluftsrådet, Østjylland
Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs
Syddjurs Byråd
Naturstyrelsen, Kronjylland
Lodsejerforeningen
Mols Bjerge Fredning
SAM, Sammenslutning af
Grundejerforeninger i Syddjurs
VisitDenmark
Rådet for Nationalpark
Mols Bjerge

Anita Søholm
Arild Anthonsen		
Bent Dall			
Bo Kristensen		
Flemming Hørsted		

Geert Bilander 		
Hanne Sloth		
Jens Henrik Petersen
Jette Sørensen		
Joy Klein			
Kim W. Olesen		
Lone Egeberg		
Reidar Lænø		
Thomas Secher Jensen
Thorkild Hansen		
Verner Damm		
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Naturcenter Syddjurs
Plantning og Landskab
Ebeltoft Kunstforening
Djurslands Udviklingsråd (DUR)
Danmarks Sportsfiskerforbund,
Dansk Fritidsfiskerforbund og
Dansk Amatørfiskerforening
Træskibs Sammenslutningen
Lokalafdeling i Ebeltoft
Handel Syddjurs
Foreningen til svampekundskabens fremme, Østjylland
Dansk Geologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Ebeltoft Håndværkerog Borgerforening
DGI-Karpenhøj
Danmarks Jægerforbund
Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus
BLIS – Foreningen for By- og
Landskabskultur i Syddjurs
Det Danske Spejderkorps

Rådet har i 2015 holdt tre møder og behandlet 25 dagsordenspunkter. Rådets dagsordener med referatnotat fra
møderne kan ses på Nationalparkens hjemmeside.
Bestyrelse og råd arbejder i fire stående udvalg med at udvikle Nationalparken inden for områderne natur, kultur, friluftsliv
samt erhverv og logo. Bestyrelsen har fordelt egne medlemmer og rådsmedlemmer i de enkelte udvalg efter faglige
kompetencer og interesser. Udvalgene har ingen beslutningskompetence i forhold til bevilling af midler, hvis denne ikke
direkte er uddelegeret af bestyrelsen i en konkret sag.

U DVA LG E N E
Naturudvalget:
Jette Sørensen (fmd.), Eva Kullberg, Jens Henrik Petersen,
Joy Klein, Jørgen Ivar Mikkelsen, Klaus Bertram Mikkelsen,
Margit Røgind, Peter Brostrøm, Reidar Lænø og Thomas
Secher Jensen.
Kulturudvalget:
Jakob Vedsted (fmd.) Arild Anthonsen, Bent Dall, Geert
Bilander, Marianne Kirkegaard, Susanne Bødker og Thorkild
Hansen.
Friluftsudvalget:
Rita Geertz (fmd.), Anita Søholm, Erling Post, Flemming Hørsted, Lone Egeberg, Thorkil Danielsen og Verner Damm
Logo- og erhvervsudvalget:
Jørgen Ivar Mikkelsen (fmd.), Anne Sophie Gamborg, Bo Kristensen, Hanne Sloth, Kim W. Olesen og Trine Graae Lundorf.
De enkelte udvalgs arbejde beskrives nedenfor i afsnittene
om aktiviteter og opnåede resultater inden for henholdsvis
natur, kultur, friluftsliv samt erhvervs- og logoområdet.
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VISION OG FORMÅL

N AT I O N A L PA R K M O L S B J E R G E
– T I L G AV N F O R N AT U R E N O G G L Æ D E F O R M E N N E S K E R

Nationalparkfonden har følgende formål med sit virke:
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
istidslandskab,
3.	at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,
4.	at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede 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 lokalsamfundet, herunder erhvervslivet,
med respekt for beskyttelsesinteresserne.
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N AT U R

N AT U R U D VA L G E T
Naturudvalget har i 2015 arbejdet med følgende fem
projektområder:
•
•
•
•
•

Råd til råd (mere biodiversitet i gamle løvskove)
Blomstrende bånd af biodiversitet i byen (Ebeltoft)
Sandmarker
Naturplaner for jagt- og skovejendomme
Mere og bedre græsning/høslæt på naturarealer

Udvalget har gode erfaringer med frivillige aftaler med
lodsejere på private og offentlige arealer som vejen til at
realisere naturprojekter. Udvalget konstaterer imidlertid,
at det tager lang tid at gennemføre dialog og indgå frivillige
aftaler. Til gengæld betyder den mere dialogbaserede og
langstrakte proces, at projekterne bliver grundigt formidlet
og lokalt forankret. Denne arbejdsform giver god mulighed
for at øge midlerne til naturprojekter gennem fundraising,
hvor udvalget har haft nogen succes i 2015.
Udvalget har besluttet at stille krav om dokumentation, overvågning og offentlige data i alle relevante naturprojekter.
Derfor er både afsluttede og igangværende naturprojekter
blevet beskrevet og evalueret, og i enkelte tilfælde er der tilkøbt yderligere dokumentation og dataregistrering. Udvalget
vil fremadrettet offentliggøre naturprojektrapporter på nationalparkens hjemmeside. Udvalget har desuden med held
fremmet videnskabelig publicering af relevante projekter.
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Naturudvalget har afholdt fire møder i 2015. Udvalget har
behandlet og givet tilsagn til en ansøgning om støtte til
naturprojekter fra eksterne parter. Nedgangen i antallet af
støttede ansøgninger er helt i tråd med ønsket om omlægning fra ansøgte projekter til egne samarbejdsprojekter.
VÆ S E N T L I G E N AT U R T Y P E R
Nationalparkfonden skal arbejde for, at de væsentlige naturtyper som lavvandede havområder, strandenge, strande
og kystskrænter, overdrev, løv- og fyrreskove skal bevares,
og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De
skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstofberigelse, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance
m.v. (§ 3 stk. 1), og Nationalparkfonden skal arbejde for,
at der udlægges sammenhængende skovområder, hvor
plantager omlægges til lysåbne og naturnært drevne
skove domineret af hjemmehørende træarter og buske,
og områder med åben græsningsmosaik med sandmarker
skal bevares og styrkes. (§ 3 stk. 3)

I 2015 har bestyrelsen gjort dette ved at:
•	Lave aftaler, naturplaner og naturpleje, dels med Syddjurs
Kommune på deres naturarealer, og dels på en række privatejede artsrige arealer mellem Øer og Vibæk (projekt
Blomstrende Bånd af Biodiversitet gennem Byen). Der
indgår floraregistrering og formidling i projektet.

•	Indgå aftaler om biodiversitetsvenlig drift i gamle
løvskove, dels privat (en del af Elsegårde Skov) og dels
offentlig (en del af Tolløkke Skov). Heri indgår overvågning af stort dødt ved, dødt-veds-svampe, urteflora og
hulrugende fugle.
•	Forhandle om aftaler om mere dødt ved og skov med
lysåbne pletter og vildtfremme med private ejere af
naturrig gammel løvskov på Mols.
•	Indgå samarbejde med Syddjurs Kommunes nyttejobbere om naturplejeopgaver som for eksempel gyvelrydning.
•	Skabe blomster- og insektrige sandmarker i Mols Bjerge
i nyt samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland.
Biodiversiteten i områderne er under kortlægning i et
specialeprojekt fra Aarhus Universitet.

S A M M E N H Æ N G M E L L E M N AT U R O M R Å D E R
Nationalparkfonden skal arbejde for, at der skabes større
sammenhæng mellem nationalparkens naturområder,
herunder især overgange mellem kyst-, overdrevsog skovarealer. (§ 3 stk. 2)

I 2015 har bestyrelsen gjort dette ved, at:
•	Opnå god fremdrift og tilslutning til projekterne Blomstrende Bånd af Biodiversitet gennem Byen og Sandmarker med Syddjurs Kommune. Der er bl.a. indgået
syv frivillige aftaler med større virksomheder på nogle
artsrige arealer i periferien af Ebeltoft By. Således er
projektet allerede så langt fremme, at en reel og biologisk funktionel sammenhæng er realistisk. Der er på en
del arealer lavet naturplaner og påbegyndt naturpleje.

•	Give støtte til fælles hegnsslåningsgrej til naturplejere i
Nationalparken.
•	Beskytte og kortlægge biodiversitet via frivilliges naturpleje på fortidsminder på privat jord.
•	Støtte private lodsejere i at fremme naturen i egen have
eller på naturarealer ved at skrive klumme i Djurslandsposten, indsende målrettede pressemeddelelser til lokale og regionale medier, afvikle radioindslag som bl.a. DR
P1 Morgen (Natur Netop Nu) og foredrag.
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•	Igangsætte samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland
om etablering af 32 sandmarker i Mols Bjerge ved pløjning i en femårig forskudt cyklus og med løbende flora	overvågning. Effekten af sandmarkerne er undersøgt og
vil blive beskrevet i et biologispeciale, der afsluttes juni
2016.

•	Indgå i ansøgning med Geoscience, AU, Bent V. Odgaard
om fondsmidler til et nyt projekt ”Historisk vegetationsanalyse i Mols Bjerge”. Målet er at bore ned i søsedimentet i en ny sø med henblik på at få vegetationsdata
længere tilbage i tiden. Fondsansøgningen bar frugt, og
projektet igangsættes primo 2016.

•	Indlede forhandlinger med Danmarks Jægerforbund
vedrørende jagt- og skovejendomme med dialog om
biodiversitet, natur- og vildtpleje samt naturplaner.

•	Fortsætte samarbejdet med lektor Ole Rønø Clausen,
Geoscience, AU, i projektet ”Seismisk kortlægning af
Mols Bjerge – sammenhæng mellem terræn og undergrund”. I 2015 fortsatte et specialkøretøj med at udføre
seismiske målinger af den dybe undergrund, muligvis
høje kalkrygge, under Mols Bjerge. I 2016 fortsætter arbejdet med at jage spændende nyt om kalkrygge under
Mols Bjerge. Analyse og rapport af det samlede projekt
forventes i november 2016.

GEOLOGI OG LANDSKAB
Nationalparkfonden skal arbejde for at de karaktergivende
landskabselementer og markante geologiske formationer,
herunder randmoræner og dødislandskaber skal bevares
og synliggøres. (§ 3 stk. 4)

I 2015 har bestyrelsen gjort dette ved at:
•	Fortsætte samarbejdet med professor Bent Odgaard,
Geoscience, AU, i projektet ”Mols Bjerge – fra istidslandskab til kulturlandskab – vegetationsanalyse og
landskabshistorie omkring Agri”. Projektet blev afsluttet
i 2015 med publicering af både populær- og forskningsfaglige artikler. Der har været flere velbesøgte offentlige
arrangementer om projektet ved Agri Sø.
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•	Fortsætte samarbejdet med lektor Nicolaj Krog Larsen,
Geoscience, AU, i projektet ”Digital landskabsmodel og
undersøgelse af kvartære daglokaliteter i Nationalpark
Mols Bjerge”. Data fra årets undersøgelser kan tyde på
et første fund af gamle mellemistidsaflejringer. Analyserne forventes færdige primo 2016.
•	Udstille og fortælle om ledeblokke, der er kommet til
Nationalparkens strande med isen fra Norge, Sverige og
Finland, på to velbesøgte dage i Ebelfestivalen, hvor folk
selv kunne spørge til egne fund.

•	Indlede samarbejde og faglig sparring med Naturhistorisk
Museum Aarhus & Ålborg Zoo om stor ny istidsudstilling i
2016.
•	Afslutte projektet ”Find de ti største istransporterede sten
i Nationalpark Mols Bjerge” med presse, offentlige ture
og faglig rapport.
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K U LT U R

K U LT U R U D VA L G E T
Kulturudvalget har i 2015 holdt fire møder. På møderne har
udvalget behandlet henvendelser om støtte og samarbejde
samt drøftet og igangsat forskellige kulturudviklingsprojekter.
Udvalget har indledt et samarbejde med Ebeltoft Museumsforening vedrørende en unik fredet Postlade i Ebeltoft.
Nationalparkfonden støttede i 2014 udarbejdelse af en
renoveringsplan for bygningen og bevilgede i 2015 en
mindre andel af det samlede renoveringsbeløb. På grund
af vanskeligheder med at opnå fondsstøtte til den samlede
renoveringsudgift anmodede museumsforeningen om, at
Nationalparkfondens beløb blev konverteret til udarbejdelse
af yderligere baggrundsmateriale, som kan forbedre mulighederne for at opnå fondsstøtte. Nationalparkbestyrelsen
besluttede i 2015 at imødekomme dette ønske under
forudsætning af at der blev indgået en samarbejdsaftale
mellem museumsforeningen og Museum Østjylland.
Udvalget havde i 2015 afsat midler til sammen med Syddjurs
Kommune at registrere kulturmiljøer og den fysiske kulturarv
i Nationalparken. Da det på grund af personaleressourcer i
kommunen ikke blev igangsat, har udvalget være i dialog med
Museum Østjylland og drøftet muligheden for, at museet
kunne få en hovedrolle i forhold til at udføre opgaven. På den
baggrund har udvalget afsat midler til et samarbejdsprojekt
med museet for at kunne igangsætte opgaven i 2016.
I forbindelse med Kulturby 2017 har Syddjurs Kommune
taget initiativ til et projekt om den maritime kulturhistorie i
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farvandet omkring Aarhus. Nationalparken indgår i projektet,
og kulturudvalget arbejder for, at der inden for Nationalparkens beskyttede havområde ved Kalø Slotsruin og Ebeltoft
Havn kan afvikles events på en flydende platform i 2017.
Samlet har udvalget gennem året modtaget 14 henvendelser
med anmodning om støtte eller samarbejde og har indgået
aftaler og/eller bevilget økonomisk støtte til 10 projekter.
K U LT U R H I S T O R I E O G K U LT U R M I L J Ø E R
Nationalparkfonden skal arbejde for at kulturmiljøer og
kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller
om brugen af landskab, natur og kyst, 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. (§3 stk. 5)

I 2015 har bestyrelsen gjort dette ved at:
•	Afholde Åben Arkæologisk udgravning sammen med
Museum Østjylland. Udgravningen, som var åben alle
dage i otte uger i sommeren 2015, var en publikumssucces med mere end 4.400 besøgende. Gæsterne kunne
dagligt følge de professionelle arkæologers gravearbejde, få guidede rundvisninger i udgravningsfelterne og
selv få lov til at grave under professionel vejledning.
Endelig var der særlige arrangementer for skoleklasser
i de to sidste udgravningsuger. Udgravningen gav desuden gode arkæologiske resultater.

•	Færdiggøre renovering af Tjæregryden i Egens Havhuse og opsætte formidlingsplancher om kystfiskeriet i
Nationalparken. Det renoverede anlæg blev indviet på
Nationalparkdagen den 24. maj.
•	Afsætte midler til at understøtte en tiltrængt renovering
af den fredede Postlade i Ebeltoft midtby.
•	Afsætte midler til registrering af fysisk kulturarv og
bevaringsværdige kulturmiljøer i Nationalparken i samarbejde med Syddjurs Kommune.
•	Deltage i udvikling af et stort genopretningsprojekt af
den fysiske kulturarv i Egil Fischers Ferieby sammen
med RealDania, den lokale grundejerforening, Syddjurs
Kommune og Destination Djursland. Projektet omfatter
bl.a. en renovering og genskabelse af den kulturhistoriske feriebys bevaringsværdige parkanlæg.
•	Sikre formidling om Nationalparkens maritime kystkultur i samarbejde med lokale foreninger i forbindelse
Havnefest og kystkulturarrangement på den gamle
fiskerihavn i Ebeltoft.
•	Indlede et stort maritimt kulturprojekt sammen med
bl.a. Syddjurs Kommune og Fregatten Jylland i forbindelse Kulturby 2017. Det er planen at skabe en stor
flydende scene, som bl.a. skal kunne anvendes til arrangementer i Nationalparken.
•	Udføre naturpleje på gravhøje sammen med frivillige

i Nationalparken. Projektet har såvel en natur- som
kulturmæssig dimension.
•	Støtte Verdensballetten på Møllerup Gods med et
sponsorat. Støtten betød, at der kunne tilbydes en
særlig formidling af godsets historie og kulturhistoriske
betydning i Nationalparken.
•	Støtte klassiske koncerter i Djurs og Mols med et
sponsorat. Koncerterne blev afviklet i særlige natur- og
kulturmiljøer, og flere af de otte arrangementer var tæt
relateret til nationalparktemaer.
•	Støtte udgivelse af en kulturhistorisk bog om Møllerup
Gods og offentlig reception ved bogens udgivelse.
•	Støtte driften af veteranskibet Skødshoved med samarbejde om gæstesejlads og formidling af den maritime
kulturhistorie m.v.
•	Støtte gæstesejlads med Fregatinstitutionens Robarkasse. Under sejladserne blev der orienteret om den lokale
maritime kulturhistorie.
•	Arbejde med at hjemtage fondsmidler til at videreudvikle Nationalparkfondens applikation om Kalø Slotsruin.
•	Afholde guidede kulturture i Ebeltoft og andre særlige
kulturmiljøer, herunder 3 ture om Egil Fischers Ferieby, der blev arrangeret i samarbejde med den lokale
forening for By- og Landskabskultur i Syddjurs BLIS.
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FRILUFTSLIV

F R I LU F T S U DVA LG E T
Friluftsudvalget har afholdt fire møder i 2015, hvor der
primært er blevet arbejdet videre med tre store indsatsområder: Sammenhængende kvalitetsstier med primitiv
overnatning, adgang til og faciliteter på kysten samt
faciliteter for ryttere.
Alle tre projekter er langvarige, idet arbejdet kræver
tilladelser fra myndigheder og positiv interesse fra
private lodsejere. Der er sket betydelig fremdrift og
etableret mange faciliteter i løbet af 2015, og projekterne
videreføres i 2016.
Udvalget har endvidere arbejdet med en del andre projekter,
herunder med frivilliggruppens indsats på friluftsområdet,
ansøgning om nyt stenrev ved Strandkær, hummerhuler ved
Ebeltoft Vig, Kløverstier i Ebeltoft og en kortapplikation.
Endelig er kort og brochurer for Nationalparken blevet lagt
sammen til en udgivelse, der er tilgængelig på dansk, tysk
og engelsk.
Udvalget har behandlet syv ansøgninger og givet støtte til tre
af dem. Det er lidt færre projekter end i 2014, og ansøgningerne har primært omhandlet fysiske faciliteter.
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F R I L U F T S L I V S A M T N AT U R - O G
K U LT U R O P L E V E L S E R
Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske
oplevelser (§ 3 stk. 6), og Nationalparkfonden skal beskytte
særligt sårbare naturområder mod slitage og forstyrrelser
ved hjælp af planlægning af stiforløb, formidling m.v. (§ 3
stk. 9)

I 2015 har bestyrelsen gjort dette ved at:
•	Igangsætte arbejdet med at etablere et sammenhængende net af vandrestier i en kvalitet, så stierne kan certificeres af Dansk Vandrelaug, men også internationalt
af European Ramblers Association. Der er mulighed for
primitiv overnatning i forbindelse med vandrestierne.
Planen er at lave en sløjfe i Femmøller, hvorfra der skal
udgå tre ruter af cirka 20 kilometers længde hver. Det
giver mulighed for at vandre både kortere og længere distancer. Den første 20 km sti er certificeret som
kvalitetsvandresti af Dansk Vandrelaug i 2015. Arbejdet
med de to næste stisløjfer er påbegyndt. Der er opsat
shelters og primitive toiletter ved Ørnbjerg Mølle og
Tremosegård. De planlagte shelters ved Stubbe Sø er
også færdige og når de sidste tilladelser foreligger, kan
de sættes op.

•	Etablere Kløverstier i Ebeltoft. Stisystemet omfatter fire
ruter på hhv. 2,5 km., 5 km., 7,5 km., og den lange på
knap 13 km.
•	Vedligeholde og opmærke Naturstyrelsens gulprikkede
vandrestier. Arbejdet udføres af Skovhjælpere, som
består af en gruppe udviklingshæmmede fra en kommunal institution. Arbejdet ledes af en fra Frivilliggruppen
sammen med personalet fra institutionen.
•	Udgive Nationalparkens kortmateriale i nyt og mere
brugervenligt format. Kortet er gratis og er tilgængeligt
mere end 50 steder i og omkring Nationalparken. I sæsonen 2015 er der udleveret mere end 50.000 eksemplarer af de nye nationalparkkort.
•	Omlægge kortapplikationen til en ny og bedre platform.
Applikationen er nu downloadet af over 4.300 personer
og har været i brug mere end 36.000 gange.
•	Udbyde en lang række offentlige guidede ture, både
til vands og til lands. Gennem Nationalparkguiderne
henvises et stort antal gæster til forskellige vandreture
og guidede ture.

er et vinter-ekstremløb over to dage, Molsløbet, der
er en lokal idrætsforenings årlige halv- og helmaraton,
Bjergcamp, der er fire mindre løb i Nationalparken, og
endelig KaLøbet, der er et traditionsrigt løb i Hestehave
og Ringelmose Skov. Desuden afholdt PAN Aarhus et
stort orienteringsløb i nationalparkområdet i påsken
2015.
•	Indlemme den nyrenoverede tjæregryde i Egens Havhuse i en ny sti under projektet Spor i Landskabet.
•	Samarbejde med Kulturudvalget om at arrangere historiske passagersejladser fra Aarhus til Nappedam med
Veteranskibet Skødshoved.
•	Medvirke til etableringen af et nyt udsigtspunkt ved
Skelhøje i Ebeltoft.
•	Medvirke til etableringen af to broanlæg. Det ene er en
badebro ved Fuglsø Strand, og det andet er en flydebro
til bl.a. isætning af kajakker ved Nappedam.
•	Sponsorere Danmarksmesterskabet i landevejscykling
og Europamesterskabet i hundeslædekørsel.

•	Give sponsorater til fire løbearrangementer i og omkring Mols Bjerge: Vinter Ultra Mols Bjerge (VUMB), der
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ERHVERV OG TURISME

E R H V E RV O G LO G O U DVA LG E T

udvikle fødevareområdet sammen med områdets fødevareproducenter og restauranter.

I 2015 har Erhverv- og logoudvalget afholdt fire møder.
Udvalget har på møderne løbende behandlet ansøgninger
fra virksomheder og foreninger om tilladelse til brug af
Nationalpark Mols Bjerges logo.

I den forbindelse gennemførte sekretariatet et kompetenceudviklingsforløb med 12 lokale producenter inden
for kødprodukter, grøntsager, krydderurter, is, saft, mjød,
chokolade, marmelade, syltede produkter, hjemmebagte
småkager m.v.

I 2015 gav udvalget syv tilladelser, der fordeler sig således:
• Ét overnatningssted (Fuglsøcentret)
•	Tre virksomheder/foreninger, der arbejder med friluftliv
(ProfilSund, Bjergcamp, Puls 8410)
•	Tre fødevareproducenter (mjød fra Mjødgård, kød fra
naturplejelam fra landmand Jørgen Ivar Mikkelsen og
kildevand fra Mols Bjerge fra Djurs Vand).

Hos en stor del af virksomhederne har særligt undervisning
i storytelling og forretningsudvikling ført til markante ændringer i deres markedsføring. Projektet understøtter lokal
erhvervs- og turismeudvikling ved at sætte Nationalparken
på landkortet som et sted med fødevareoplevelser.

Som noget nyt har udvalget i år besluttet, at de virksomheder, der har gennemført Nationalparkens Serviceuddannelse,
og som nu er aktive medlemmer af Nationalparkens Servicenetværk, må bruge Nationalparkfondens partnerskabslogo
i deres markedsføring. Netværket arbejder fokuseret på at
optimere servicekvalitet i området. Fremover kan netværksvirksomhederne med partnerskabslogoet markedsføre sig på
deres viden om og samarbejde med Nationalparkfonden, der
samtidigt bliver mere synlig i området.
Udvalget har også taget hul på et nyt stort projekt kaldet
”Nationalparken på spisekortet”. Projektet har til formål at
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TURISME, ERHVERV OG LOKALBEFOLKNING
Nationalparkfonden skal udvikle friluftsliv og turisme på et
bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen og turisterhvervet (§ 3 stk. 7) og Nationalparkfonden
skal udvikle parken i samarbejde med omgivelserne (§ 3
stk. 12)

I 2015 har bestyrelsen gjort dette ved at:
•	Give en række nye virksomheder mulighed for at
deltage i Nationalparkens Serviceuddannelse med
henblik på at arbejde med servicekvalitet i National-
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parken. Serviceuddannelsen er et tredages forløb, hvor
deltagerne får et bredere kendskab til Nationalparken,
arbejder aktivt med værtsskab og styrker deres netværk
og kendskab til hinandens virksomheder og produkter.
Kurset retter sig mod virksomheder med frontpersonale
inden for turismebranchen eller virksomheder, der har
lyst til at arbejde målrettet med besøgende i og omkring
Nationalparken.
•	Holde møde i Nationalparkens Servicenetværk, der
består af en række virksomheder, deres ledere og
ansatte, der har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet Nationalparkens Serviceuddannelse. De knap 30
virksomheder har tre årlige møder, hvor de arbejder på
at optimere servicekvaliteten i området. Det værdifulde samarbejde går på tværs af turismeværdikæden
med deltagelse af specialbutikker, dagligvarebutikker,
museer, overnatningssteder som hotel, campingplads,
sommerhusudlejningsbureau og logier, virksomheder
med formidling af natur og friluftsliv, en højskole samt
eventvirksomheder.
•	Gennemføre et pilotprojekt med produktion og salg af
merchandise for Nationalparken i områdets butikker
samt udarbejde et merchandisekoncept med henblik på
salg af merchandise fra et kommende Velkomstcenter.

•	Gennemføre kompetenceudviklingsforløbet ”Nationalparken på spisekortet” med støtte fra Syddjurs Kommune og Fokuseret Erhvervsstøtte. Deltagerne er 12 lokale
virksomheder, der arbejder med fødevarer. Virksomhederne er gennem forløbet blevet undervist i kendskab
til vilde planter og urter, dyrkning og høst samt brug
af dem til fødevarer samt storytelling på stedbundne
ressourcer og virksomhedsudvikling generelt. Hertil
kommer, at virksomhederne er blevet tilbudt en-til-en
virksomhedssparring dels inden for feltet vilde planter
og urter, dels inden for storytelling og virksomhedsudvikling generelt.
•	Deltage i Djurslandsprojektet ”Made by Djursland” med
henblik på at sætte Djursland på landkortet i den landsdækkende innovationsuge.
•	Inddrage frivillige lokale borgere i arbejdet med at
udvikle Nationalparken. Efter bestyrelsens vedtagelse
af en frivilligpolitik i 2014 annoncerede sekretariatet
efter frivillige først i 2015. Det gav så mange henvendelser, at det planlagte frivilligkursus måtte dubleres. I alt
gennemførte 37 deltagere et 25 timer langt frivilligkursus, hvorefter de er blevet optaget i Nationalparkens
Frivilliggruppe.
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Frivilliggruppen er siden blevet opdelt i en række undergrupper, der bl.a. arbejder med følgende områder:

Turguider generelt
Guider på bestilte ture i Nationalparken, oftest i Mols Bjerge.

Kalø Slotsruin
Fjernelse af uønsket opvækst, oprydning, tilsyn og andre
småopgaver defineret af Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen.

Turguider Skødshoved
Formidling af maritim kulturhistorie under sejladser med
Veteranskibet Skødshoved.

Sheltergruppen
Tilsyn med et antal shelters rundt om i Nationalparken, herunder oprydning, tilvejebringelse af brænde og almindeligt
mindre vedligehold.
Vedligehold på stendysser
Fjernelse af uønsket tilgroning på udvalgte stendysser. Registrering af højenes biologi.
Jagtslotguider
Rundvisninger på Jagtslottet på Kalø og i Besøgscenter
Karlsladen.
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Skovhjælperne
Vedligeholdelse af gult afmærkede stier
Kvalitetsvandrestier
Etablering af tre kvalitetsvandrestier og en kvalitetsvandrevej
med mulighed for primitiv overnatning. Desuden etablering
af andre nye stianlæg.
Eventgruppen
Arbejde med bemanding af infoboder, deltagelse i markeder,
officials ved særlige lejligheder mv.

FORMIDLING

Nationalparken har ikke et udvalg for formidling, da opgaven
går på tværs af alle aktivitetsområder.
Næsten fuldt finansieret af Friluftsrådet har Nationalparken
en koordinerende naturvejleder, der ud over at arbejde med
nedennævnte formidlingsprojekter også er ansvarlig for at
koordinere og distribuere henvendelser til sekretariatet vedrørende formidlingsarrangementer til andre offentlige og private
aktører i området. Disse aktører deltager i et formidlingsnetværk under ledelse af den koordinerende naturvejleder og
omfatter syv lokale frilufts- og formidlingsinstitutioner.

Nationalparkfonden skal arbejde for, at formidling og naturvejledning af Nationalparkens landskabsdannelse, naturog kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og adgangsforhold skal styrkes og koordineres i samarbejde med lokale
aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter,
servicefunktioner og faciliteter. (§ 3 stk. 10)

I 2015 har bestyrelsen gjort dette ved at:
•	Tilbyde daglig formidling og guidede natur- og kulturture
i skolernes sommerferie. I 2015 var nationalparkguiderne
posteret ved Kalø Slotskro, Molslaboratoriet, Femmøller
Strand og i weekenderne ved Åben Udgravning i Agri.
De otte nationalparkguider havde direkte kontakt med
13.100 personer hen over sommeren. Guiderne havde
mere end 1000 personer med på guidede ture ud i landskabet.
•	Tilbyde tre timers sightseeing i bus i Nationalpark Mols
Bjerge med stop på udvalgte steder. Bussen var stort set
fuld på alle afgange og fragtede i alt 573 personer rundt
til natur- og kulturoplevelser i Nationalparken.
•	Tilbyde en række gæstesejladser i samarbejde med
Veteranskibet Skødshoved og Fregatten Jylland. Turene
med Skødshoved afgik fra Ebeltoft og Aarhus og havde
en nationalparkfrivillig formidler ombord. Sejladserne fra
Aarhus gik ad Veteranskibets historiske rute til Nappedam, hvor gæsterne fik en rundvisning på Kalø Slotsruin,
før de blev sejlet retur til Aarhus. Det var en populær
nyskabelse, som bestyrelsen gerne vil forsætte med at til-

byde i de kommende år. Sejladserne
i samarbejde med Fregatten foregik i
Fregattens Robarkasse.
•	Tilbyde tre kulturhistoriske rundvisninger om ugen i Ebeltoft i skolernes
sommerferie. Turene var ikke så
velbesøgte som de øvrige aktivitetstilbud i Nationalparken.
•	Markere den Europæiske Nationalparkdag den 24. maj med en
stor event under temaet ”Naturen
Bevæger”. Her deltog syv forskellige
organisationer med 14 forskellige aktiviteter, som gæsterne kunne deltage i. Standene blev besøgt af ca. 800
personer.
•	Deltage på feriemessen ”Ferie for alle” i Herning og Ebelfestivalen i Ebeltoft. Det er arrangementer, hvor viden om
Nationalparken når ud til rigtigt mange mennesker.
•	Igangsætte projektet ”Ella Bella i Nationalpark Mols Bjerge og Ebeltoft” i samarbejde med initiativtager Ebeltoft
Strand Camping, flere lokale virksomheder og Destination Djursland. Ella Bellas eventyr er en serie af danske
guidebøger, der henvender sig direkte til børn i alderen
5-12 år og deres familier. Guidebogen i nationalparkområdet er digital og fra udgivelsen i påsken 2016 bliver
den tilgængelig for alle borgere og besøgende. Bøgerne
om Ella Bella og hendes familie er med til at give børn og
deres voksne en bedre forståelse og interesse for naturen
i det område, de besøger.
•	Designe en ny visuel identitet for Nationalpark Mols
Bjerge med henblik på at sikre en mere professionel og
ensartet visuel fremtræden med sammenhæng mellem
Nationalparkfondens forskellige produkter. Det gælder
alle produkter lige fra hjemmeside, annoncer, kort og
brochurer til merchandise, blandt andet til partnere i
Nationalparkens Servicenetværk.
•	Udbygge hjemmeside for Nationalpark Mols Bjerge,
der blev relanceret i 2014, med en kalenderfunktion,
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et interaktivt kort samt en webwall, hvorpå brugerne
blandt andet kan finde Nationalparkens egenproducerede tv-serie. Hjemmesiden er også blevet integreret med
nyhedsbreve, Facebook, YouTube og TripAdvisor. Hjemmesiden holdes levende med jævnlige nyheder, ligesom
brugerne på hjemmesiden kan følge bestyrelsens møder
og arbejde med etablering af et velkomstcenter ved
Kalø. I 2015 har hjemmesiden haft 50.500 besøg, hvilket
er en stigning på ca. 10.000 i forhold til 2014.
•	Vedligeholde Nationalpark Mols Bjerges Facebookside med jævnlige opdateringer om nationalparksekretariatets dagligdag, store og små begivenheder samt
aktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge – gerne med
henvisning til informative fakta og altid billedbåret.
Facebook-siden er ikke til nyheder, men der er plads til
korte teasere med link til f.eks. hjemmesiden. 2014 var
det første hele år på Facebook, og facebooksiden fik
1200 venner. I 2015 nåede siden op på ca. 2.000 Facebookvenner. Siden vokser i et roligt tempo uden brug af
boost og annoncering.
•	Udsende nyhedsbreve til 564 abonnenter. Antallet af
abonnenter er i løbet af 2015 steget med 24 %. Nationalparkfond Mols Bjerge udsendte i løbet af året seks
nyhedsbreve udformet i det nye design. Et nyhedsbrev
består af ultrakorte artikler og teasere med mulighed
for at klikke videre til nyheder på hjemmesiden, opdateringer på Facebook eller f.eks. link til film på YouTube.
•	Sikre redaktionel omtale bl.a. gennem udsendelse af
pressemeddelelser. Sekretariatet udsendte 32 pressemeddelelser i 2015. Der var lidt over 400 artikler i
trykte medier med omtale af Nationalpark Mols Bjerge
og hertil mindst lige så mange omtaler på webmedier.
Endvidere har sekretariatet også i 2015 haft et tæt
samarbejde med Destination Djursland om omtale
af Nationalpark Mols Bjerge i deres destinationsblad
og hvervebrochure for Djursland. Et samarbejde
med Turistavisen, som især henvender sig til områdets turister og sommerhusbeboere, har ført til
flere redaktionelle to-siders-omtaler hen over sommeren. Endelig har Nationalparkfond Mols Bjerges
medarbejdere i årets løb deltaget i en række tv- og
radiointerviews.
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Nationalparkfonden skal arbejde for at forskning skal
understøttes og undervisning styrkes gennem etablering
af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der
understøtter natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos
børn og unge. (§ 3 stk. 11)

I 2015 gjorde bestyrelsen dette ved at:
•	Videreudvikle Nationalparkfondens undervisningsportal med materialer til landets folkeskoler under titlen
Lær med Nationalpark Mols Bjerge. Den nye portal har
undervisningsforløb om meget af det, der er unikt i
Nationalparken, og modulerne er opbygget som praktiske tværfaglige forløb, der er lige til at gå til for læreren.
Projektet udføres i samarbejde med nationalparkerne
i Thy og Vadehavet. I forbindelse med den Europæiske
Nationalparkdag udbød de aktører, der har været med
i udviklingen af Mols Bjerges Lær med Nationalparken,
et gratis prøveforløb for nogle skoleklasser, der således
kunne teste nogle af de mange forløb, der er blevet
udviklet. For at sikre alle lige mulighed for at kunne
deltage betalte Nationalparkfonden for bustransporten.
Dette arrangement var særdeles populært.
•	Videreudvikle de ubemandede formidlingsstationer i
projektet På sporet af Nationalparken. Tilbuddet blev
åbnet i 2014, og i 2015 har publikum haft mulighed for
at teste de mange forskellige forløb. De tilbagemeldinger, der er kommet, har resulteret i mindre justeringer
af enkelte af forløbene, men generelt har der været
stor tilfredshed med tilbuddet. Det er svært at sige,
hvor mange gæster der har benyttet aktiviteterne, da
hele ideen er, at gæster i Nationalparken på egen hånd
benytter de åbne og frit tilgængelige stationer. At der
er mange besøgende fremgår tydeligt af gæstebøgerne.
Den største udfordring har været stationen på Øvre
Strandkær, som viste sig ikke at fungere tilfredsstillende.
Derfor er her gennemført en større fornyelse af skiltning
og aktivitetsstande.
•	Arrangere et 24 timers opgaveløb for gymnasier og
tekniske skoler. Nationalpark Adventure Race hedder
løbet, og i år deltog otte hold fra fem forskellige skoler.
Desværre var der frafald før starten, så der kom kun fem
hold af sted. Deltagerne blev udfordret inden for disciplinerne O-løb, Kajak, MTB, samarbejdsøvelser, team
spirit, rappelling, natløb mv.

N AT I O N A L PA R K E N S V E L K O M S T C E N T E R
Som et selvstændigt projekt til opfyldelse af en lang række af
Nationalparkens formål og målsætninger arbejder bestyrelsen for at opføre et Velkomstcenter ud mod Molsvej ved Kalø
Slotsruin.
Velkomstcentret skal udgøre Nationalparkens formidlingsmæssige spydspids, og placeringen er optimal, fordi:
•	Området ligger som en gateway til Nationalpark Mols
Bjerge i parkens vestlige ende mod Aarhus.
•	Området har en god forbindelse til det overordnede
vejnet.
•	Området er allerede i dag Nationalpark Mols Bjerges
mest besøgte udflugtsmål med over 150.000 besøgende
om året.
•	Kalø Slotsruin er et unikt kulturmiljø og udgør en af landets vigtigste borgruiner. I nærområdet ligger to store
offentlige løvskove med særligt naturindhold.
•	Området byder på gode fysiske rammer for en lang
række land- og vandbaserede aktiviteter.
•	Der er flere formidlings- og naturaktører i nærområdet
som fx Danmarks Jægerforbunds nye domicil med Jagtens Hus, BioScience under Aarhus Universitet på Kalø
Hovedgård og Danmarks eneste Økologiske Landbrugsskole ved Egens Havhuse.
I løbet af 2015 har Nationalparkfonden lavet et program for
afvikling af en arkitektkonkurrence. Denne proces startede i
foråret 2015, hvor bestyrelse og råd på et seminar fastlagde

de overordnede rammer for arkitektprogrammets beskrivelse af velkomstcentrets indhold og funktioner.
Bestyrelsen nedsatte herefter en styregruppe, der skal
afvikle konkurrencen og efterfølgende udgøre Bestyrelsens
andel af et dommerpanel. Styregruppen består af følgende
bestyrelsesmedlemmer: Erling Post, Peter Brostrøm, Marianne Kierkegaard, Jørgen Ivar Mikkelsen, Jakob Vedsted og
Verner Damm.
I selve arkitektkonkurrencen skal fem arkitektfirmaer tegne
et forslag til Nationalparkfondens Velkomstcenter, der skal
være en bygning på 750 m2, som skal placeres lige vest for
Hack Kampmann huset i den eksisterende have til huset.
Velkomstcenterets placering ved Kalø har som konsekvens,
at Kalø Slotskro skal nedrives. Dette forhold har givet anledning til kritik i læserbreve og til en hjemmeside, hvor man
kan tilkendegive, at man ønsker kroen bevaret. Bestyrelsen
har indgående drøftet kritikken, men mener ikke, den skal
påvirke beslutningen. I det nye velkomstcenter vil der i lighed med tidligere kunne købes varm og kold mad, herunder
is og pølser.
Nationalparkfonden har siden driftsstart afsat midler til
opførelsen af Velkomstcentret, og opsparingen er ved
indgangen til 2016 omkring 4,8 mio. kr. Da den samlede pris
for projektet er estimeret til et beløb, der er omkring 38
mio. kr, arbejder Nationalparkfonden p.t. med fundraising til
projektet.
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A D M I N I S T R AT I O N

Timeforbrug
Nationalparkfonden drives af et sekretariat med 5 medarbejdere. Herudover havde sekretariatet i sommerferien 8 løst
ansatte nationalparkguider.
Det samlede timeforbrug for medarbejderne var i 2015 på
9363 arbejdstimer. Det er en stigning på 971 timer, hvilket
skyldes, at naturmedarbejderen har været ansat hele året
2015 i modsætning til ½ år i 2014.
I forhold til timeforbruget på formidlingsområdet har nationalparkguiderne brugt 1271 timer mod 1060 timer i 2014.
Dette skyldes, at nationalparkguiderne i 2015 også har været
en del af samarbejdet med Museum Østjylland om Åbne
udgravninger. Formidlingskoordinatoren, som er næsten fuldt
finansieret af Friluftsrådet, har brugt 1355 timer på formidlingsområdet.
Timeforbrug til administration på 3432 timer omfatter sekretariats-, bestyrelses- og rådsarbejde.
Regnskab 2015
Kr.
Administration
Natur
Geologi og landskab
Kultur
Friluftsliv
Erhverv og lokalsamfund
Formidling
Velkomstcenter
Forbrug 2015
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3.900.087
-1.756.345
1.781.502
1.422.277
5.347.521

På grund af ændringer i regnskabsopsætningen indeholdt resultatet for 2013 også tilskud ydet i 2012. Resultat for efterfølgende år indeholder tilskud bevilget i de pågældende år. Ved
årets afslutning er der båndlagt kr. 533.000, som bestyrelsen
har besluttet at bruge til bestemte formål, eller som der er
indgået købsaftale om. De skal tages af opsparingen og lægges
til i budgettet for 2016, fordi regnskabet er et udgiftsregnskab.
Den reelle opsparing er således kr. 4.814.521.
Videreførelser 2015
De midler, som Nationalparkfonden giver i tilskud udgiftsføres i det år, de er bevilget, og hensættes på tilsagnskonto,
således at midlerne ikke kan disponeres til andre formål.
Pr. 31.12.2015 er der 1.531.257,25 kr. på tilsagnskontoen.
Forbrug 2015 i pct.

1.584.313
447.204
88.840
678.123
783.534
509.363
1.820.531
429.425
6.177.724

Da bevillingen for 2015 var på 7.600.000 kr. har Nationalparkfond Mols Bjerge
opsparet kr. 1.422.277

Opsparing 2015
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultat 2014
Resultat 2015
Opsparing pr. 31.12.2015

■ Administration 26%
■ Natur 7%
■ Geologi og landskab 2%
■ Kultur 8%
■ Friluftsliv 13%
■ Erhverv og lokalsamfund 8%
■ Formidling 29%
■ Velkomstcenter 7%
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