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Møde i Nationalparkrådet 
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 16.30 til 19.00 på sekretariatet 
 
Notat: 
Kim leder mødet som næstformand 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Godkendelse af referatnotat fra sidste rådsmøde den 1. juni 2015  

Notatet blev godkendt  
 

3. Godkendelse af Rådets mødekalender 2016 
 

Julemiddag den 15. 12 sammen med bestyrelsen 
Det blev diskuteret, om man skal lægge et ekstra møde om planudarbejdelse ind i kalenderen. 
Det blev foreslået, at mødet den 28.4. flyttes til den 30.4. og omdannes til ekskursion.  
Punktet tages op på mødet den 8. februar.  
Der udsendes ny årskalender til rådsmedlemmerne. 
Kalenderen godkendes i henhold til ovenstående bemærkninger.  

4. Gennemgang af tidsplan for revision af Nationalparkplanen og herunder drøftelse af rådets rolle i 
processen 
Mika orienterer. Det tager to år at lave planen, som skal gælde fra 2018 og 6 år frem.  

https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=2.+Referatnotat+R%C3%A5dsm%C3%B8de+den+1.+6.+2015.pdf
https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=3.+Kalender+2016.pdf
https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=4.+Tidsplan-NP2.pdf


Første trin er redegørelsen, som skal være færdig, før debatoplæg og indkaldelse af forslag og ideer 
kan finde sted. 
Redegørelsen skal beskrive udviklingen i Nationalparken i forhold til indsatsområderne i 
Nationalparkplanen fra 2012. Der skal redegøres for både det, som nationalparken har sat i værk, 
men også hvad andre har sat i gang, hvis det også hører under nationalparkens formål. 
I udvalgene er der orienteret om, hvordan udvalgenes medlemmer kan bidrage til redegørelsen. 
Vi skal beskrive, hvordan udviklingen er påvirket, og vi skal evaluere vores egen indsats. 
 
Redegørelsen er ny i forhold til planarbejdet.  
Medlemmerne i rådet opfordres til at gå tilbage til deres organisationer og få bidrag til 
redegørelsen. Bidragene leveres til Mika, som skriver redegørelsen og kvalitetssikre den med de 
personer, som har leveret input. 
 
Udvalgsmøderne i januar vil komme til at handle om bidrag fra udvalgene. 
 
Rådet diskuterede evt. udvidelse af nationalparken for at få afklaret, hvordan og hvem der kan 
afgøre det.  
 
Det er ministeren, der sammen med forligspartierne kan beslutte ændring af nationalparkgrænsen.  
Hvis man ønsker at komme med i nationalparken, skal man henvende sig til ministeren, der nok vil 
spørge bestyrelsen om, hvordan bestyrelsen vil se på forslaget. 
En mindre udvidelse kan gøres administrativt. 
En væsentlig ændring kræver politisk inddragelse af forligspartierne, og det kræver en ny 
bekendtgørelse som skal i offentlighedsfase. 
 
En udvidelse kan bringes til debat i offentlighedsfasen – det er bestyrelsen der vedtager 
debatoplægget, men vi kan foreslå det til bestyrelsen, vi skal dog være forsigtige, det kan give 
problemer, det skal være lodsejerne selv, der ønsker det.  
 
 
Med hensyn til at det er den samme lovgivning der gælder inden for som uden for nationalparken, 
så er det en lovgivningsopgave, som folketinget afgør.  Bestyrelsen har besluttet at det skal være 
bedre at være inden for end uden for nationalparkgrænsen.  Det er ikke på grund af lovgivningen, 
men fordi nationalparken råder over midler, som den kan bruge i nationalparkområdet i forhold til 
nationalparkens formål. 
 

  
Køb og salg af fast ejendom blev også diskuteret. Det er rigtigt, at nationalparken kan købe fast 
ejendom, men den kan ikke eje jord, dvs. at nationalparken skal afstå området til Naturstyrelsen 
når bestyrelsen har realiseret sit projekt på ejendommen.  Men det rejser også nogle væsentlige 
problemer, fordi naturstyrelsen så skal drifte området, så nationalparkerne ad den vej vil komme til 
at have indflydelse på Naturstyrelsens drift af statens arealer. Hvis nationalparken en gang skal 
købe noget, skal det være efter en klar aftale med Naturstyrelsen, så vi ikke spænder ben for 
hinanden.  
 
 

 
 
 

5. Orientering om beslutninger på sidste bestyrelsesmøde den 3. september 2015 samt punkter på 
dagsordenen til den kommende bestyrelsesmøde den 26. oktober 
 
Bestyrelsen behandlede planarbejdet, bl.a. også analysen fra Epinion. Det er en 
befolkningsundersøgelse, og bestyrelsen behandler det igen på næste bestyrelsesmøde.  Det er en 

https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=5.1+udkast+til+referat+af+bestyrelsesm%C3%B8de+den+3.9.2015.pdf
https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=5.2+Indkaldelse+med+udkast+til+bestyrelsesm%C3%B8de+den+26.+oktober+kl.+16.30+p%C3%A5+Jagtslottet.pdf
https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=5.2+Indkaldelse+med+udkast+til+bestyrelsesm%C3%B8de+den+26.+oktober+kl.+16.30+p%C3%A5+Jagtslottet.pdf


del af redegørelsen. Bestyrelsen ønskede ikke en socioøkonomisk analyse, men besluttede at bruge 
de data, som i forvejen er tilgængelige bl.a. fra kommunen. 
Oplægget til bestyrelsen er en undersøgelse blandt 100 personer i Nationalparken, 100 personer i 
nærheden af nationalparken og en panelundersøgelse blandt 200 århusianere. 
 
Bestyrelsen behandlede også budgetopfølgning, og næste års budget. Budgettet for 2016 
udarbejdes for den bevilling på 7.500.000 kr, som nationalparken får. Der er faste udgifter til 
administration (som ikke må overstige 2.500.000 kr) og på forhånd disponeret ca. 1 mio. til 
velkomstcenter og  1.4 mio. til formidling, frivillige og skoletjeneste. Det beløb der var tilbage skal 
fordeles til de faglige aktiviteter og der er indberettet ønsker fra udvalgene til budgettet. Der var 
ønsker for flere penge, end der var til rådighed, så bestyrelsen bad udvalgene om at reducere deres 
budgetter med 12%. Resultatet af denne justering behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen godkendte oprettelse af højhastighedsnet ved Kalø Slotskro, den skal bruges til at 
streame vejr-tv til TV2 og til hotspot, hvor besøgende kan downloade Kalø appen og 
Nationalparkappen. 
 
Der blev orienteret om det nye formidlings- og friluftscenter, som kommunen har vedtaget. 
 

 
6. Orientering om metoden med kommissorier til frigivelse af midler til udvalgsarbejdet samt en 

orientering om igangværende og planlagte projekter i de 4 stående udvalg. Kim vil kontakte et 
medlem fra hvert af de 4 udvalg som skal orientere om udvalgsarbejdet. 

 
Friluftsudvalget. 
Anita orienterede om udvalgets nye medlem, Thorkil Danielsen fra Friluftsrådet og glædede sig 
over, at udvalget igen var fuldtalligt. 
Emnerne på mødet har bl.a. været: 

• Reguleringerne i budgettet i forbindelse med udformningen af kommissorierne 
• Formidlingspartnerskabets rolle i forhold til nationalparken 
• Projektforslag om folder til sikker indsamling af tang og skaldyr, som udvalget ikke 

anbefaler, fordi det ikke er nationalparkspecifikt 
• Projekt ansøgning fra Nappedam vedr. ny bygning. Udvalget anbefalede det, fordi det giver 

nyt støttepunkt til havkajak i nationalparken 
• Ansøgning om sponsorat til VM i hundeslædeløb, som udvalget anbefalede 
• Orientering om formidlingsbudgettet 2016 og 
• Arbejdet med nationalparkplanen 

 
Kulturudvalget. 
Bent Dall orienterede om arbejdet i udvalget. 
Udvalgets indstillinger til budget 2016 har været præget af, at nogle af 2015-projekterne fortsætter 
også i 2016. Projekterne har været tilfredsstillende og særdeles velbesøgte. 
 
Udvalget anbefaler, at der sættes mere fokus på forskning. Af større projekter i 2016 kan nævnes:  
Registrering af kullturmiljøer 
Egil Fischer projektet 
Wooden Island projektet (en del af Århus 2017) 
Postladen i Ebeltoft, hvor udvalget har anbefalet at frigive tilskud til andet formål under 
forudsætning af en plan for fremtiden og organisatorisk afklaring. 
  
Problemet med, at én ansøgning kan komme på budgettet fra flere udvalg blev diskurreret.  
Der sendes én ansøgning til sekretariatet, som vurderer om den falder inden for flere formål. Hvis 
det er tilfældet, fremlægges ansøgningen i de pågældende udvalg, som kan tage stilling til, om de 



vil bidrage til projektet. Ansøger søger ikke flere steder, og ansøger oplyses heller ikke om, hvilket 
udvalg, der har givet hvor meget.  
 
I forhold til Egil Fischer projektet, er det ikke lagt frem igen for 2016 i udvalgene, fordi det allerede 
er besluttet, at det også gælder i 2016. 
 
 
Naturudvalget 
Reidar orienterede kort om mødet, der også havde reduktion i budgettet og udformning af 
kommissorier på dagsordenen.  Naturudvalget har været gennem brainstorming, hvorefter 
sekretariatet sammen med udvalgets formand har formuleret kommissorierne, der blev fremlagt 
på sidste udvalgsmøde. Også i dette udvalg er der projekter, der fortsætter i 2016, bl.a. Råd til råd 
og bynær natur.  Udvalget har endvidere diskuteret afrapporteringsformen, når et projekt er 
afsluttet og der blev orienteret om et ønske om en geologi-bog (folder) om området. 
 

 
Erhvervsudvalget 
Bo orienterede om arbejdet med kommissorier, som udvalget gerne ser får et andet navn. 
Reduktionen i budgettet er sket ved at reduceres et projekt meget og derved også få plads til en 
pulje til udefra kommende projekter.  
 
Serviceuddannelse og –netværk fortsætter også i 2016 ligesom projektet med Nationalparken på 
spisekortet fortsætter med fokus på restauranter.  Af nye projekter nævnes synlighedspakke og 
partnerskabslogo (tilbud til virksomheder) og videreudvikling af merchandise. 
 
Der er kommet ansøgning om brug af logo fra Djursvand, der ønsker at sælge vand på flasker fra 
Nationalpark Mols Bjerge. Udvalget bevilgede brug af logo. 
 
Retningslinjerne for brug af logo skal justeres på mødet i januar ind indarbejdelse af 
partnerskabslogoet. 
 
 

7. Orientering om status for arbejdet med Velkomstcentret. Herunder projektpræsentationen, 
arkitektkonkurrenceprogrammet og afgrænsningen af lokalplanområdet 
 
Mika opfordrer til at gå på hjemmesiden og se projekt præsentationen og det nye kort.  
Arkitektkonkurrence kan måske igangsættes inden udgangen af 2015. Der arbejdes meget med 
finansieringsmuligheder, men er der ikke fundet midler inden arkitektkonkurrencen, kan man godt 
gennemføre arkitektkonkurrencen alligevel. 
 

 
8. Drøftelse af aktiviteter i nationalparkens kyst- og havområder 

Punktet udsættes til Thorkild kommer tilbage. 
 

 
9. Evt. 

 
 
 

https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=7.1+Projektpr%C3%A6sentation+Velkomstcenter.pdf
https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=7.2+Afgr%C3%A6nsningskort.pdf
https://www.dropbox.com/home/Nationalparkr%C3%A5det/0000.%20r%C3%A5dsm%C3%B8der%20dagsordner%20og%20referater/2015/3.%20R%C3%85DSM%C3%98DE%2020.%20OKTOBER%202015?preview=8.+Oversigt+over+aktuelle+og+planlagte+aktiviteter+og+events+i+nationalparkens+Kyst.pdf

