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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 23. februar 2016 
 

Referatet blev godkendt  
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3. Ændret tilskudsform til stillingen som koordinator for friluftslivs og formidling 
(Koordinerende Naturvejleder) fra Friluftsrådet  

 
Sagsfremstilling 
Stillingen som Koordinerende naturvejleder blev oprettet i 2008 af Formidlingspartnerskabet 
(Syddjurs Kommune, DGI Karpenhøj, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen, Destination 
Djursland, Naturhistorisk Museum og Friluftsrådet.) og med Syddjurs kommune som juridisk 
arbejdsgiver. Stillingen er betalt af Friluftsrådet med ca. 90% af lønomkostningen. Foreløbig er der 
bevilget løntilskud frem til 1. april 2017.   
 
I 2013 blev der indgået en aftale om at overføre stillingen til nationalparkssekretariatet, således at 
Sekretariatslederen fik den fulde instruktionsbeføjelse, medens selve ansættelsesforholdet ikke 
blev ændret. I slutningen af 2015 udarbejdede Friluftsrådet en ny strategi for deres 
naturformidlingsindsats. Det indebærer bl.a., at den gamle ordning, hvor de koordinerende 
naturvejledere fik løntilskud i treårige perioder, blev afskaffet.  
 
I stedet kan nationalparkerne nu søge om midler til udviklingsprojekter. Friluftsrådet har forlods 
afsat 1,5 mil. kr. pr. nationalpark til den næste treårige periode – altså samme beløb som tidligere. 
Men nu skal nationalparkerne søge pengene på enkeltprojekter. Det giver Nationalparken en mere 
fleksibel tilgang til midlerne, idet der nu kan søges om støtte til nye projekter 3 gange om året, i 
stedet for den tidligere ordning, hvor vi skulle beskrive projekter 3 år frem i tiden. Samtidig er der 
blevet åbnet mulighed for at søge midlerne hjem med et overhead på 1,4.  
 
Alt i alt er vurderingen, at det giver Nationalparken nogle nye muligheder for at operere hurtigere 
og mere effektivt i forhold til nye projekter – men også en risiko for, at Nationalparken ikke får alle 
projekter godkendt, og derfor kan komme til at stå med en større del af lønomkostningen selv.  
Det er dog sekretariatets klare forventning af mellem 50 og 90 % af lønudgiften vil kunne dækkes 
af Friluftsrådets projektbevillinger, idet der hidtil har været en meget fin sammenhæng mellem de 
opgaver, Nationalparken har ønsket at den koordinerende naturvejleder skal løse, og Friluftsrådets 
strategi på området.  Da det er Nationalparken, som ansøger og hjemtager projektmidlerne fra 
Friluftsrådet, og da Formidlingspartnerskabet ikke længere reelt har indflydelse på koordinatorens 
arbejdsopgaver, ønskes stillingen fremadrettet også ansættelsesmæssigt tilknyttet sekretariatet. 
Derfor arbejdes der for en virksomhedsoverdragelse af Kristin Herget fra Syddjurs Kommune. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at der arbejdes for en virksomhedsoverdragelse af Kristin Herget fra Syddjurs 
Kommune, og at der i lønbudgettet for 2017 indarbejdes årsløn til en koordinator for friluftslivs og 
formidling, som helt eller delvis forventes indtægtsdækket gennem støttemidler fra Friluftsrådet.  
 
Bemærkninger 
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Betingelserne og forudsætningerne for en eventuel virksomhedsoverdragelse blev drøftet. 
Ændringen i ansættelsesforholdet får ingen indflydelse på 2016 budgettet, men det skal medtages 
i budgetovervejelserne for 2017.  
 
Økonomien kan være svingende og ikke nødvendigvis den samme hvert år. I forhold til 
sekretariatets forbrug af bevilling til administration vil der ikke ske stor ændring, idet timer, der 
anvendes på projekter i forvejen konteres på projekterne. Der vil altid være nogle administrative 
opgaver, men ikke mere end i dag. 
Koordinatorens stilling er nødvendig. Tilskuddet har et loft på 1.5 mill over 3 år. 
De projekter, som koordinatoren hidtil har arbejdet med ligger inden for rammerne af 
nationalparkplanen og samarbejdsaftalen med Friluftsrådet. Det er også muligt, at en del af 
koordinatorens lønudgifter kan dække over fundraising andre steder fra, så det behøver ikke 
udhule vores budget. 
 
 
Formidlingspartnerskabet anser også i dag Nationalparken som korordinerende organ.  
 
Beslutning: 
Formandens indstilling vedtages. 

 

4. Partnerskab om Gravlev Natursti 
 
Sagsfremstilling 
Naturstyrelsen, Syddjurs Kommune og Nationalparken ønsker som et fælles projekt at forbedre de 
rekreative forhold på Gravlev Natursti. 
Stien er på næsten 8 km og går fra Ebeltoft by ved Park Hotel til lige vest for Gravlev ved den 
gamle købmandsbutik. Stien ligger på det tidligere jernbanespor for togforbindelsen til Ebeltoft og 
ejes af Naturstyrelsen.  Ud over stiens særlige kulturhistorie forløber den igennem en meget 
varieret og smuk natur med højstammet bøgeskov, enge, overdrev, moser, søer og sumpskov med 
bl.a. elle- og pilekrat. Langs stien har Naturstyrelsen etableret et fugletårn ved Stubbe Sø og 
Nationalparken en shelter i umiddelbar tilknytning hertil. 
 
Stiens vedligeholdelsestilstand har lejlighedsvis givet anledning til nogen offentlig debat på grund 
af specielt vejunderlaget, som i periode på enkelte strækninger ikke har været så velegnet til at 
cykle og vandre på.  
 
Nationalparken har tidligere tilkendegivet interesse for at bidrag til vedligeholdelsen, og Syddjurs 
Kommune har ligeledes udvist stor interesse for at bidrage til, at Naturstien sikres som en attraktiv 
rekreativ facilitet. 
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På den baggrund har Naturstyrelsen, Syddjurs Kommune og Nationalparken holdt møde og aftalt 
at arbejde for et partnerskab, som skal skabe grundlaget for, at borgere og besøgende i området 
får mulighed for en mere sikker og berigende oplevelse på Gravlev Natursti. Dette ønskes 
gennemført med en markant udbedring af stien, en øget formidling, etablering af støttepunkter 
for publikum, samt en aftale om den fremadrettede løbende drift.  
 
Naturstyrelsen skal forestå en udbedring og opgradering af stien, hvor der er størst behov. 
Syddjurs Kommune skal overtage den fremtidige drift og vedligeholdelse i en periode på ti år og 
evt. på sigt overtage ejerskabet af stien.  Nationalparken skal forestå formidling af naturindholdet 
og støttepunkter for friluftslivet langs stien. Dette kan ske gennem opsætning af diverse 
infostandere, udarbejdelse af foldere, opsætning af bord- og bænkesæt samt etablering af 
cykelfaciliteter mv. Styrkelse af oplevelsen af naturen langs stien vil udgøre et væsentligt bidrag til 
Nationalparkens arbejde med at etablere certificerede vandreruter i Nationalpark Mols Bjerge. 
 
Det er endvidere tanken, at Nationalparkens skovhjælpere skal forsætte med at føre tilsyn med 
stiens kvalitet og fremkommelighed samt udførerenholdelse, mindre udbedringer og vedligehold. 
Den egentlige drift skal dog være kommunens ansvar. 
 
Naturstyrelsen forventes at anvende ca. kr. 180.00 på udbedring og opgradering af stien inden 
sommeren. Syddjurs Kommune forventes at anvende ca. kr. 15.000 pr. år på den fremtidige drift 
og vedligeholdelse af stien. 
Sekretariatet vil anbefale, at der på budgettet for 2017 afsættes et beløb på omkring kr. 75.000 til 
udarbejdelse af bl.a. infostandere, foldermateriale og støttepunkter. 
Da Naturstyrelsen forventer at udføre væsentlige udbedringer af stien til den kommende sæson vil 
sekretariatet anbefale, at Nationalparkfonden understøtter dette arbejde ved at flytte et eller 
flere bord- og bænkesæt ud på stien. 
  
Indstilling 
Formanden indstiller, at  
1. Nationalparken indgår i partnerskabet om Gravlev Natursti  
2. Friluftsudvalget til budgetlægningen for 2017 udarbejder en projektbeskrivelse til bestyrelsen. 
 
 
Bemærkninger 
 
Peter Brostrøm er inhabil og forlader mødet under behandlingen af dette punkt. 
 
Projektet blev positivt modtaget, dog ønsker bestyrelsen, at der optages forhandlinger med lokale 
aktører om samarbejde i forbindelse med projektet. 
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Beløbsstørrelsen på 75.000 er et estimat, det er friluftsudvalget, der indstiller til bestyrelsen i 
forbindelse med budgetlægning for 2017, hvorefter bestyrelsen tager stilling, når projektet er 
blevet konkretiseret. 
 
Det er en type projekt, som normalt ville have været i udvalget før det blev forelagt bestyrelsen, 
men udvalgene kan ikke indgå partnerskaber, derfor er det fremlagt nu.  
Beslutning: 
Formandens indstilling 1 og 2 blev godkendt.   
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5. Syddjurs Kommuneplan 2016  
 
Bilag 

Udkast til Nationalparkens høringssvar  
 
Sagsfremstilling 
Byrådet vedtog den 30. marts 2016 forslag til Kommuneplan 2016. Forslaget er i offentlig høring 
fra den 19. april 2016 til den 14. juni 2016. Forslaget kan ses gennem følgende link: 
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_3121140_1460990574566.pdf 
Der afholdes offentligt møde om kommuneplanforslaget den 19. og 26. maj 2016. 
 
I planforslaget indgår Nationalparken på mange måder som et betydeligt aktiv til understøttelse af 
kommunens udvikling. 
 
I forhold til befolkningsudviklingen vurderes Nationalparken som en betydende parameter i 
arbejdet for at gøre kommunen til regionens mest attraktive bosætningsområde.  
I forhold til Kommunens turismeudvikling beskrives Nationalparken som et vigtigt 
markedsføringselement og Byrådet nævner direkte Velkomstcentret for Nationalpark Mols Bjerge, 
som et prioriteret turismeudviklingsprojekt for kommunen. 
I forhold til at bevare og styrke natur, kulturarv og landskab fremhæves Nationalparken som et 
fokusområde for byrådets arbejde. Det gælder både i forhold til skabelse af økologiske 
forbindelser i naturen og i forhold til at sikre kulturmiljøer og herunder de maritime kulturmiljøer 
og andre bevaringsværdige sammenhænge. 
 
Sekretariatet har udarbejdet et høringssvar til Kommuneplanforslaget, hvor byrådets fokus på 
Nationalparken påskønnes, og hvor der inviteres til et en yderligere styrkelse af samarbejdet i den 
kommende planperiode. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at Nationalparkens høringssvar til godkendelse 
 
 
Bemærkninger 
 
Det er meget positivt, og der var delte meninger om, hvor positivt det burde være. Men generelt 
var der opbakning til den positive formulering. Det er betydningsfuldt for os. 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling godkendes.   
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6. Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge 2009 – 2016  
 
Bilag 

Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge 2009 – 2016 er udsendt. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen godkendte på møde den 3. september 2015 den samlede tidsplan for udarbejdelsen af 
Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2014. 
 
Som første skridt i dette arbejde skal bestyrelsen i henhold til Nationalparklovens § 25 stk. 2 
udarbejde og offentliggøre en redegørelse for udviklingen i Nationalparken i den forløbne 
planperiode, og herunder skal bestyrelsen foretage en evaluering af de opnåede resultater.  
 
Redegørelsen er et meget centralt baggrundsdokument for skabelse af en oplyst debat i den 
indledende offentlighedsfase til Nationalparkplanen. 
 
Arbejdet med redegørelsen blev igangsat i efteråret 2015. Bestyrelse, råd og udvalg har over flere 
mødet været inddraget i arbejdet og et færdigt udkast kan nu fremlægges til bestyrelsens 
godkendelse. 
   
 
Indstilling  
Formanden indstiller Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge 2009 – 
2016 til godkendelse. 
 
Bemærkninger 
 
Titlens formulering ”i og omkring Nationalparken” blev debatteret. Der er flere årsager til 
formuleringen. For det første er det datamateriale, der er tilgængeligt i kommunen, gældende for 
hele kommunen og kan ikke opdeles på Nationalparken og resten af kommunen. Dernæst findes 
mange af Nationalparkens erhvervsmæssige samarbejdspartnere i periferien af Nationalparken. 
Der var enighed om, at redegørelsen er et flot arbejde med flotte billeder. 
Beslutning: 
Redegørelsen blev godkendt.  
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7. Debatoplæg til den indledende offentlighedsfase til Nationalpark Mols Bjerge 
2018 – 2024 

 
Bilag 

Debatoplæg til den indledende offentlighedsfase til Nationalpark Mols Bjerge 2018 – 2024 er 
udsendt. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen godkendte på møde den 3. september 2015 den samlede tidsplan for udarbejdelsen af 
Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2014. 
 
Som andet skridt i dette arbejde skal Nationalparkfonden i henhold til Nationalparklovens § 20 
indkalde ideer og forslag til den forestående udarbejdelse af et forslag til nationalparkplan.  
 
Indkaldelsen skal ledsages af et debatoplæg med hovedspørgsmålene i forbindelse med det 
forestående planarbejde og ske ved offentlig annoncering med en frist på 12 uger til at komme 
med ideer og forslag. Endelig skal Nationalparkfonden forestå en oplysningsvirksomhed til brug for 
en offentlig debat om den kommende nationalparkplan.  
 
Arbejdet med debatoplægget blev igangsat i starten af 2016. Bestyrelse, råd og udvalg har over 
flere mødet været inddraget i arbejdet og et færdigt udkast kan nu fremlægges til bestyrelsens 
godkendelse. 
 
Offentlighedsfasen for indkaldelse af ideer og forslag til Nationalparkplanen er fra den 6. juni til 
29. august 2016. 
 
Bestyrelsen og rådet for Nationalparkfonden har planlagt 6 offentlige møder for drøftelse af ideer 
og forslag til Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2024: 
 
7. juni 2016  Offentligt møde om Friluftsemner 
16. juni 2016  Offentligt møde for generel debat om Nationalparkplanen 
28. juni 2016  Offentligt møde om Naturemner 
17. august 2016 Offentligt møde for generel debat om Nationalparkplanen 
22. august 2016 Offentligt møde om Kulturemner 
28. september 2016 Offentligt møde om Erhverv- og Logoemner 
  
Indstilling  
Formanden indstiller Debatoplæg til den indledende offentlighedsfase til Nationalpark Mols Bjerge 
2018 – 2024 til godkendelse. 
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Bemærkninger  
 
 
Erling opfordrer bestyrelsen til at få deres bagland til at komme til møderne og bidage. 
 
Møderne holdes 
7. juni 2016  kl. 16 – 18-  Karpenhøj .-- Friluftsemner 
16. juni 2016  kl. 19-21 – Kalø Højskole generel debat om Nationalparkplanen 
28. juni 2016  kl. 16 – 18 – Strandkær - Naturemner 
17. august 2016 kl. 19 -21 – Aktivitetshuset, Ebeltoft generel debat om 
Nationalparkplanen 
22. august 2016 kl 19 – 21 – Moskroen - Kulturemner 
28. september 2016 kl 7.30 – 9 – Fregatten - Erhverv- og Logoemner 
 
 
De to møder med generel debat er parallelle møder, hvor der er lagt vægt på, at det ene er i 
Rønde og det andet i Ebeltoft. 
 
Der blev efterlyst større klarhed om formålet med møderne, og hvor man afleverer sine forslag og 
ideer. Det bør stå i debatoplægget.  
 
Der er en uge til redigering og korrektur, der ønskes et spørgsmål mere ind omkring geologi. 
 
Der skal ændres ”har være en relaitet …” til ”blev oprettet i 2009” 
 
Beslutning: 
Debatoplægget blev godkendt.  
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8. Velkomstcenter - orientering 
 
Bilag 

Arkitektkonkurrenceprogram for Velkomstcentret er udsendt 
 
Sagsfremstilling 
Det nødvendige materiale til afholdelse af en arkitektkonkurrence for Velkomstcentret til 
Nationalpark Mols Bjerge blev sendt til EU den 28. april 2016.  
 
Annonceringsperioden, hvor interesserede arkitektfirmaer kan fremsende anmodning om at blive 
udvalgt til at indgå i konkurrencen, er fra den 28. april frem til den 31. maj.  Herefter vil 
Styregruppen i perioden fra den 1. juni til den 17. juni 2016 vurdere ansøgningerne og udvælge de 
5, som skal deltage i konkurrencen. Styregruppen har aftalt møde for udvælgelse af de 5 
arkitektfirmaer tirsdag den 14. juni kl. 16.30. 
 
Arkitektkonkurrenceprogrammet udsendes og det samlede materiale, som indgår i konkurrencen, 
kan ses på www.velkomstcentermolsbjerge.dk  
 
Bemærkninger 
 
Konkurrenceprogrammet er færdigt inden prækvalifikationen. Det kan ses på 
www.velkomstcentermolsbjerge.dk 
Det virker meget professionelt, at programmet er færdigt før prækvalifikationen, det giver 
firmaerne et bedre grundlag for at udvise interesse.  
Billedet af middelaldervejen er måske ikke af god nok opløsning, det skal tjekkes. 
 
Det blev sendt ud den 28.4. – henvendelser sker til konsulenten, og vi får en liste over 
henvendelser efter den 31.5. 
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9. Dialogmøde med Syddjurs Kommune 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken er inviteret til dialogmøde med Syddjurs Kommune den 1. juni 2016. Kommunen 
vil være repræsenteret ved borgmester Claus Wistoft, formand for Natur, teknik og miljø Per 
Dalgaard, formand for Plan, udvikling og kultur Kirstine Bille, direktør Poul Møller samt cheferne 
Kenneth Jensen og Morten Hundahl. Nationalparken vil være repræsenteret ved formanden, 
næstformanden, sekretariatslederen samt Jette, som repræsentant for Rådet. 
 
Formanden vil nærmere orientere om baggrunden for mødet og for de emner, som ønskes 
drøftet. 
 
Bemærkninger  
 
Marianne er ikke nævnt i sagsfremstillingen, men er også inviteret til mødet. 
 Det blev foreslået, at udvalgsformændene også inviteres til møderne, hvis dagsordenen er 
relevant for dem.  
Der er ikke udsendt dagsorden, men Nationalparken ønsker følgende punkter drøftet: 
Koordinatorens ansættelse, velkomstcentret, processen i forhold til ny nationalparkplan og 
erhvervsfremme. 
 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med initiativet. Måske kunne man ønske et kommissorium 
for møderne ligesom en dagsorden i god tid. 
 

10. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde 

 
Bilag 

Aktivitetsoversigt 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt medio februar 2016 til primo maj 2016 som 
fremlægges til orientering. 
 
Bemærkninger 
Bleisure turisme er en blanding af  pleasure og business.  
 
2kk er ufuldstændig. 
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11. Eventuelt 
Der ønskes en status på Naturfondsprojekter.  
 
Nationalparkens samarbejde med Naturfonden ligger inden for rammerne af nationalparkplanen.  
 
I henhold til bestyrelsens godkendte budget deltager Nationalparken ikke i Gl. Estrupmessen næste gang. 
 
Naturstyrelsen har undersøgt de juridiske muligheder for, at Nationalparken kan melde sig ind i foreningen. 
Det kan Nationalparken godt. 
 
Molbordet arbejder med molbohistorier, evt med et fortællested med en stor stork. Temaet vedrører 
”Retten til dumhed”. Det blev nævnt, at der er fortællesteder nok, og tivoliserende elemente bør vi ikke 
støtte. 
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