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1. Godkendelse af dagsorden 
  Dagsorden blev godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11. maj 2016 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. maj blev godkendt 
 
 
3. Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 - 2024  
 
Bilag 
Beskrivelse af indsatsområder 
 
Sagsfremstilling 
Offentlighedsfasen for den indledende debatfase til Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2024 
sluttede mandag den 29. august. De afholdte offentlige møder har været velbesøgte og 
nationalparksekretariatet har ved flere andre møder, arrangeret af foreninger, haft mulighed for 
at skabe debat om indholdet af den kommende nationalparkplan. På de afholdte møder og via 
tilsendte mail har sekretariatet modtaget mange forslag til indhold i den kommende plan. Dette 
materiale vil i overskuelig form blive udsendt til bestyrelse og råd forud for planseminaret den 8. 
oktober på Fuglsøcentret. 
 
Sekretariatet har arbejdet med udformning af strukturen i forslaget til Nationalparkplan Mols 
Bjerge 2018 – 2014. Udformningen er bl.a. fastlagt på baggrund af en dialog i nationalparkernes 
formandsforum, hvor harmonisering af nationalparkplanlægningen har været et tema samt under 
påvirkning af konklusionerne i rigsrevisionens evaluering af nationalparkernes hidtidige arbejde. 
 
Det er sekretariatets ønske på den baggrund at planen overordnet opbygges af 3 dele: 
 
Først del skal omhandle de forhold, som danner baggrunden for Nationalparkplanen. Disse 
elementer vedrører lovgivning, politiske udmeldinger, gældende planer, økonomiske rammer, 
fysiske forhold, udførte handlinger hos relevante myndigheder og parter, realisering af egne 
projekter frem til planudarbejdelsen samt endelig den indledende offentlighedsfase hvor borgere, 
foreninger og institutioner er fremkommet med forslag til Nationalparkplanens indhold. 
 
Anden del skal beskrive, hvordan Nationalparkfonden vil udfolde sin vision inden for 
Nationalparkens forskellige formål. Først beskrives bestyrelsens vision for Nationalparken sammen 
med den identitet, som bestyrelsen ønsker Nationalparken skal forbindes med. Herefter beskriver 
bestyrelsen, hvordan den ønsker at realisere sin vision inden for nationalparkens enkelte formål. 
 
Tredje del er den konkrete handleplan. Her skal det på et detaljeret niveau beskrives, hvilke 
indsatsområder, som ønskes realiseret på kort, mellem og lang sigt samtidig med, at der 
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formuleres konkrete mål, som er operationelle ved en evaluering. Indsatsområder opdeles i to 
grupper, hvor den første er de højst prioriterede, som i udgangspunktet skal gennemføres i 
planperioden mens den anden vedrører indsatsområder, som kan prioriteres, hvis der opstår 
mulighed herfor.   
 
For skabelse af en optimal ramme for arbejdet på planseminaret ønskes en overordnet 
fastlæggelse af, hvilke indsatsområder, som planens handlingsdel skal indeholde. Bestyrelsen 
besluttede på mødet den 23. februar, at debatoplægget primært skulle indkalde ideer og forslag til 
styrkelse og udvikling af arbejdet inden for de områder, som Nationalparkbestyrelsen allerede 
arbejder med. De opstillede indsatsområder med delindsatser er opbygget i henhold til denne 
beslutning. 
 
Sekretariatet vil på mødet redegøre nærmere for den foreslåede opbygning af nationalparkplanen 
og de 16 indsatsområder som er bilag til sagen. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller: 
 
1. Planens overordnede struktur til godkendelse 

 
2. De 16 indsatsområder til drøftelse og at bestyrelsesmedlemmerne har frem til den 28. 

september til at fremsende ændringsforslag til indsatsområder og delindsatser 
 
Beslutning 
Formandens indstilling 1 blev godkendt 
Formandens indstilling 2 blev godkendt med tilføjelsen, at de indkomne forslag så vidt muligt skal 
indarbejdes i indsatsområderne, med en markering af, at det er indkomne forslag. 
 
De indkomne forslag lægges i Filkassen. 
 
Bemærkninger 
 
Tredelingen er naturlig, men borgernes indkomne forslag savnes i indsatsområderne. Fint at 
indsatsområderne kan gå på tværs af formålene. På den måde beskrives samme projekt ud fra 
flere synsvinkler.  
Der opfordres til, at bestyrelsen ikke blot automatisk fortsætter igangværende projekter, men 
vurderer dem og tager stilling til dem igen. 
Der ønskes et tjek på de ord, der bruges i forbindelse med beskrivelsen, f.eks. hydrologi i skovene, det 
vedrører urørt skov, og skal formuleringsmæssigt ændres. 
De indkomne forslag fra første planperiode kan kun tages med i anden planperiode, hvis de er 
genfremsendt eller et bestyrelsesmedlem foreslår det. 
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Niveauet af deltaljering i de foreløbige skemaer blev drøftet, der mangler et niveau.  
Skemaerne over indsatsområder er grundlag for planen og skal ikke være helt så deltaljerede, men 
dog rimeligt målbare.  
 
 
3. Applikation for Kalø Slotsruin 
 
Bilag 
Projektbeskrivelse for udvidelse af applikation for Kalø Slotsruin med udsigtspunkt fra tårnet  
Tilbud på udvidelse af applikationen med udsigtspunkt fra tårnet 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparkfonden ansøgte i efteråret 2015 Nordea Fonden om kr. 160.000 til udvidelse af 
applikationen for Kalø Slotsruin med Ladegården. Bestyrelsen havde som medfinansiering til 
projektet afsat kr. 40.000 på budgettet for 2016.  
Omkring årsskiftet 2015/16 fik vi afslag på ansøgningen. På den baggrund besluttede 
kulturudvalget på sit møde den 20. januar 2016, at bestyrelsen skulle ansøges om, at de afsatte 
midler i stedet skulle anvendes til at udvide applikationen for Kalø Slotsruin, så den kunne 
anvendes fra toppen af den nye trappe i ruintårnet.  
InnoPro har oplyst, at udvidelsen af applikationen koster kr. 60.000 
På den baggrund har kulturudvalget udarbejdet en projektbeskrivelse, som fremlægges til 
bestyrelsens godkendelse. 
 
Sagen blev behandlet på bestyrelsesmødet den 23. februar, og blev sendt tilbage til 
kulturudvalget, da udvalget ikke havde haft mulighed for at drøfte indstillingen omkring de 
yderligere kr. 20.000 til projektet. Kulturudvalget havde møde med InnoPro den 15. august 2016, 
hvor tilbuddet på og indholdet af udvidelsen blev gennemgået. Tilbuddet indbefatter også en 
vedligeholdelse af den samlede applikation frem til foråret 2020. 
 
Kulturudvalget besluttede enstemmigt på deres møde den 23. august at indstille projektet til 
bestyrelsens godkendelse.   
 
Indstilling 
Formanden indstiller at  

1. kr. 40.000 godkendt til udvidelse af Kaløapplikationen med Ladegården ændres til en 
udvidelse med en borgvisualisering med udsigtspunkt fra tårnet  

2. Kr. 20.000 må anvendes fra en anden konto under kulturområdet. 
 
Beslutning 
Formandens indstillinger 1 og 2 godkendes 
Bemærkninger 
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Projektet dækker et behov, som vi har nu, derfor godkendes det, men det skal tages op til 
evaluering ved periodens udløb, så der kan tages højde for udviklingen og nye muligheder på 
området. 
 
4. Georadar og markante bakkekamme i Nationalparkens istidslandskab  
Bilag 
Projektbeskrivelse for Geologiprojekt om Georadar og markante bakkekamme i Nationalparkens 
istidslandskab 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen bevilligede på baggrund af en projektbeskrivelse 92.000 kr. i 2016-budgettet til 
Geologi-projekt m Aarhus Universitet Geoscience til Historisk Vegetationsanalyse for Mols Bjerge 
(opfølgning på Agri Sø-projektet m boring i Fuglsø Sø). Dette projekt endte med at blive finansieret 
af uforbrugte 2015-midler, hvorfor der resterer uforbrugte 2016-midler inden for Geologi-området 
uden projektbeskrivelse. 
 
Som opfølgning på to andre ældre Geoscience-geologiprojekter (Digital landskabsanalyse og 
Seismisk analyse af undergrund) resterer nogle spørgsmål om oprindelsen af en række markante 
bakkekamme rundt om Ebeltoft Vig, bl.a. i Feldballe Bakker. Denne tvivl har givet anledning til to 
ret forskellige tolkninger af de sidste isfremstød og deres effekter på landskabet. Udvalgsformand 
Jette Sørensen og Jens Reddersen bad derefter Geoscience om at udforme et projekt, der kunne 
afgøre denne tvivl. Resultaterne herfra vil blive integreret i rapporteringen af projekt Digital 
Landskabsanalyse. 
Geoscience fremsendte herefter projektansøgning med brug af Georadar med et budget på 80.000 
kr.  
 
Naturudvalget har behandlet ansøgningen på møde 18. august 2016, og anbefaler bestyrelsen at 
godkende ansøgningen. På den baggrund har sekretariatet udarbejdet projektbeskrivelse til 
frigivelse af bevilling til projektet 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at kr. 80.000 frigives fra Geologibudgettet til gennemførelse af ovennævnte 
projekt fra uforbrugte 2016-midler på Natur-og geologiområdet.  
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
Bemærkninger 
 
Det er en forlængelse af tidligere projekter. Projektet kan afklare tvivlsspørgsmål fra disse. 
Der mangler viden om skabelsen af Mols Bjerge. 
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5. Budgetrapport 2016 og drøftelse af budget 2017  
 
Bilag 
Budgetrapport 31.7.2016 
Budgetramme 2017 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en budgetrapport medio 2016 inkl. overslag over forbrug resten af 
budgetåret. Rapporten viser, at der ikke er udsigt til budgetoverskridelser, samt at der på de fleste 
områder er udsigt til forbrug i henhold til budgettet. På natur-, frilufts- og erhvervsområdet kan 
der dog ikke forventes fuldt forbrug i henhold til alle bestyrelsens godkendte projektbeskrivelser. 
På den bagrund er der for disse områder fokus på projektjusteringer i efteråret samtidig med, at 
der kan forventes en opsparing på 300.000 til 500.000 til Nationalparkens Velkomstcenter. 
 
Nationalparkens bevilling i 2017 fra finansloven forventes at være på 7,6 mio. og herudover 
forventes projektudviklingsmidler på minimum 0,5 mio. primært fra Friluftsrådet. Udgiften til 
sekretariatsdriften anslås til at være 3,6 mio. hvoraf de 1,5 mio. afholdes under Nationalparkens 
udviklingsprojekter. På grund af Friluftsrådets ændrede tilskudspolitik til nationalparkerne er 
driftsudgiften 0,5 mio. højere end 2016, men det samme gør sig gældende for lønandelen til 
udviklingsprojekter, så driftsudgifterne til administration er på niveau med 2016. Således er der 
4,5 mio. til projekter udover lønforbruget. Formidlingsområdet som omfatter generel formidling 
samt de 4 udvalgsområders formidling foreslås et budget på kr. 800.000 i lighed med 2016, som 
har forløbet planmæssigt og tilfredsstillende. Til velkomstcentres foreslås afsat kr. 500.000 til 
planarbejde og fundraising. Til aktiviteter med frivillige foreslås afsat kr. 300.000. Således er der 
2,9 mio. til projektarbejdet inden for de 4 udvalgsområder.  
 
Budgetlægningen for 2017 blev igangsat på Nationalparkens udvalgsmøder i uge 33. De 4 udvalg 
havde alle et punkt på dagsorden, hvor de, bl.a. på baggrund af en foreløbig evaluering af 
indsatsen i 2016, skulle drøfte projektønsker til 2017 med angivelse af tilknyttet økonomi. 
Projekterne samt det samlede budgetønske fra de enkelte udvalg blev overdraget til formanden, 
som har vurderet i det i en samlet budgetsammenhæng. På den baggrund er formandens udspil, at 
der afsættes kr. 650.000 til hvert udviklingsområde dog således, at der til naturområdet afsættes 
yderligere 300.000 til samarbejde med Den Danske Naturfond.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der udarbejdes projektbeskrivelser i henhold udvalgenes forslag fra 
mødet i uge 33 inden for en økonomisk ramme på kr. 950.000 på natur- og geologiområdet samt 
på kr. 650.000 inden for henholdsvis kultur-, frilufts- og erhvervsområdet. Projektbeskrivelserne 
drøftes på bestyrelsesmødet i oktober, justeres af udvalgene i november og behandles endeligt på 
bestyrelsens møde i december.  
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Beslutning  
Formandens indstilling godkendes. 
Bemærkninger  
Grovbudgettet er godt. Det er fint, at der i afsat mere til natur, når Naturfonden viser interesse 
herude.  
Budgettet betyder også, at der ikke bliver penge til Åbne Udgravninger i 2017. 
 
 
 
6. Indkøb af tjenestebil 
 
Bilag 
Tilbud fra Toyota 
 
Sagsfremstilling 
I forbindeles med de stadig flere udadvendte opgaver og projekter, som Nationalparken udfører, 
er der opstået et behov for en tjenestebil af flere grunde: 
• Vi er ofte tvunget til at køre på steder, hvor der ikke normalt må køres. Ved at have en bil med 

tydeligt logo på, legaliseres kørslen.  
• Flere og flere af de opgaver vi løser bl.a. ved hjælp af de frivillige, kræver transport af værktøj, 

maskiner, træ, brænde og meget andet.  Vi forsøger pt. at løse disse opgaver ved hjælp af 
personalets og de frivilliges private biler, men denne løsning er ikke holdbar i længden og de 
frivillige får ikke dækket deres udgifter. 

• Terrængående færdsel, som i dag må hente hjælp til, vil vi fremover selv kunne løse. Hermed 
bliver Nationalparksekretariatet mere fleksibelt.  

• Flere i sekretariatet kører mange kilometer i forbindelse med udstillinger, messer, opgaver 
med de frivillige og så videre. 
 

Herudover vil det være positivt i forhold til de frivillige, hvis vi i forskellige situationer kunne stille 
bil til rådighed fx ved deltagelse i udstillinger og messer m.v. Endelig vurderes det at en 
tjenestevogn i nationalparkens farve og med tydeligt logo vil brande Nationalparken, give et mere 
professionelt indtryk og ekstra synlighed i området.  
 
Et bud på en passende bil kunne være en Toyota Hilux. Den vil kunne anskaffes for ca. 250.000 kr. 
eller leases for ca. 3.800 kr./måned, jævnfør nedenstående tilbud.  
 
Bilen foreslås finansieret af midler på 2016 budgettet, det primært er opstået som følge af 
udbetalt tilskud fra Friluftsrådet til et tidligere afsluttes projekt.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller at bilen at biler erhverves af uforbrugte midler på friluftsområdet.  
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Beslutning 
Der er opbakning til, at der anskaffes en bil, sekretariatet skal undersøge, hvordan det kan gøres: 
Købes eller leases, og hvordan man sikrer forsikringsdelen ved de frivilliges brug af bilen. Punktet 
tages med på bestyrelsesmøde igen. 
 
Bemærkninger 

Det største problem er forsikringsdelen, da vi er selvforsikrende.  
 
 
7. Mødekalender 2017 
 
Bilag 
Udkast til mødekalender 2017 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har i samarbejde med formanden udarbejdet et udkast til mødekalender for 2017.  
 
Antallet af bestyrelsesmøder sættes i forhold til år op fra 5 til 6, mens antallet af råds- og 
udvalgsmøder fastholdes på henholdsvis 3 og 4. Der er indlagt en to-dags ekskursion for bestyrelse 
og råd i forsommeren og i slutningen af året et bestyrelsesseminar som overdragelsesforretning til 
den nye bestyrelse. Bestyrelsesseminaret forventes indledet med et kort bestyrelsesmøde for 
endelig godkendelse af budget for 2018. 
Herudover angiver årskalenderen den offentlige høringsperiode for forslaget til 
Nationalparkplanen samt offentlige møder i forbindelse hermed. 
 
Datoerne for mødeaktiviteterne er: 
Bestyrelsesmøder: 
mandag den 20. februar, torsdag den 6. april, tirsdag den 20. juni, tirsdag den 8. august, onsdag 
den 27. september, torsdag den 14. december. 
 
Bestyrelsesseminar: Lørdag den 18. november 
 
Rådsmøder: Mandag den 6. februar, tirsdag den 30. maj og onsdag den 20. september. 
 
Ekskursion: Fredag den 19. maj og lørdag den 20. maj 
 
Naturudvalg: Mandag den 16. januar, torsdag den 15. juni, onsdag den 23. august og tirsdag den 
24. oktober 
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Kulturudvalg: Tirsdag den 17. januar, mandag den 12. juni, torsdag den 24. august og onsdag den 
25. oktober 
 
Friluftsudvalg: Onsdag den 18. januar, tirsdag den 13. juni, mandag den 21. august og torsdag den 
26. oktober 
 
Erhvervsudvalg: Torsdag den 19. januar, onsdag den 14. juni, tirsdag den 22. august og mandag 
den 23. oktober 
 
Indstilling 
Formanden indstiller mødekalenderen til godkendelse 
 
Beslutning 
 
Formandens indstilling godkendes med tilføjelse af et rådsmøde til afleveringsforretning tirsdag 
den 7. november 2017. 
 
Bemærkninger 
 
 
8. Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 
Bilag 
Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 
Sagsfremstilling 
Der er i dag knap 30 virksomheder (og 70 mennesker), der har gennemført Nationalparkens 
Serviceuddannelse og som efter endt uddannelse er certificerede nationalparkværter. 
Disse virksomheder indgår i et netværk, der i dag tæller ca. 25 lokale virksomheder (færre end 
uddannet pga. virksomhedslukninger og – sammenlægninger), der har et indgående kendskab til 
Nationalparken, landskabet og naturen, lokale seværdigheder og friluftsmuligheder samt god 
værtsskabsservice og mersalg på gæsteservice.  
 
Der uddannes inden for de næste 14 dage yderligere 11 virksomheder (og 19 mennesker), der 
efter endt uddannelse får adgang til netværket, der dermed vokser til 36 lokale virksomheder. 
I Nationalparkens Servicenetværk er der således et stærkt fællesskab af virksomheder, der 
arbejder aktivt med at bruge Nationalparken til at understøtte den lokale erhvervsudvikling. 
 
Som følge heraf indstiller Erhvervsudvalget, at retningslinjerne for brug af Nationalparkens logo 
ændres, således at virksomheder får adgang til at bruge det nye partnerlogo, når de har 
gennemført Nationalparkens Serviceuddannelse og deltager aktivt i arbejdet i netværket. 
 
Der er tillige sket mindre konsekvensrettelser af retningslinjerne på de øvrige områder, hvor 
anvendelse af Nationalparkens logo kan bevilges. Disse områder omfatter produktion, 
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forarbejdning, salg og markedsføring af fødevarer og nonfood produkter, natur-, geologi-, kultur- 
og friluftsformidling, anvendelse af logo i publikationer og annoncer samt i forbindelse med 
arrangementer og events 
 
Sekretariatet og Erhvervsudvalget vil på mødet orienterer nærmere om retningslinjerne og det nye 
partnerskabslogo. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller de reviderede retningslinjer for brug af Nationalpark Mols Bjerges Logo til 
godkendelse 
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger 
 
De reviderede retningslinjer sikrer synlighed for både Nationalparken og partnerne. Der er fortsat 
vide rammer for andre til at bruge vores logo. 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med arbejdet. 
 

 
9. Samarbejde med Den Danske Natur Fond om arealerhvervelse og større sammenhængende 

naturområder og forvaltning.  Orienteringspunkt 

Bilag 
Samarbejdsaftale mellem Nationalpark Mols Bjerge og Den Danske Natur Fond   
 
Sagsfremstilling 
Nationalpark Mols Bjerge har som en af sine topprioriteter at skabe bedre sammenhæng mellem 
fragmenterne af den tørre lysåbne ”Molsnatur” (overdrev, heder og sandmarker) for at sikre mere 
levedygtige bestande og spredning og dermed større udbredelse af deres mange særlige og truede 
arter. Dette arbejder vi specielt med i ”hesteskoen” omkring Ebeltoft Vig. 
 
I efteråret 2015 sendte Sekretariatet en interessetilkendegivelse til Den Danske Naturfond, der har 
”større sammenhængende naturområder” som centralt indsatsområde, delvist foranlediget af en 
lodsejerhenvendelse om et forestående salg af en naturrig landbrugsejendom. Sekretariatet har 
været i positiv dialog og fået principtilsagn fra alle involverede private og offentlige lodsejere i 
interesseområdet, inkl. Naturstyrelsen. 
 
Ved to møder i efterår 2015 med DDNF aftalte parterne at gå videre med et forslag om at forsøge 
at samarbejde om, via jordopkøb mm, at sikre mere natur, bedre sammenhæng og optimeret 
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naturpleje. DDNF indgik samtidig aftale med Molslaboratoriet om et Rewilding-projekt – 
udsætning af vildheste bag et stort hegn, 120 ha inkl. områdets første færiste over offentlig 
grusvej. Sekretariatet er repræsenteret i et advisory board sammen med førende forskere fra AU 
og KU. Sekretariatet og DDNF er enige om at se stærke synergieffekter mellem Molslaboratoriets 
og Nationalparkens to projekter. Sekretariatet var inviteret til at deltage og give indlæg under 
DDNF-bestyrelsens temadag om Større Sammenhængende Naturområder ultimo august. 
 
Sekretariatet og formanden er enige om at gøre sit yderste ift. at støtte DDNF’s bestræbelser og 
konkrete initiativer for at realisere dette projekt. Ultimo juni 2016 indgik Sekretariatet med 
formandens billigelse en principaftale med Den Danske Naturfond, som fremlægges her. Denne 
samarbejdsaftale rummer ingen konkrete økonomiske forpligtelser, men en hensigtserklæring om, 
at Sekretariatet vil arbejde for at der i budget 2017 afsættes kr. 250.000 til støtte for realisering af 
projektet. Naturudvalget behandlede denne aftale på mødet 18. august 2016 og var enige om: 
• at bakke samarbejdsaftalen op 
• at give samarbejdet topprioritet 
• at se positivt på anvendelse af uforbrugte 2016-midler til yderligere støtte for samarbejdet. 

Der kan forventes en indstilling fra Naturudvalget på kommende bestyrelsesmøde om frigivelse af 
uforbrugte midler på naturområdet til yderligere at understøtte dette samarbejde. 
 
 
Bemærkninger 
 
Projektet omfatter 8 matrikler, 5 lodsejere og ca 120 ha. 
 
Det blev oplyst, at NST kan indgå i en aftale om arealet, som er berørt. 
 
Der blev udtrykt ønske om at arbejde med området mod Feldballe også. 
Der blev ønsket yderligere oplysninger om samarbejdsmulighederne med Naturfonden.  
Der var enighed om, at sekretariatet pålægges rigtig meget i udkastet til samarbejdsaftalen, hvilket 
betyder, at der skal planlægges med udgifter til det praktiske arbejde indkøbt hos andre. Sekretariatet har 
ikke selv driftslederkompetencer. I praksis bliver det nok ikke et problem, men vi skal være klar over 
konsekvenserne og have en plan i værst tænkelige tilfælde. 
 
Der arbejdes videre med samarbejdsaftalen. 
 
Det vurderes som positivt, at Nationalparken kan blive bindeled i sådanne projekter. 
 
10. De danske nationalparkers idékatalog for formidling og friluftsliv. Orienteringspunkt.  

Bilag 
De danske nationalparkers idékatalog for formidling og friluftsliv. 
Forslag til kommissorium til samarbejdsforum  
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Sagsfremstilling  
Efter at Friluftsrådet har omlagt deres støtte til formidlings-koordinatorerne, fra direkte lønstøtte 
til projektstøtte, er der opstået et behov for at afdække, hvilke projekter Friluftsrådet ønsker at 
støtte. Derfor har nationalparkerne udarbejdet et idekatalog over mulige nye formidlings- og 
friluftsprojekter, der med fordel kan udføres som samarbejdsprojekter mellem nationalparkerne. 
Friluftsrådet har kommenteret på dette katalog og angivet en række projekter, de vil involvere sig i 
finansieringen af. Der drejer sig om projekterne 1 til 4.   

Den enkelte park er ikke nødvendigvis involveret i alle disse projekter, men deltager efter 
beslutning i den enkelte nationalpark. For vores vedkommende er der stor overensstemmelse 
mellem de prioriterede projekter og friluftsudvalgets forventede projektbeskrivelser for 2017. 

Desuden er der lavet et kommissorium for et samarbejdsforum mellem de 4 nationalparker og 
Friluftsrådet. Dette indebærer et årligt møde, hvor Friluftsrådet, Sekretariatslederne og 
formidlingskoordinatorer mødes, og i fællesskab arbejder med ideer til nye projekter og tilretter 
idékataloget.  

Bemærkninger 

Bestyrelsen finder kataloget og kommissoriet meget fint. 
 

 

11. Velkomstcenter. Orienteringspunkt 

Bilag 
Arkitektkonkurrenceprogram 
 
Sagsfremstilling 
Annonceringsperiode for indkaldelse af ansøgere til arkitektkonkurrencen for Nationalparkens 
Velkomstcenter udløb den 31. maj 2016. Der var, på grund af den helt særlige lokalitet, meget stor 
interesse for at deltage, og sekretariatet modtog 34 ansøgninger fra danske og udenlandske 
arkitektfirmaer. 
Den 14. juni udvalgte styregruppen de 5 firmaer, som skal udarbejde et forslag på baggrund af 
arkitektkonkurrenceprogrammet. Der var rigtig mange meget kvalificerede ansøgere og valget af 
de 5 blev truffet ud fra hensyn til firmaernes tidligere projekter med relation til Nationalparkens 
projekt, hensyn til at skabe en gruppe med stor diversitet og endelig konsulent Flemming 
Deichmann rådgivning. De 5 valgte firmaer er:   
 

• Arkitema Arkitekter, Aarhus med Arkitema Landskab og Rådgivende Ingeniører Sloth 
Møller 
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• Terroir Arkitekter, København med MAP Architects, Thing & Brandt Landskab og AFM 
Consult Rådgivende Ingeniører 

• EFFEKT Arkitekter, København med GHB Landskab og COWI Rådgivende Ingeniører 
• Reiulf Ramstad Arkitekter, Oslo med Tredje Natur, EKJ Rådgivende Ingeniører samt 

konsulenterne Anne Schnettler, scenograf og Dark Matters, visuelt design 
• FORCE4 Architects, København med Alleswirdgut Landskab og Oluf Jørgensen Rådgivende 

Ingeniører 
 

Herefter blev der valgt 3 fagdommer, som sammen med styregruppen skal udgøre det 
dommerpanel, der skal udpege vinderprojektet. 

De 3 fagdommere er: 
Arkitekt: Kolja Nielsen, er direktør for CEBRA Arkitekter i Aarhus  
Landskabsarkitekt: Lisbeth Westergaard, har tegnestue i København men bor privat i Ebeltoft.  
Ingeniør: Jørgen Lindgaard Christensen, afdelingsingeniør hos Balslev/Lindgaard i Aalborg. 
 
Arkitektkonkurrencen startede den 10. august og løber frem til 1. november. Dommerpanelet skal 
mødes flere gange i november, og offentliggørelsen af konkurrencens resultat er planlagt til den 6. 
december 2016.  
 
Bemærkninger 

Det færdigtrykte konkurrenceprogram blev udleveret.  
Der sker ikke finansieringsarbejde før, der er et vinderprojekt. 
Der arbejdes efter konkurrencen på at investere i information til lokalområdet. 
 
12. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. 

Bilag 
Aktivitetsoversigt 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt primo maj til ultimo august 2016 som 
fremlægges til orientering 
 
Bemærkninger 
Omkring møderne m, n og o oplyste Erling, at møderne omhandlede opmærkning af stiforløb 
gennem Vistoft Plantage ad fredede stier. Fra lodsejerside har der været indsigelser mod denne 
opmærkning. Mols i Udvikling arbejder med Kløverstier, men senere vil Nationalparken opmærke 
en kvalitetsvandresti på strækningen.  
 

https://filkassen.statens-it.dk/a/EeqhHYBqoRAD6qEc/13.%20Aktivitetsoversigt%20primo%20maj%202016%20til%20ultimo%20august%202016.pdf/
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Der var i bestyrelsen meget modsat rettede opfattelser af, hvordan Nationalparken skal håndtere 
en sådan situation. 
 
 
13. Eventuelt  

Ingen emner 
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