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FORORD
Nationalpark Mols Bjerge blev som landets anden Nationalpark oprettet i 2009. Nationalparken fik sin første nationalparkplan i 2012, og tiden er nu kommet til at planen skal
revideres.
Nationalparken er gennem første planperiode blevet sikkert
forankret i lokalområdet, har fået opbygget et velfungerende
sekretariat, og lokalbefolkningen har taget ejerskab til den
nye institution. Nationalparken er den nye spiller på banen,
som supplerer Naturstyrelsens, Kommunens, Museum Østjyllands, Destination Djurslands, en lang række foreningers
og institutioners, lodsejeres og enkeltpersoners arbejde med
at styrke og udvikle naturen, kulturen, friluftslivet, formidlingen og den lokale erhvervsudvikling i området.
Nationalparkfonden oplever, at gæster og lokalbefolkningen
værdsætter de initiativer, som igangsættes af fondsbestyrelsen, og at man i stigende grad også gør brug af de nye muligheder, som følger af, at området er blevet Nationalpark.

Nationalparkfonden har oplevet god interesse for at deltage i
den debat om nationalparkplanens indhold, som er gået forud for planens fremlæggelse. Dialogen på de mange møder
og de mange konkrete forslag har været en vigtig inspiration
for planarbejdet.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for det store
engagement, som lokalbefolkningen lægger i at bidrage til
udviklingen af Nationalparken, og her tænkes ikke kun på
de mange konstruktive forslag, men også på det betydelige
frivillige arbejde, som rigtig mange lokale borgere bidrager
med.
Venlig hilsen
Erling Post
Formand for Nationalpark Mols Bjerge
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NATIONALPARKPLANEN ER OPBYGGET AF TRE DELE
Første del omhandler 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 til nærværende plan,
hvor borgere, foreninger og institutioner er kommet med forslag til nationalparkplanens indhold.
Anden del beskriver, hvordan Nationalparkfonden vil udfolde sin vision inden for Nationalparkens
forskellige formål.
Tredje del er den konkrete handleplan. Her beskrives på et detaljeret niveau de projekter og
indsatsområder, som ønskes realiseret på kort, mellemlang og lang sigt samtidig med, at der formuleres konkrete mål, som er operationelle ved en senere evaluering. Indsatsområderne opdeles
i to grupper, hvor den første er de højst prioriterede, som i udgangspunktet skal gennemføres i
planperioden, medens den anden vedrører indsatsområder, som kan prioriteres, hvis der opstår
mulighed herfor.
Til Nationalparkplan Mols Bjerge er udarbejdet tre bilag som kan ses på Nationalparkmolsbjerge.
dk sammen med nærværende plan.
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1. B
 AGGRUNDEN

1.1
RAMMER OG FORUDSÆTNINGER
De overordnede rammer for oprettelse og drift af danske
nationalparker er fastlagt i Lov om nationalparker. Nationalparkloven blev vedtaget af Folketinget som et helt
nyt lovområde i 2007 og giver den ansvarlige minister
bemyndigelse til med en bekendtgørelse at udlægge
nationalparker i Danmark.
Ministeren udpeger en bred sammensat bestyrelse til at
lede en nationalparkfond. Nationalparkfonden har til formål
at etablere og udvikle Nationalparken og er et uafhængigt
organ inden for den statslige forvaltning.
Bestyrelsen for en nationalpark skal udarbejde en nationalparkplan, som skal revideres hvert sjette år. Planen skal
beskrive bestyrelsens visioner for Nationalparkens udvikling
både på kort, mellemlang og lang sigt. Herudover skal planen
opsætte målsætninger, prioriteringer og handleplaner for
Nationalparkens 6-årige driftsperiode.
Nationalparkplanen må ikke stride mod Vandplaner, Natura
2000-planlægningen, regionale udviklingsplaner, kommune- og lokalplaner samt råstofplaner. En nationalparkplan er
omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer,
hvorfor der sammen med offentliggørelsen af forslaget til
en nationalparkplan skal fremlægges en miljørapport, som
beskriver planens indvirkning på miljøet.
Nationalparkfondens midler udgøres af en bevilling, der fastsættes på den årlige finanslov, samt af midler fra offentlige
og private bidragydere. Nationalparkfondens virkemidler til
at realisere sin planlægning omfatter indgåelse af frivillige
aftaler, køb, forvaltning og salg af ejendom, afholdelse af
drifts- og anlægsudgifter samt ydelse af tilskud og lån.
Nationalpark Mols Bjerge blev udlagt som landets anden
Nationalpark i 2009. Ministeren udpegede i den forbindelse
en bestyrelse bestående af en formand og lokalt tilknyttede repræsentanter fra 13 organisationer til at etablere
og udvikle Nationalparken. Bestyrelsen nedsættes for en
4-årig periode, og halvdelen af medlemmerne blev af ministeren erstattet med nye repræsentanter i efteråret 2013.
Bestyrelsens medlemsorganisationer og repræsentanter
fremgår af bilag 1.

Bestyrelsen nedsatte umiddelbart efter sin dannelse et
Nationalparkråd, som har til formål at sikre yderlig lokal
forankring og give faglig rådgivning om udvikling af Nationalparken. Rådets driftsperiode følger bestyrelsens, og et nyt
råd blev nedsat ved årsskiftet 2014. I første periode bestod
rådet af ti medlemmer, og i anden periode blev antallet udvidet til 16. Rådets medlemsorganisationer og repræsentanter
fremgår af bilag 1.
Bestyrelse og råd arbejder og skaber udviklingsprojekter
i fire stående udvalg inden for områderne natur, kultur,
friluftsliv og erhvervsudvikling. 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. Udvalgenes sammensætning fremgår af bilag 1.
Nationalparkfonden gik i drift i foråret 2012 efter at have
udarbejdet den første nationalparkplan. Nationalparkfonden
har en årlig bevilling på 7,6 mio. kr. fra finansloven samt
eksterne støttemidler og medfinansiering, som fremgår af
Nationalparkens årsberetninger.
Rigsrevisionen udarbejdede i 2013 en evalueringsberetning
om Danmarks nationalparker. Evalueringen var en del af
en international fællesrevision, der omfattede seks lande,
og som havde særlig fokus på at afdække, hvordan nationalparkerne bidrager til at styrke og udvikle naturen. I beretningen blev det konstateret, at danske nationalparker opfylder
deres formål med frivillige virkemidler, at Nationalparkloven
ikke giver naturværdierne nogen yderligere beskyttelse,
og at Nationalparkloven skal ses som et supplerende
redskab til at beskytte naturværdierne. Undersøgelsens
hovedkonklusion var:
”De danske nationalparker har ikke alene til formål at styrke
og udvikle naturen, men skal også opfylde andre formål, fx
naturformidling, turisme og erhvervsudvikling. Derudover er
nationalparkerne afhængige af, at lokale lodsejere vil samarbejde, og at nationalparkerne kan rejse ekstern finansiering.
Der er således ingen garanti for, at etableringen af nationalparker bidrager til at styrke og udvikle naturen.
I dette lys vurderer Rigsrevisionen, at Miljøministeriet
fremover bør understøtte nationalparkerne mere, så de på
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længere sigt vil være bedre rustet til at styrke og udvikle
naturen. Særligt bør ministeriet understøtte, at nationalparkernes bestyrelser formulerer klare og målbare målsætninger, som nationalparkerne kan prioritere deres indsats ud
fra. Ministeriet har oplyst, at ministeriet fremover vil arbejde
for, at der skabes mere klare og målbare målsætninger i
nationalparkplanerne.
Rigsrevisionen finder det vigtigt, at Miljøministeriet allerede
nu følger med i og op på nationalparkernes udvikling og
resultater, så ministeriet får et grundlag for at vurdere, om
nationalparkerne på længere sigt kan bidrage til at opfylde
nationalparklovens formål om at styrke og udvikle naturen,
herunder skabe større sammenhængende naturområder.”
På baggrund af Rigsrevisionens konklusion har Nationalparkfond Mols Bjerge opsat mere klare og målbare mål.
Til nationalparkplanens handlingsdel er der udarbejdet et
skema (Bilag 3) hvor de enkelte indsatsområder er opdelt i
delindsatser, projekter, handlinger og initiativer med angivelse af mål på kort og lang sigt.
Metoden er inspireret af den nyreviderede nationalparkplan
for Nationalpark Thy og udtryk for de danske nationalparkers
samarbejde og erfaringsudveksling bl.a. med det formål at
harmonisere planarbejdet.

1.2
GENERELLE FORHOLD
Nationalpark Mols Bjerge er på 180 km2, hvoraf 28 km² er
hav og kystområder. Landarealet udgør 20 % af Syddjurs
Kommune.
I Nationalparken bor der lidt over 9.500 personer. I Syddjurs
Kommune er befolkningstallet lidt under 42.000. Kommunens befolkningstal har igennem mange år vist en svag stigende tendens, men denne udvikling er gennem de seneste
år vendt til stagnation.
Antallet af helårs- og sommerhuse i Kommunen og Nationalparken er i fortsat svag stigning, mens antallet af landbrugsejendomme er svagt faldende. I Nationalparken er der lidt
over 8.700 boliger. Andelen af sommerhuse er næsten 60
% i Nationalparken. Dette er højt i lyset af, at Ebeltoft by er

en del af Nationalparken. Der opføres flere nye sommerhuse end helårshuse i Nationalparken, og når man ser på
udviklingen i priserne – specielt på Mols – er der en tendens
til en stigende positiv afvigelse for fritidshuse i forhold til
landsgennemsnittet.
Staten har en særlig rolle i forhold til naturbeskyttelsen i
Nationalparkens højst prioriterede naturområder. Disse
betegnes som Natura 2000-områder, og her skal styrelserne
under Miljøministeriet sikre, at meget centrale naturtyper
og arter har en gunstig bevaringstilstand.
Kommunens Natur- og miljøafdeling spiller en særlig rolle i
forhold til beskyttelse af naturen i Nationalparkens privatejede naturbeskyttede og -fredede områder. Kommunen
vedtog i 2015 en ny planstrategi for Kommunens udvikling,
og i denne betones den helt enestående natur, landskaber
og kulturmiljøer. Syddjurs Kommunes udførte planlægning
og fastlagte udviklingsstrategier på natur-, kultur-, erhvervsog friluftsområdet er i meget fin overensstemmelse med
Nationalparkens formål og målsætninger. Der er særlig fin
overensstemmelse mellem Kommunens og Nationalparkens
prioriteringer på naturområdet i forhold til fokus på de særlige og truede arter.
Nationalpark Mols Bjerge ligger i Region Midtjylland. Såvel
Region Midtjylland som Region Nordjylland har spillet en
rolle for Nationalparken i forhold til at understøtte turismeudviklingen, og Nationalparken indgår sammen med
Destination Djursland og Dansk Kyst- og Naturturisme i
flere turistrelaterede projekter.
Museum Østjylland dækker kommunerne Randers, Norddjurs og Syddjurs. Museet har afdelinger i Ebeltoft by og vil
med nye faciliteter i byens gamle Maltfabrik samle flere aktiviteter på dette sted. Museet har det altovervejende ansvar
for sikring af Nationalparkens kulturarv, og Nationalparkfonden har et tæt samarbejde med institutionen.

1.3
R E D E G Ø R E L S E S A M T E VA LU E R I N G A F
N AT I O N A L PA R K F O N D E N S I N D S AT S 2 0 1 0 – 2 0 1 6
Som baggrundsmateriale til nationalparkplan 2018 - 2024
har Nationalparkfonden udarbejdet en fyldestgørende
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redegørelse for – og evaluering af - Nationalparkfondens
indsats i den første planperiode. Redegørelsen kan ses på
Nationalparkens hjemmeside, mens der her præsenteres et
resume.
Natur
Et nyt biodiversitetskort udarbejdet af staten i 2014 viser, at
Nationalparken i høj grad er et nationalt og internationalt
værdifuldt naturområde.
Nationalparkens væsentligste og mest karakteristiske naturtyper er de lysåbne, tørre og næringsfattige overdrev og
heder (med og uden kalk) samt gamle løvskove. I havet er
der ret store og potentielt værdifulde stenrev.
I Nationalparken er 35% af landarealet og 85% af havarealet
udlagt som Natura 2000-område, og om disse internationalt
beskyttede naturområder kan man overordnet sige, at de
registrerede ændringer i naturkvaliteten gennem planperioden på seks år ikke så meget dækker over reelle ændringer,
men mere er en effekt af omklassificeringer. Invasive arter
spiller kun en relativt lille rolle i de fem Natura 2000-områder, og hvor de findes, er udbredelsen altovervejende under
kontrol.
Nationalparkfonden har som konsekvens af den hidtil mangelfulde viden om naturtilstanden styrket sit eget data- og beslutningsgrundlag. Nationalparkfonden har arbejdet målrettet
med naturgenopretnings- og plejeprojekter i Nationalparkens
lysåbne naturtyper på privat og offentlig ejendom gennem
projektstøtte og egne initiativer samt gennem inddragelse af
frivillige i naturplejeopgaver. Endvidere har Nationalparkfonden etableret en lang række nye sandmarker i den lysåbne
natur. I Nationalparkens skovområder er der igangsat flere
projekter til styrkelse af den biologiske mangfoldighed i gamle
skove af ædelløvtræ. Projekterne har vedrørt skabelse af mere
dødt ved i skovene, hvilket er meget effektfuldt i forhold til de
særlige og truede arter, som lever i disse områder.
Geologi
Nationalparken er geologisk set en helt unik lokalitet. Dette
skyldes, at istidens allersidste isfremstød præcis nåede til
nationalparkområdet med sin israndslinje.
Der er stadig nogen usikkerhed i forsker- og formidlerkredse
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i forhold til den rette fremstilling af specielt områdets yngste
og vigtigste istidspræg fra den ungbaltiske isstrøm. Usikkerheden vedrører isstrømmens landskabsdannende processer.
På den baggrund har Nationalparkfonden givet støtte til tre
større geologiske forskningsprojekter, der synes at kunne levere væsentlige afklaringer i forhold til detaljer om Nationalparkens landskabsdannelse. Endvidere indeholder det ene af
forskningsprojekterne også resultater med stor kulturhistorisk relevans, da det afdækker udviklingen i områdets flora
siden istidens afslutning.
Kultur
Nationalparken har en omfattende kulturarv af national og
international betydning med en mangfoldighed af stendysser
og gravhøje, Kalø Slotsruin, den gamle søkøbstad Ebeltoft, et
stort antal fredede bygninger, kirker, herregårde og godser
samt bevaringsværdige landsbyer og kulturmiljøer.
Sammen med forskellige parter har Nationalparkfonden
arbejdet med bevarelse af fysisk kulturarv og kulturmiljøer,
tilvejebringelse af ny arkæologisk viden samt formidling af
Nationalparkens kulturhistorie.
Kulturformidling, herunder kulturhistoriske bøger, kulturevents bl.a. rettet mod den maritime kulturhistorie og
mindre fysiske bevarelsesprojekter, er i mange tilfælde
realiseret gennem støtte til enkeltpersoner og lokale
kulturelle foreninger. Sammen med RealDania, Syddjurs
Kommune og Destination Djursland har Nationalparkfonden
bidraget til en genskabelse af det særlige kulturmiljø i Egil
Fischers Ferieby ved Femmøller Strand.
Nationalparkfonden har bidraget til at udbygge viden om
kulturmiljøet ved Kalø Slotsruin gennem udvikling af en
applikation til smartphones, der indeholder en interaktiv
historisk rekonstruktion i 3D af Kalø Slotsruin som den
fremstod i midten af middelalderen.
Museum Østjylland er den helt centrale part i forhold til
Nationalparkfondens større projekter på kulturområdet.
Sammen med museet er Nationalparkfonden i gang med at
registrere de særlige og truede kulturmiljøer i Nationalparken, ligesom de to parter har gennemført særdeles velbesøgte åbne arkæologiske udgravninger af en jernalderlandsby
nær Agri på Mols.
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Friluftsliv
Nationalpark Mols Bjerge ligger i et område, som i flere
generationer har været et yndet udflugtsmål for både lokale
og turister. Derfor var der allerede inden Nationalparkens
oprettelse et tæt netværk af formidlende organisationer,
friluftsfaciliteter, kulturhistoriske besøgssteder, foldere om
diverse lokaliteter og afmærkede stier med videre.
Som følge af Nationalparkens etablering er der anlagt næsten 20 km nye cykelstier og etableret to nye besøgscentre
i Nationalparken. Der er skabt en digital kortapplikation til
færdsel i Nationalparken og etableret en lang række fysiske
anlæg til styrkelse af friluftslivet. Herunder en mountainbike-bane, udvikling af en undervandssti og kajakrute,
lejrskole- og udeskole-tilbud, nye shelters samt kystkort.
Nationalparkfonden har siden driftsstart også arbejdet intensivt med produktion af trykte kort- og informationsmaterialer. De viste stier på Nationalparkens kort vedligeholdes
bl.a. af Nationalparkens frivillige. Nationalparkfonden er
sammen med frivillige også i gang med en særlig opmærkning af en række nye lange kvalitetsvandrestier, som skal
certificeres af Dansk Vandrelaug. Endvidere har Nationalparkfonden igangsat etablering af ridestier og nye primitive
overnatningsfaciliteter med tanktoiletter rundt om i Nationalparken, bl.a. til understøttelse af vandre- og cykelferier.
Nationalparkfonden understøtter også friluftslivet i Nationalparken gennem tilskud til en lang række foreninger og
initiativrige personer, der arrangerer motions- og sportsaktiviteter i naturen samt giver tilskud til anlægsprojekter
- som fx etablering af udsigtspunkter, badebroer og kajakfaciliteter m.v.
Formidling
I og omkring Nationalparken ligger der flere natur- og kulturformidlingsinstitutioner og besøgscentre.
Nationalparkfonden har i samarbejde med Naturstyrelsen,
Museum Østjylland og Naturhistorisk Museum hvert år bemandet tre formidlingsstationer med Nationalparkguider alle
dage i skolernes sommerferie og herfra informeret gæster
om området og tilbudt daglige guidede ture. Nationalparkfonden foranstalter, at der i skolernes sommerferie kører en
nationalparkbus, som tilbyder besøgende guidet sightseeing
til nogle af Nationalparkens mest kendte seværdigheder og
naturområder.

Nationalparkfonden iværksætter selv og giver støtte til en
række natur-, kultur og friluftsarrangementer. Nationalparkfondens største arrangement afvikles den 24. maj eller
i tilstødende weekender i forbindelse med fejring af den
Europæiske Nationalparkdag.
I forhold til den mere overordnede formidling af Nationalparkens værdier og friluftsmæssige muligheder har Nationalparkfonden siden driftsstart arbejdet indgående med
skabelse af et velkomstcenter til Nationalparken. Status på
arbejdet er, at området er udpeget og den fysiske ramme for
projektet fastlagt.
Undervisning og forskning
Undervisningsinstitutionerne i og omkring Nationalparken
omfatter ti folkeskoler, fire privatskoler, to gymnasiale skoler
og fem højskoler.
På undervisningssiden arbejder Nationalparkfonden sammen med Friluftsrådet og de andre nationalparker med to
store udviklingsprojekter rettet mod lokale og udefrakommende skoler, lejrskoler og andre grupper, der i undervisningssammenhæng besøger Nationalparken. Det ene er
en undervisningsportal på Nationalparkens hjemmeside
målrettet besøgende skoleklasser. Den indeholder tværfaglige undervisningsforløb om Nationalparkens natur,
geologi og kultur m.v. Det andet er fire ubemandede formidlingsstationer, hvor de besøgende gennem praktiske
opgaver lærer om Nationalparkens natur- og kulturhistorie.
I Nationalparken ligger flere forsknings- og undervisningsinstitutioner. Det drejer sig om Aarhus Universitet, Molslaboratoriet under Naturhistorisk Museum, Museum Østjylland med afdeling i Ebeltoft samt Jagtens Hus (Danmarks
Jægerforbund) og Kalø Økologisk Landbrugsskole ved Kalø.
Nationalparkfonden har understøttet forskning og haft
samarbejdsprojekter med de fleste lokale forskningsinstitutioner samt med Aarhus Universitets institutter. På naturområdet har der særligt været tale om projekter vedrørende
registrering og overvågning af naturindhold eller plejeprojekter, mens det på geologi og kultursiden også har omfattet
igangsætning af nye forskningsprojekter.
Erhverv og turisme
Turist- og oplevelsesindustrien er et stort erhverv i og omkring Nationalparken. Syddjurs Kommune tegner sig for 10%
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af det samlede antal overnatninger i Region Midtjylland og
turismeforbruget er knap 1,2 mia. kr. i kommunen. Gæstetilfredshedsanalyser udført af Destination Djursland viser,
at mellem 70-80% af de adspurgte gæster bruger naturen
– herunder Nationalparken, og at den har været vigtig for
deres ferievalg.
Nationalparkfonden arbejder målrettet med at øge den
turistmæssige servicekvalitet i området. Nationalparkfonden
har iværksat et årligt tilbagevendende gratis kompetenceudviklingsforløb, kaldet Nationalparkens Serviceuddannelse, for virksomheder med frontpersonale i og omkring
Nationalparken. Efter uddannelsen indgår virksomhederne i
Nationalparkens Servicenetværk, hvor der holdes tre årlige
møder, som også har fokus på at øge servicekvaliteten og at
bruge Nationalparken som ramme for den gode oplevelse.
Der stilles et særligt partnerskabslogo til rådighed for netværksdeltagerne.
Nationalparkfonden arbejder med at understøtte den lokale
fødevareproduktion gennem et kompetenceudviklingsforløb for producenterne og et formaliseret samarbejde med
restauranter om at få Nationalparkmærkede produkter på
spisekortet.
Samarbejde med lokalsamfundet og -befolkningen
Med Nationalparkens etablering opstod en ny aktør, som
har midler til at udvikle lokalsamfundet og til at igangsætte
projekter i samarbejde med lokalbefolkningen. Nationalparkfonden har siden driftsstart haft meget stor fokus på, at
udviklingen af Nationalparken skal bygge på frivillige aftaler,
og at de projekter, som igangsættes, hviler på samarbejde
med de berørte lodsejere. Nationalparkfonden har støttet
udviklingen i lokalsamfundet ved at give støtte til en lang
række foreningers etablering af friluftsfaciliteter, friluftsarrangementer og kulturevents.
Endelig har Nationalparkfonden udviklet området gennem
inddragelse af frivillige i løsning af konkrete arbejdsopgaver.
I Nationalparken er der over 40 frivillige, som efter endt
kursus tilknyttes en eller flere af Nationalparkens arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver
spændende fra naturpleje, over friluftsområdet til formidling. Endvidere har Nationalparkfonden et samarbejde med
en socialpædagogisk institution, hvor flere af brugerne er
frivillige hjælpere i Nationalparken.
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1.4
S TAT U S I F O R H O L D T I L R E A L I S E R I N G A F
N AT I O N A L PA R K P L A N 2 0 1 2 – 2 0 1 8
Under nedenstående punkter ses en gennemgang af de
projekter som blev beskrevet i Nationalparkplan 2012 – 2018
hvorefter der redegøres for hvor vidt projekterne er blevet
realiseret i planperioden:
Natur
Undersøgelse af naturværdierne og en efterfølgende naturovervågning i tæt samarbejde med berørte lodsejere samt
relevante myndigheder og institutioner.
• Nationalparkfonden har sammen med Institut for Bioscience, Naturstyrelsen, Syddjurs Kommune og Molslaboratoriet
foretaget undersøgelser af naturværdierne i Nationalparken. Nationalparkfondens egen overvågning vedrører
støttede eller egne naturprojekter.
L okalisering og registrering af forekomsten af en lang række
sjældne plante- og dyrearter for at skabe mere gunstige
levevilkår for disse.
•N
 ationalparkfonden har igangsat dette arbejde med rapporten ”Særlige og truede arter og deres levesteder i Nationalpark Mols Bjerge”. Der arbejdes videre med opgaven jf.
handleplanens indsatsområde nr. 3.
Afdækning af mulighederne for at skabe et sammenhængende lysåbent overdrevs- og sandmarksområde
fra Øer over Egsmark og Skramsø til Mols.
• Nationalparkfonden har med en lang række indsatser
understøttet dette projekt. Flere naturgenopretnings og
plejeprojekter omkring Øer er blevet realiseret, styrkelse af
biodiversiteten gennem og omkring Ebeltoft by har været
et prioriteret og succesfuldt projekt i lighed med flere
sandmarksprojekter i det hesteskoformede strøg rundt om
Ebeltoft Vig.

Styrkelse af naturplejen gennem frivillige aftaler bl.a. med
fokus på bekæmpelse af invasive arter.
• Nationalparkfonden har sammen med Syddjurs Kommune
og grundejerforeninger arbejdet med rydning af hybenrose
på kystskrænter og sammen med frivillige bekæmpet gyvel.
 ndersøgelse af græsningstrykkets indvirkning på livsvilkåreU
ne for sjældne planter og dyr.

| 11 |

• Dette projekt har Nationalparkfonden endnu ikke arbejdet
med. Reelt er det en meget vanskelig opgave, som kun kan
realiseres gennem inddragelse af biologiske forskningsinstitutioner. I den kommende planperiode indgår opgaven i
handleplanens indsatsområde nr. 2.
Undersøgelse af mulighederne for at skabe et historisk demonstrationslandbrug med det formål at afdække, hvordan
tidligere tiders landbrugsdrift influerede på overdrevs- og
hedenaturen i Mols Bjerge.
• Nationalparkfonden har ikke iværksat planen i forhold til
erhvervelse af en ejendom, men har i samarbejde med
Naturstyrelsen, Molslaboratoriet og Syddjurs Kommune
igangsat en lang række sandmarksprojekter for at understøtte bevarelsen af overdrev og heder på næringsfattige
arealer. Disse initiativer fortsættes i den kommende planperiode jf. handleplanens indsatsområde nr. 2.
Undersøgelse af mulighederne for på længere sigt at indføre
oprindelige dyrearter med det formål at optimere naturplejen.
• Nationalparkfonden har ikke aktivt arbejdet med udsætning af oprindelige dyrearter men deltager i et fagråd
vedrørende et projekt fra Den Danske Naturfond om
udsætning af vildheste på Molslaboratoriets arealer ved
Strandkær.
 rbejde for at styrke en mere naturvenlig driftsform og herA
under mere dødt ved i skovene.
• Nationalparkfonden har i såvel offentlige som private skove
indgået aftaler til sikring af mere naturvenlig skovdrift
herunder skabelse af mere dødt ved. Arbejdet videreføres i
handleplanens indsatsområde nr. 1.
Udarbejdelse af natur- og kulturplaner på skovejendomme.
• Planen er ikke realiseret i sin tænkte form bl.a. fordi det
ikke viste sig muligt at skabe offentlige tilskudsmuligheder
gennem en planudarbejdelse udført af Nationalparkfonden.
Geologi
Skabelse af status over eksisterende viden vedrørende geologi og landskabsdannelse i Nationalparken.
• Nationalparkfonden har gennem en workshop og en geologirapport fået tilvejebragt et overblik, som har dannet
baggrund for igangsætning af forskningsprojekter i samarbejde med Institut for Geoscience.

Igangsættelse af et projekt, som har til formål at sikre, at
geologiske lokaliteter fortsat bevares, og at de er synlige og
tilgængelige.
• I samarbejde med Institut for Geoscience har Nationalparkfonden foretaget seismiske analyser i Mols Bjerge
samt digital registrering af landskabstyper og analyser
af kystprofiler. Projekterne har bl.a. til formål at afdække
væsentlige geologiske lokaliteter, men er endnu ikke afsluttede. Der arbejdes videre med projektet i handleplanens
indsatsområde 14.
Kultur
En kulturhistorisk bygningsregistrering samt en registrering,
vurdering og kortlægning af de vigtigste kulturminder og
kulturmiljøer inden for Nationalparken.
•N
 ationalparkfonden har fra planperiodens start arbejdet
indgående med projektet. Først i dialog med private konsulenter og senere i et forsøg på samarbejde med Syddjurs
Kommune. Projektet er blevet igangsat i samarbejde
med Museum Østjylland i planperiodens sidste halvdel og
forventes afsluttet inden midten af den nye planperiode
(Indsatsområde 6).
Projekter vedrørende den nyere kulturhistorie i Nationalparken fx i forhold til kyst- og fritidskulturen, herunder Egil
Fischers Ferieby ved Femmøller Strand.
• Nationalparkfonden har i forhold til kystkulturen realiseret
sine planer gennem støtte til kystkulturarrangementer,
støtte til renovering og udrustning af kulturhistoriske skibe
samt etablering af Nationalparksejladser i veteranskibet
Skødshoved. I forhold til Egil Fischers Ferieby har Nationalparkfonden i betydelig grad støttet et væsentligt renoveringsprojekt af feriebyen og taget aktivt del i projektet
gennem deltagelse i arbejds- som styregruppe.
Åbne arkæologiske udgravninger, hvor publikum får adgang
til at følge arkæologernes arbejde på nærmeste hold.
•N
 ationalparkfonden har med stor succes gennemført
projektet hvert andet år siden driftsstart i samarbejde
med Museum Østjylland.
Projekter vedrørende bedre adgang til fortidsminder.
•N
 ationalparkfonden har realiseret disse planer gennem
pleje af fortidsminder udført af frivillige, kulturarrangementer på godser og i særlige naturområder, understøttelse af vejviserstenslaug samt et større projekt vedrø-
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rende renovering af og adgang til Tjæregryden ved Egens
Havhuse.
Oplevelser
Projekter som medvirker til at forbedre oplevelsesmuligheder for handicappede.
• Nationalparkfonden har støttet indkøb af el-cykler og
tandem-cykler til befordring af forskellige grupper med
handicap. Nationalparkfonden har arbejdet med et projekt
vedrørende kørestole med terrængående gummihjul.
Informationsmateriale til synliggørelse af Nationalparkens
oplevelsesmuligheder.
• Nationalparkfonden har arbejdet indgående med dette
projekt. Nationalparken har i dag en 3. version af et
Nationalparkkort, som er særdeles populært.
 edre skiltning og informationstavler ved stier og rastepladB
ser.
• Nationalparkfonden har alene og/eller i samarbejde med
myndigheder og institutioner opsat mange informationstavler vedrørende kulturforhold, oplevelsesmuligheder og
friluftsforhold.
Igangsættelse af et IT-formidlingsprojekt i forhold til visning
af sti- og oplevelsesmuligheder samtidig med, at det tydeliggør adgangsregler på privat og offentlig ejendom.
• Nationalparkfonden har realiseret dette projekt gennem
Nationalparkens digitale kortapplikation.
Beskrivelse af gode kyst- og havlokaliteter samt hvor og
hvordan friluftsmulighederne kan styrkes gennem yderligere
faciliteter og information.
• Nationalparkfonden har udarbejdet et temakort samt etableret en række faciliteter til kystzonens brugere.
Inddragelse af institutioner og frivillige i Nationalparkens
arbejde.
• Nationalparkfonden har et omfattende samarbejde med
lokale institutioner og et stort frivillighedskorps til løsning
af en række opgaver.
Udarbejdelse af en samlet stiplan for bl.a. at udlægge nye
stier uden for Mols Bjerge.
• Nationalparkfonden har udarbejdet en stiplan – men kun
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for Mols Bjerge. Nationalparkfonden har etableret nye stier
og forbedret stiforhold uden for Mols Bjerge.
Friluftsliv og turisme
Fastlæggelse af retningslinjer for eksterne parters brug af
Nationalparkens logo i forbindelse med markedsførings- og
formidlingsaktiviteter m.v.
• Projektet er realiseret og Nationalparkens brand har fået
betydning for den lokale erhvervs- og turismeudvikling.
 psætning af velkomstskilte ved relevante indgange til NatiO
onalparken og opsætning af henvisningsskilte til Nationalparken fra det overordnede vejnet. Opsætning af velkomstskilte
er realiseret af Vejdirektoratet og Syddjurs Kommune uden
at Nationalparkfonden har været inddraget i processen.
• Nationalparkfonden har gennem mange år arbejdet for,
at der på motorvejsnettet ved afkørslen til Djurslandmotorvejen skal opsættes en brun turisthenvisningstavle til
Nationalparken. De nye tavler er endnu ikke opsat. Myndighedsopgaven er overgået fra Vejdirektoratet til De Danske
Regioner, og Nationalparkfonden vil fortsætte arbejdet for
at realisere ønsket.
Trafikale forhold
Beskrivelse af den motoriserede trafik i Nationalparken.
Beskrivelsen skal have fokus på trafikkens art, hastighed,
vejenes belægning og udformning i de enkelte områder af
parken, specielt i Mols Bjerge.
• Nationalparkfonden nedsatte en lokalt forankret stiarbejdsgruppe, som indgående analyserede trafikken og vilkårene
for færdsel i Mols Bjerge. Gruppen kom med anbefalinger
til ændringer af færdsel og faciliteter samt foretog forskellige forsøg med dæmpning af støv fra grusveje. Arbejdet
med begrænsning af den motoriserede trafik i Mols Bjerge
fortsættes jf. indsatsområde 9.
Formidling og naturvejledning
Igangsættelse af formidlingsprojekter i samarbejde med
relevante institutioner.
• Nationalparkfonden forestår i samarbejde med lokale institutioner og frivillige en omfattende formidlingsaktivitet.
Denne omfatter guidede ture, nationalparkguider, nationalparkbus, nationalparkskib samt et skriftligt og digitalt
formidlingsmateriale.
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Etablering af et Nationalparkbesøgscenter, hvor sekretariatet
også skal have til huse.
• Nationalparkbestyrelsen har arbejdet indgående med
projektet i hele planperioden. Området til opførelse af et
velkomstcenter til Nationalparken er udpeget, et konkret
byggeprojekt er under udarbejdelse, og der har været
arbejdet med tilvejebringelse af finansiering.
Samspil med omgivelserne
Styrkelse af serviceniveauet for gæster og turister i samarbejde med turisterhvervet og andre relevante parter.
• Nationalparkfonden har realiseret projektet gennem
etablering af en serviceuddannelse og et servicenetværk
målrettet frontpersonale, som arbejder med gæster og
turister i området.

1 . 5 		
O F F E N T L I G H E D S FA S E N
Forud for udarbejdelsen af forslaget til nationalparkplanen har der været indkaldt ideer og forslag til planen i en
indledende offentlighedsfase, som startede den 6. juni og
sluttede den 29. august 2016. Nationalparkplanen er således
udarbejdet på baggrund af en involverende proces hvor
borgere, foreninger og institutioner m.v. har haft mulighed for at fremsætte forslag til planens indhold og hvor
Nationalparkfonden har skabt offentlig debat om planens
indhold gennem afholdelse af i alt seks offentlige møder og
flere oplæg på foreningsmøder m.v. Der er endvidere skabt
presseomtale omkring planarbejdet, og Nationalparkfonden
har på baggrund af den indledende offentlighedsfase til
planarbejdet modtaget i alt 161 forslag til planens indhold
som emnemæssigt fordeler sig således:
• 28 om natur- og geologi
• 33 om kultur
• 54 om friluftsliv
• 17 om formidling
• 19 om erhverv og lokal udvikling
• 6 om afgrænsning af Nationalparken
• 4 om velkomstcenter
Bilag 2 indeholder en liste med kort resume af forslagene
opstillet emnemæssigt efter Nationalparkens formål. De indkomne forslag er behandlet af bestyrelse, råd og udvalg på

planseminar og flere møder og har udgjort en vigtig inspiration til projekter og initiativer i planens handlingsdel. I bilag 3
er nationalparkplanens indsatsområder beskrevet i skemaform, og her vises relationerne til de indkomne forslag. Et
meget stort sammenfald mellem indsatsområdernes indhold
og de indkomne ideer og forslag fremgår tydeligt af bilaget.
I den indledende offentlighedsfase er der endvidere indkommet to forslag til mindre udvidelser af Nationalparken
fremsendt af lodsejerne til de ejendomme, som foreslås
inddraget i Nationalparken. Den ene er Holmegaard ved
Havmølleåen og den anden er Vistoft Mølle. Bestyrelsen
har besluttet at indstille til ministeren, at ønskerne imødekommes, men da Vistoft Mølle ikke har skel direkte op til
nationalparkgrænsen, skal der før anmodningen fremsendes
tages kontakt til andre lodsejere i området i et forsøg på
at skabe enighed om en sammenhængende tilslutning til
Nationalparken.
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2 . 	V I S I O N E R , F O R M Å L O G M Å L S Æ T N I N G

2.1
VISION
Nationalparkfondens vision for Nationalpark Mols Bjerge er,
at Nationalparken skal være:
TIL GAVN FOR NATUREN OG TIL GLÆDE FOR MENNESKER
Visionen blev skabt af bestyrelsen i processen ved udarbejdelsen af den første nationalparkplan, og har været en
særdeles anvendelig ramme for Nationalparkens virke og tilgang til sin opgaveløsning siden driftsstarten i 2012. Visionen
udtrykker Nationalparkfondens afbalancerede tilgang til at
udvikle nationalparkområdet i dyb respekt for de aktører, der
skal give råderummet hertil. Visionen er trykt på brevpapir,
publikationer, kort, formidlingsmateriale og profilbeklædning
m.v. og det er klart Nationalparkfondens oplevelse, at dens
signalværdi fungerer efter hensigten.

2.2
FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER
Nationalpark Mols Bjerge har i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 868 af 27. juni 2016 følgende formål:
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 udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder
erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.
Nationalpark Mols Bjerge har i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 868 af 27. juni 2016 følgende målsætninger:
1) 	De væsentligste 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.
2) 	Der skal skabes større sammenhæng mellem Nationalparkens naturområder, herunder især overgange mellem
kyst-, overdrevs- og skovarealer.
3) 	Der skal 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.
4) 	Nationalparkens karaktergivende landskabselementer
og markante geologiske formationer, herunder randmoræner og dødislandskaber, skal bevares og synliggøres.
5) 	Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af landskab, natur og
kyst, skal 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.
6) 	Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.
7) 	Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen og
turisterhvervet.
8) 	Beskrivelse og håndtering af trafikale forhold i Nationalparken, herunder Mols Bjerge-området, for at sikre en
øget tilgængelighed uden at øge generne fra trafikken.
9) 	Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage
og forstyrrelse ved hjælp af planlægning af stiforløb,
formidling m.v.
10) 	Formidling og naturvejledning af Nationalparkens landskabsdannelse, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og adgangsforhold skal styrkes og koordineres
i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og
etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.
11) 	Forskning skal understøttes og undervisning styrkes
gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud,
herunder tilbud der understøtter natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.
12) 	Udviklingen af Nationalparken skal ske i samspil med
omgivelserne.
13) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.
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2.3
K O N K R E T I S E R I N G A F N AT I O N A L PA R K F O N D E N S V I S I O N I N D E N F O R N AT I O N A L PA R K E N S
E N K E LT E F O R M Å L
2.3.1 Bevare, styrke og udvikle naturen
For Nationalparkfond Mols Bjerge er det en vigtig vision at
styrke kendskabet til og indsigten i områdets naturtilstand.
Dette skal opnås gennem en professionel overvågning af de
pleje- og naturgenopretningsprojekter, som Nationalparken
selv indgår i samt ved i samarbejde med fagligt kompetente
institutioner og enkeltpersoner at igangsætte naturovervågningsprojekter i Nationalparken.
I Nationalparkens kyst- og overdrevslandskaber ser Nationalparkfonden det som en af sine helt centrale visioner at
styrke og udvikle den lysåbne overdrevs- og hedenatur. På
kort og lang sigt skal Nationalparkfonden arbejde for at gavne vilkårene for den lysåbne natur, dels have stor fokus på at
skabe bedre sammenhænge mellem eksisterende værdifulde
naturområder og dels understøtte en sikring af de eksisterende værdifulde områder.
For at skabe bedre sammenhænge mellem Nationalparkens
værdifulde naturområder søges der på egnede arealer indgået frivillige aftaler med private og offentlige lodsejere om
naturgenopretning og ændret naturpleje, som understøtter
Nationalparkens særlige og truede arter.
I forhold til prioritering af arealer vil der være stor fokus
på områder i et bånd rundt om Ebeltoft Vig fra Øer over
Ebeltoft, Egsmark, Handrup, Lyngsbæk og Femmøller Strand
til Mols Bjerge.
For at gavne kvaliteten i eksisterende værdifulde naturområder skal Nationalparkfonden etablere sandmarker. Gennem
pløjning eller fjernelse af jordens øverste muldlag skal hedeog overdrevsnaturens næringsfattige mineraljord blottes, da
dette specielt på sydvendte skrænter har stor positiv effekt
på bevarelsen og udbredelsen af mange særlige og truede
arter.
I Nationalparkens skovlandskaber ser Nationalparkfonden
det som en af sine vigtige visioner at gavne biodiversiteten
i offentlige og private skove ved at skabe mere dødt ved
enten som døde træer på rod eller som stammer og grene

i skovbunden. Gennem frivillige aftaler med lodsejere skal
skovforvaltningen ændres således, at der udtages mindre
træ fra skovene og derved i højere grad skabes levesteder og
fødegrundlag for særlige og truede arter tilknyttede Nationalparkens gamle løvskove.
Herudover vil Nationalparkfonden udforme aftalerne med
de private og offentlige skovejere således, at frilufts- og
oplevelsesmulighederne også udvikles og styrkes gennem
naturprojekterne.
2.3.2 Bevare og styrke de landskabelige
og geologiske værdier
Det er Nationalparkfondens vision at styrke og udbygge
kendskabet til Nationalparkens geologiske forhold og herunder de landskabsdannende processer. Den digitale teknologi
har skabt helt nye muligheder for at afdække bl.a. geologiske jordlag i undergrunden, de enkelte landskabstypers
udbredelse samt vegetationshistorie fra sidste istids ophør
til moderne tid. I samarbejde med fagpersoner skal Nationalparkfonden igangsætte yderligere undersøgelser, som vil
have værdi i forsknings- og formidlingssammenhæng.
På baggrund af nationalparkområdets helt særlige placering i
forhold til seneste istids stilstandslinje er det en vigtig vision
for Nationalparkfonden at synliggøre Nationalparkens geologi og komplette serie af landskabstyper. Nationalparkfonden
vil afsøge de mest illustrative geologiske lokaliteter ud fra en
intention om gennem frivillige aftaler med lodsejerne at gøre
disse offentligt tilgængelige. Endvidere er det Nationalparkfondens ønske at have stor fokus på formidling af geologi og
landskabsdannelse i Nationalparkens kommende velkomstcenter.
2.3.3 Bevare og styrke kulturhistorien
Gennem en kulturhistorisk kortlægning er det Nationalparkfond Mols Bjerges vision at skabe det bedst mulige grundlag
for bevarelse og styrkelse af Nationalparkens kulturmiljøer.
På baggrund af Museum Østjyllands brede indsigt i alle
historiske perioder, skal der skabes en oversigt, som kan
bruges i såvel formidlings- som prioriteringssammenhæng.
Kortlægningen skal også danne baggrund for beslutninger
om støtte samt igangsætning af yderligere undersøgelser,
udredninger og forskningsprojekter på det kulturhistoriske
område.
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Det er Nationalparkfondens vision at agere proaktivt i forhold til andre aktørers initiativer og projekter vedrørende bevarelse af Nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske
helheder og enkeltelementer. På baggrund af opsøgende dialog og henvendelser vedrørende kulturhistoriske projekter vil
Nationalparkfonden understøtte projekter af størst relevans
for Nationalparken.
2.3.4 Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige
natur-og kulturoplevelser
Det er Nationalparkfondens vision på markant måde at
udvikle vilkår og muligheder for friluftsliv i Nationalparken til
gavn for såvel lokalbefolkningens som gæsternes oplevelsesmuligheder. Produktionen af kortmateriale og digitale tilbud
til formidlingen af vandre-, ride-, cykel- og oplevelsesruter
skal fortløbende videreudvikles og forbedres bl.a. gennem
certificering af ruterne, løsning af interessekonflikter mellem
forskellige brugergrupper og skabelse af nye tilbud til mere
specielle aktivitetsformer.
I terrænet skal formidlings- og skiltningsmateriale videreudvikles og faciliteter som shelters, muldtoiletter og drikkeposter m.v. udbygges.
Nationalparkfonden ser det som en meget vigtig vision at
styrke og udvikle særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser til højnelse af såvel lokalbefolkningens som gæsternes
natur- og kulturforståelse. På den baggrund skal koncepterne
omkring nationalparkguider, nationalparkbus og nationalparksejlads videreudvikles. Samarbejdet med Museum
Østjylland om arkæologiske udgravninger, hvor folk inddrages i selve gravearbejdet, og hvor der dagligt er formidling af
resultater skal fortsættes. Arbejdet med at tilbyde kurser til
frivillige, således at de kan forestå lokal forankret formidling
og arrangementer på højt fagligt og formidlingsmæssigt
niveau skal fortsættes og intensiveres. Endelig skal Nationalparkfonden fortsætte understøttelse af kulturhistoriske
arrangementer.
2.3.5 Styrke forskning, undervisning og formidling
Det er Nationalparkfondens vision, at formidling og naturvejledning på en inspirerende og helt særlig måde skal øge
såvel lokalbefolkningens som gæsternes forståelse for Nationalparkens natur- og kulturhistoriske værdier. Forståelsen
skal stimulere ønsket om at tage aktivt ansvar i forhold til at
beskytte og bevare såvel natur- som kulturkvaliteterne.
Gennem deltagelse i messer og offentlige arrangementer
skal Nationalparkfonden styrke sin synlighed, således at

VISIONER, FORMÅL OG MÅLSÆTNINGER

området gøres mere kendt, og bevidstheden om den danske
natur øges.
I velkomst- og besøgscentre, på besøgssteder og ubemandede formidlingsstationer skal gæster og lokalbefolkningen
inspireres til læring om natur- og kulturforhold. Dette skal
gøres gennem adgang til feltudstyr, analoge og digitale publikationer og oplysninger samt adgang til spændende opgaver,
som primært skal løses i felten. Nationalparkens formidlingsstationer ”På sporet af Nationalparken” skal i samarbejde
med relevante aktører fortsat udvikles.
Det er Nationalparkfondens vision at udvikle Nationalparken
til Østjyllands bedste udeskoleområde inden for naturfag i
grundskolen. Skoleklasser skal have adgang til et helt særligt
undervisningstilbud, som både er stimulerende og af høj
kvalitet målrettet indskoling, mellemtrin og overbygningselever. Nationalparkens skoletjenesteprodukt ”Lær med Nationalparken”, som over flere år er udviklet i tæt samarbejde
mellem nationalparkerne og skolevæsnet skal videreudvikles
i takt med elevernes behov.
Lejrskoleelever og spejdere samt andre grupper af børn
og unge skal tilbydes undervisning, formidling og guidning
understøttet af Nationalparkfonden i samarbejde med andre
relevante aktører.
Det er Nationalparkfondens vision at give Nationalparken en
helt central status som forskningsområde inden for højere
læreanstalters arbejde med natur, geologi, kulturhistorie
og friluftsliv. Nationalparkfonden skal stimulere særligt de
lokale forskningsinstitutioner samt Aarhus Universitet til
samarbejde. Samarbejdet med bl.a. Aarhus Universitets
Institutter, Museum Østjylland, Jagtens Hus, Naturhistorisk
Museum Aarhus og Landbrug og Fødevarers udviklingsenhed
(Seges) videreudvikles, og forskningsresultaterne skal bl.a.
viderebearbejdes til spændende publikationer og formidling.
2.3.6 Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet
Det er Nationalparkfondens vision, at gøre Nationalpark
Mols Bjerge til et stærkt brand i den midtjyske region. Nationalparken skal trække flere naturinteresserede internationale og nationale gæster til området og skal understøtte
området som en væsentlig turistdestination. Nationalparken
skal styrke bosætningen i kommunen, øge stoltheden ved at
bo i området og gøre lokalbefolkningen til vigtige ambassadører i forhold til markedsføring. Virksomheder skal se
Nationalparken som et aktiv og flere erhvervsgrene inden for
turisme, detailhandel, fødevareproduktion, naturforvaltning
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og konsulentbranchen m.v. skal direkte kunne bruge Nationalparken i deres markedsføring.
Etablering af et velkomstcenter i Nationalparken ved Kalø
Slotsruin er et meget vigtigt element til udviklingen af
Nationalparken. Som en indgangsportal til Nationalparken
skal centret informere og stimulere til læring og oplevelser.
Centret skal tilbyde relevante lokale kvalitetsprodukter og
merchandiseprodukter til branding af Nationalparken.
Den turistmæssige servicekvalitet i Nationalparken skal
styrkes. Nationalparkfonden har arbejdet med denne
opgave gennem et gratis kompetenceudviklingsforløb for
virksomheder med frontpersonale kaldet Nationalparkens

Serviceuddannelse, og deltagerne indgår efterfølgende i et
servicenetværk. I samarbejde med turismeorganisationer
og Syddjurs Kommune skal kompetenceuddannelsen og
netværket styrkes, og der skal arbejdes med produkter og
events direkte relateret til Nationalparkens brand.
Inddragelse af frivillige er på flere måder centralt for Nationalparkfonden. De yder en stor indsats i forhold til formidling og løsning af konkrete opgaver på natur,- kultur- og friluftsområdet samtidig med, at de i lokalsamfundet er vigtige
ambassadører, som udbreder kendskabet til Nationalparkens
virke. Arbejdet med inddragelse af frivillige i Nationalparkens
arbejde skal styrkes og videreudvikles i tæt dialog med de
involverede borgere.
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3 . 	H A N D L E P L A N

På baggrund af Nationalparkens rammer og forudsætninger,
de generelle forhold og tendenser, som påvirker nationalparkområdet, evalueringen af Nationalparkfondens hidtidige
indsats, realiseringen af den tidligere Nationalparkplan samt
endeligt forslag og ideer fra den indledende offentlighedsfase fremlægger bestyrelsen i dette kapitel de konkrete indsatser, som Nationalparkfonden vil iværksætte på kort eller
længere sigt. Den korte sigt omfatter Nationalparkplanens
funktionsperiode på seks år, hvorfor mellemlang og lang sigt
rækker ind i en eller flere kommende planperioder.
De enkelte indsatsområder omfatter altovervejende flere
formål og målsætninger. Nationalparkfonden beskriver i planen 16 indsatsområder, hvoraf de tre sidst nævnte vil blive
realiseret, hvis der viser sig mulighed herfor.

I bilag 3 til nationalparkplanen er de 16 indsatsområder
opsat i skemaform. I skemaerne er indsatserne relateret
til nationalparkplanens formål og målsætninger samt til
indkomne forslag fra den indledende offentlighedsfase.
Det fremgår endvidere af skemaerne, hvilke parter som
evt. skal inddrages for at realisere projekterne, og hvilke
tilladelser og dispensationer, som evt. er nødvendige for at
realisere projekterne.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at iværksætte og gennemføre andre indsatser end de beskrevne. Disse skal dog være
i henhold til Nationalparkens formål og målsætninger og vil
blive prioriteret således, at initiativer, som kan indfri flere
formål, går forud for andre.

| 19 |

I N D S AT S O M R Å D E R :
1 Mere biodiversitet i skovene
2 	Styrkelse af den særlige og truede overdrevs- og hedenatur
3	Mere og bedre kortlægning af naturværdier og overvågning af naturplejeindsatsen
4	Udvikling af Nationalparkens kystområder og ferske vande
5 Viden om Nationalparkens unikke landskabsdannelse
6 Kortlægning af særlige og truede kulturmiljøer
7 Sikring af fysisk kulturarv og kulturmiljøer
8	Styrkelse af et alsidigt friluftsliv
9	Håndtering af trafikale forhold
10 Forbedre gæsteformidlingen
11 Styrke læring om Nationalparken
12	Udvikling af turisme og erhverv
13	Inddragelse af lokalsamfund og frivillige
14	Synliggørelse af og adgang til geologiske strukturer, profiler og landskabsserier
15 Etablere åbne arkæologiske udgravninger
16	Styrke aktivitetsniveauet i forhold til natur- og kulturarrangementer

| 2 0 | F O R S L A G T I L N AT I O N A L PA R K P L A N 2 0 1 8 – 2 0 2 4

|

3.1
MERE BIODIVERSITET
I S KOV E N E

Danmarks største biodiversitetsværdier ligger i skovnaturen,
især gamle løvskove, og det er også her, man finder det
største antal truede arter. Da ca. 1/3 af Nationalparkens
landareal er dækket af skov, inklusive en række gamle løvskove, er arbejdet med mere dødt ved og biodiversitet i
skovene en central opgave for Nationalparkfonden.
I de offentlige skove vil Nationalparkfonden understøtte
Naturstyrelsens og Kommunens arbejde med at sikre biodiversiteten, og på udvalgte steder vil Nationalparkfonden
gøre en ekstra indsats for at skabe en ”straks-udvikling”
af dødt ved m.m. til særlige og truede arter. Herudover vil
Nationalparkfonden samarbejde med Naturstyrelsen og
Syddjurs Kommune om registrering og overvågning af særlige og truede arter og med forskningsinstitutionerne om at
igangsætte viden- og kortlægningsprojekter. På mellemlang
og lang sigt ønskes et samarbejde om og videreudvikling af
biodiversitetsskovprojekter mellem de skovrige nationalparker i landet. På denne og andre måder skal det sikres, at
indsatsen sker på et opdateret videngrundlag.

I de private skove vil Nationalparkfonden arbejde for naturplaner for større skov- og jagtejendomme. Registrering af
biodiversitet og naturpotentiale skal udspringe af, motivere
til og kvalificere frivillige aftaler om sikring af biodiversiteten.
Det skal øge muligheden for, at hidtil oversete løvskove med
højt naturpotentiale inddrages i biodiversitetsfremmende
projekter.

HANDLEPLAN

Sideløbende med arbejdet med de store ejendomme i Nationalparken vil Nationalparkfonden kortlægge løvskove med
højt naturpotentiale og igangsætte kampagner for at indgå
mindre og afgrænsede aftaler om mere dødt ved og andre
biodiversitetsfremmende tiltag med private lodsejere.
Endvidere vil Nationalparkfonden arbejde med analyser af
muligheder for og udfordringer med at indgå frivillige biodiversitetsaftaler i Nationalparkens gamle private løvskove.
På mellemlang og lang sigt vil Nationalparkfonden arbejde
for fællesprojekter og erfaringsudveksling i de skovrige danske nationalparker.

3.2
STYRKELSE AF DEN SÆRLIGE OG TRUEDE
O V E R D R E V S - O G H E D E N AT U R

Hede- og overdrevsnaturen er Nationalpark Mols Bjerges
naturmæssige hovedkendetegn. Det er den landskabstype,
som sammen med det kuperede og sandede istidslandskab
gør Nationalparken til et naturområde i international klasse.
Landskabstypens store udbredelse skal ses i sammenhæng
med geologien, hvor den næringsfattige og sandholdige jordbund er skabt i såvel dødislandskaberne, på hedesletten som
på den hævede havbund. Nationalparkfonden ser det som
en af sine vigtigste opgaver på naturområdet at forbedre
kvaliteten af overdrevs- og hedenaturen samt at skabe bedre
sammenhæng mellem områderne.
Indsatser for skabelse af bedre sammenhæng mellem de
lysåbne naturområder af høj kvalitet omfatter fire elementer.
I samarbejde med Den Danske Naturfond skal der arbejdes
med arealerhvervelse og græsningsforsøg i storfolde. Der
skal udvikles nye former for samarbejde mellem forskellige
lodsejertyper, som Nationalparkfonden ønsker at servicere.
Indsatsen skal koordineres med Molslaboratoriets projektarbejde med rewilding med kvæg og vildheste. Nationalparkfonden ønsker at opstille og iværksætte en overvågningsplan
for nye græsningsforsøg i storfolde. På mellemlang og lang
sigt skal projekterne udvides, videreudvikles og justeres på
baggrund af de videnskabelige observationer.
I samarbejde med private og offentlige lodsejere skal
projekter omkring rydninger og ændret naturpleje i by- og
sommerhusområder videreføres. I projektet ”BiodiverCity Blomstrende Bånd gennem Byen” skal yderligere arealer og
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arealtyper inddrages, nye relevante områder til skabelse af
sammenhængende natur udpeges, og der skal ske en faglig
formidling af projektets unikke aspekter. Endelig skal der
etableres et registreringsværktøj til faunabiodiversitet på
arealerne. På mellemlang og længere sigt skal der videreudvikles i forhold til bl.a. permanent drift, og der skal tilbydes
naturplejeværktøjer til byarealer.

og Naturstyrelsens initiativer, og Nationalparkfonden skal
udvikle og øge sin inddragelse af frivillige i naturplejearbejdet. Nationalparkfonden vil sikre en vidensopbygning
og erfaringsudveksling bl.a. gennem universitetsprojekter.
Baseret på erfaringer herfra kan arbejdet udvides til andre
vigtige arter og ikke mindst kvaliteten af deres levesteder og
medfølgende biodiversitet.

I sommerhusområder vil Nationalparkfonden forestå rådgivning og iværksætte kampagner til sikring af biodiversitetsvenlig naturpleje på egne arealer. Der vil endvidere blive
arbejdet med formidling af resultaterne.

I samarbejde med private og offentlige lodsejere vil Nationalparkfonden skabe nye levesteder for særlige og truede jordboende og gødningsafhængige arter. På mellemlang sigt skal
der udarbejdes arealforvaltningsplaner for op til fem af disse
arter – primært integreret i samme projekter og arealer.

I området mellem Egsmark og Femmøller skal der arbejdes
med naturplaner på jagt- og skovejendomme for at kortlægge potentialer for skabelse af lysåbne partier til overdrevsog sandmarksnatur. På mellemlang og lang sigt skal der
foretages en dokumentation af særlige og truede arter i de
lysåbne korridorer.
Nationalparkfonden vil i samarbejde med Syddjurs Kommune igangsætte demonstrations- og udviklingsprojekter
i de kommunale vejrabatter rundt om Ebeltoft Vig for at
udarbejde ”biologiske vejkort”, revidere driften på udvalgte
strækninger og dermed inddrage dem i spredningsnetværket
for særlige og truede arter i den lysåbne natur. På mellemlang og længere sigt vil Nationalparkfonden gerne iværksætte en national vidensdeling af metoder og erfaringer samt
udvide metoden til andre områder, hvor der er behov for
sammenhængende natur.
Nationalparkfonden vil arbejde med naturpleje i forhold til
udvalgte særlige og truede arter på en måde, der fremmer
værdifulde levesteder og netværk af levesteder. Der skal
ske krat- og gyvelrydning til bevarelse og beskyttelse af
sjælden flora som fx opret kobjælde og associeret flora,
funga og fauna. Arbejdet skal koordineres med Kommunens

Nationalparkfonden vil på projektrelaterede områder forestå
en rådgivning og netværksskabelse i forhold til forbedret
naturpleje af den lysåbne natur – om muligt sammen med
relevante samarbejdspartnere. Det vil dreje sig om skabelse
af en netværksbørs mellem mange små lodsejere og dyreholdere om projekter for slåning og fjernelse af biomasse,
om skabelse af sandmarksarealer på egnede steder samt
bekæmpelse af særlige problemarter på mindre, private
arealer. Endelig vil Nationalparkfonden i samarbejde med
lokale aktører udarbejde en liste over 20 helt særlige og
truede arter med et særligt potentiale i Nationalparken og
integrere den i øvrige projekter og indsatser - med angivelse
af hensigtsmæssige plejeindsats og lokaliteter. Mindst to af
disse skal være tilknyttet til kyster og kystskrænter. I forhold
til de generelle projekter for inddragelse af lodsejere og
frivillige i plejeindsatsen skal der på mellemlang og lang sigt
lægges vægt på erfaringsudveksling og samarbejde med
andre nationalparker.

3.3
M E R E O G B E D R E KO RT L ÆG N I N G A F
N AT U R VÆ R D I E R O G O V E R VÅ G N I N G
A F N AT U R P L E J E I N D S AT S E N

Kortlægning og overvågning af udviklingen i naturtilstanden
i Nationalparken er en opgave som Nationalparkfonden af
flere årsager anser det for vigtigt at arbejde med. For det
første er Nationalparkfonden lovgivningsmæssigt forpligtet
til at redegøre for udviklingen i naturtilstanden i forbindelse
med sin egen nationalparkplanlægning, og for det andet er
det af stor betydning at overvåge indsatserne for at vurdere
og sikre målopfyldelse. Endelig skal nævnes at viden om
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naturtilstanden i Nationalparken på mange områder stadig
er mangelfuld.
Nationalparkfonden vil primært styrke sit data- og beslutningsgrundlag på naturområdet ved at forestå effektovervågning på egne projekter og projekter, som Nationalparkfonden indgår i. I samarbejde med Naturstyrelsen, Syddjurs
Kommune, Danmarks Jægerforbund, universiteter og
institutioner m.v. vil Nationalparkfonden bidrage til overvågning og dataindsamling, der er relevant i forhold til særlige
arter, levesteder og projekter. Nationalparkfonden vil også
tilskynde til specifikke analyser af data fra allerede eksisterende overvågning. Der vil endvidere ske en formidling af
interessante overvågningsresultater såvel i fagtidsskrifter
som populærvidenskabeligt.
Nationalparkfonden vil på kort sigt arbejde med at inddrage
frivillige i kortlægning og overvågning og i den forbindelse
udvikle et kampagne- og registreringsværktøj til BiodiverCity-projektet. På mellemlang og lang sigt vil Nationalparkfonden arbejde med opbygning af en internetbaseret
rådgivningsplatform til frivillige i forhold til problemarter.

3.4
U D V I K L I N G A F N AT I O N A L PA R K E N S
K YS TO M R Å D E R O G F E R S K E VA N D E

HANDLEPLAN

Der skal i planperioden igangsættes en overvågning af forstyrrelser på vigtige kystnære fuglelokaliteter som følge af
friluftsaktiviteter, og der skal sættes fokus på forebyggende
formidling for at reducere uheldig færdsel og adfærd på 2-3
vigtige fuglelokaliteter. På mellemlang og lang sigt skal der
arbejdes med yderligere formidling af natur- og tidevandsforhold på centrale fugle- og kystlokaliteter.
På kulturområdet vil Nationalparkfonden i første halvdel
af planperioden færdiggøre en registrering og beskrivelse
af de særlige og truede maritime kulturmiljøer og lokaliteter. Nationalparkfonden vil også i planperioden arbejde
for at understøtte fundraising til bevaring af den flydende
lokale kulturarv, afvikling af bevaringskurser til kulturarvens
fremme samt støtte formidling og drift af maritim kulturarv. Endelig vil Nationalparkfonden arbejde med at styrke
aktivitetsniveauet i forhold til maritime og kystrelaterede
arrangementer.
På friluftsområdet vil Nationalparkfonden fortsætte sit
arbejde med at styrke friluftsmulighederne i kystzonen. I
planperioden skal der arbejdes med at forbedre forholdene
for isætning af småbåde, forbedre forholdene for lystfiskere,
skabe et eller to nye hotspots for dykkere. På mellemlang
og lang sigt vil Nationalparkfonden udlægge interessante
dykkermål, som kan være med til at vise biodiversiteten i
Nationalparkens havområder.
Nationalparkfonden vil støtte lokale borgergrupper, som
ønsker at forbedre adgangen til havet via nye offentligt
tilgængelige badebroer m.v.

Mere end 15 % af Nationalparken er kystnære, stedvist
lavvandede, havområder. Nationalparken har en kystlinje på
omkring 60 km og omfatter tillige mange søer og vandhuller.
Vandområderne er således en vigtig del af Nationalparken
og udgør et vigtigt udgangspunkt for indsatser i forhold til
natur, kultur, friluftsliv, formidling og lokal erhvervsudvikling.
Kysterne og kystnære havområder har mange brugere og
derfor også potentielle konflikter mellem brugere, lodsejere
og naturtilstanden.
Nationalparkfonden vil igangsætte indsatsområdet med
afdækning af de tværfaglige aspekter af vandets relation til
nationalparkens formål i forhold til natur, kultur, friluftsliv,
formidling og erhvervsudvikling. Projektet skal også beskrive
vandets betydning, kredsløb og kulturhistorie i Nationalparken. På mellemlang og langt sigt er det målet at skabe en
tværfaglig formidlingsplatform, som integrerer alle delindsatserne inden for området.

Fonden vil endvidere i planperioden arbejde for, at der
tilvejebringes midler og nødvendige tilladelser til at etablere
eller reetablere kystnære stenrev, designet for ikke mindst
at levere optimale levesteder for særlig og truet marin
biodiversitet. Etablering af stenrev skal samtidig bidrage med
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mere viden om revenes evne til at forbedre iltforholdene og
dermed reducere kvælstofindholdet i vandet. På mellemlang
og lang sigt ønsker Nationalparkfonden selv, eller i samarbejde med andre parter, at etablere et eller flere stenrev inden
for Nationalparkens havområder. Formålet er både at styrke
biodiversiteten, forbedre dykkeroplevelserne og at styrke
formidlingsmulighederne i forhold til den marine biologi.

HANDLEPLAN

beskriver geologien, landskabsdannelsen og de vigtigste
geologiske lokaliteter i området. Der skal etableres tematiske
geologiruter og en storstensrute. En ny digital landskabsmodel skal bringes i anvendelse som et centralt element i en
stor fælles formidlingsplatform. Resultater skal formidles på
hjemmeside og forberedes til Nationalparkens kommende
velkomstcenter.

3.6
KO RT L ÆG N I N G A F SÆ R L I G E O G T R U E D E
K U LT U R M I L J Ø E R

Med det formål at styrke den lokale erhvervsudvikling vil Nationalparkfonden i samarbejde med turisterhvervet understøtte
udvikling af nye friluftsprodukter i de kystnære områder.

3.5
V I D E N O M N AT I O N A L PA R K E N S U N I K K E
LANDSKABSDANNELSE

Nationalparken indeholder en mangfoldighed af kulturhistoriske spor, bygninger og fysiske anlæg, og der er et betydeligt
behov for at få dannet et overblik over denne kulturarv. Det
gælder såvel de særlige og karakteristiske som truede kulturmiljøer. Nationalparkfonden har derfor indgået en aftale
med Museum Østjylland om registrering af særlige og truede
kulturmiljøer i Nationalparken.
I første del af planperioden vil Nationalparkfonden færdiggøre registreringen og beskrivelsen af de omkring 200 særlige
og truede kulturmiljøer og enkeltelementer. I sidste halvdel
af planperioden skal der udarbejdes en rapport og igangsættes en formidling af den udførte registrering. Resultaterne
skal endvidere gøres tilgængelige som databaseoplysninger
og referenceliste i Nationalparkens GIS-kort.

Nationalpark Mols Bjerge er geologisk set en helt unik lokalitet blandt andet fordi istidens allersidste fremstød stoppede
i området. Da der stadig er nogen usikkerhed i forsker- og
formidlerkredse i forhold til den rette fremstilling af det
seneste isfremstøds prægninger i landskabet, har Nationalparkfonden gennemført flere større forskningsprojekter
primært i samarbejde med Aarhus Universitet.
Nationalparkfonden vil på kort sigt afdække videnstatus efter
færdiggørelse af de fem-seks første større geologiprojekter,
hvorefter omfanget af manglende viden af betydning for en
fyldestgørende formidling kan uddrages. På længere sigt skal
der foregå en yderligere videnindsamling.
Nationalparkfonden vil på baggrund af undersøgelsesresultaterne arbejde med forskellige nye typer formidling, som

Nationalparkfonden vil endvidere igangsætte et projekt, hvor
fagpersoner sammen med frivillige arbejder med beskrivelse
af kulturhistorien og konkrete kulturprojekter i et afgrænset
fysisk område - fx et sogn - på tværs af tidsperioder. Ideen er
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at belyse det særlige og truede inden for et mindre område
igennem hele historien – altså fra oldtid til nutid. I sidste
halvdel af planperioden vil Nationalparkfonden under museets faglige ledelse udarbejde en handleplan i forhold til de
særlige og truede miljøer. Planen skal endvidere foretage en
prioritering af den fremtidige indsats.
På baggrund af den udførte registrering skal der i sidste
halvdel af planperioden samt på mellemlang og lang sigt
igangsættes yderligere og uddybende undersøgelses- og
forskningsprojekter.

3.7
S I K R I N G A F F Y S I S K K U LT U R A R V
O G K U LT U R M I L J Ø E R

Nationalparken har flere fredede og bevaringsværdige bygninger og anden kulturarv, som er i fare for at forfalde.
Nationalparkfonden vil bidrage til sikring af den truede kulturarv gennem flere initiativer.

I forhold til direkte støtte til projekter vil Nationalparkfonden
prioritere kulturbevarende projekter, som skabes af lodsejeren. Herudover vil Nationalparkfonden prioritere projekter,
som i særlig grad bevarer og formidler om fortidens livs- og
driftsformer samt fysiske bygningsværker i Nationalparken.
Nationalparkfonden vil igangsætte og understøtte fagpersoner
og frivilliges arbejde med naturpleje og vedligeholdelse af historiske vejvisersten og stendysser samt andre fortidsminder.
Nationalparkfonden vil støtte publikationer, events og aktiviteter, som styrker kendskabet til Nationalparkens fysiske
kulturarv og kulturmiljøer.
Det er Nationalparkfondens målsætning at støtte en større
bogproduktion hvert andet år samt selv at udgive et kulturhistorisk skrift evt. i samarbejde med Museum Østjylland med
samme interval.

3.8
STYRKELSE AF ET
ALSIDIGT FRILUFTSLIV

Nationalpark Mols Bjerge er på grund af sin geologi og natur
et helt særligt friluftsområde. Der er et tæt netværk af formidlende organisationer, friluftsfaciliteter, kulturhistoriske besøgssteder med informationsmateriale om bl.a. diverse lokaliteter
og afmærkede stier til mange forskellige brugergrupper.
I forlængelse af arbejdet med udvidelse af stier og øget tilgængelighed for flere brugergrupper vil Nationalparkfonden
specifikt påtage sig opgaven med at informere og vejlede brugere i forhold til hensynsfuld færden og regler for god adfærd.
For det første vil Nationalparkfonden arbejde med fundraising ved at udstede støtteerklæringer til projekter samt
ved selv at ansøge fonde. På mellemlang og lang sigt er det
Nationalparkfondens intention også selv at tage initiativ til
bevarelsesprojekter i samarbejde med relevante parter.
For det andet vil Nationalparkfonden afdække interessen
og mulighederne for at afvikle eller understøtte afholdelse
af håndværkerkurser for lodsejere og andre interesserede i
forhold til bygningsbevarelse og udførelse af korrekt renoveringsarbejde på bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Nationalparkfonden vil i planperioden søge at certificere yderligere tre kvalitetsvandrestier, fordelt rundt i Nationalparken.
Nationalparkfonden vil endvidere certificere kvalitetsvandreveje efter European Ramblers Associations (europæisk vandreforening) kvalitetskrav, certificere familiestier med forskellige
oplevelsespladser, skabe en udbygning af ridestinettet, arbejde for etablering af en sammenhængende mountainbikerute
samt indtegne og eventuelt afmærke flere lange cykelruter
med mulighed for overnatning. Alt arbejdet med certificering,
udvælgelse og udlægning af nye stier skal ske med respekt for
lodsejere og andre relevante parter og aktører.
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Nationalparkfonden vil i planperioden styrke og udbygge
faciliteter i tilknytning til stier og rastepladser. Der skal arbejdes med bedre og mere ensartet skiltning, vedligeholdelse
og udvidelse af Nationalparkens pulje af bord/bænkesæt,
arbejdes for flere overdækkede madpakkepladser, etableres
vildtskjul til observation af fugle og vildt samt en vedligeholdelse og eventuelt udvidelse af Nationalparkens pulje af
primitive overnatningspladser. Arbejdet skal fortsættes på
mellemlang og lang sigt.
Nationalparkens mange frivillige, som arbejder med stier,
shelters og etablering af mindre anlæg i Nationalparken skal
faciliteres, så de har gode forudsætninger for og godt værktøj til deres frivillige arbejde. Nationalparkfonden vil også
sikre, at de frivillige har hyggelige rammer for skabelse af
sociale relationer, og at de tilbydes gode oplevelser, der har
relation til det arbejde, de udfører for Nationalparken.
Nationalparkfonden vil aktivt bidrage til, at der skabes nye
friluftsprodukter, som kan understøtte den lokale erhvervsudvikling, samt støtte erhvervet i at bruge Nationalparken i
markedsføring af disse. Det er målet, at Nationalparkfonden
i samarbejde med private aktører skal udvikle og udvide
antallet af kommercielt bæredygtige friluftsprodukter i
Nationalparken.
Nationalparkfonden vil vedligeholde og videreudvikle sin digitale kortapplikation til mobiltelefon i takt med udbygningen af
ovennævnte friluftsfaciliteter. I forhold til videreudvikling skal
der udbygges med oplysninger om natur og kulturhistorie m.v.
samt skabes feedbackfaciliteter, således at gæsters friluftsoplevelser i felten gøres tilgængelige for andre brugere.
I Nationalparkens velkomstcenter skal en digital platform integreres med kortapplikation, og gæsterne skal kunne printe
tematiserede friluftskort.

3.9
HÅNDTERING AF TRAFIKALE FORHOLD

Nationalparkfonden har siden Nationalparkens etablering
arbejdet med problemstillinger omkring den motoriserede
trafik i Mols Bjerge samt drøftet, hvordan en øget færdsel
som følge af Nationalparken skal håndteres.
I forhold til den motoriserede trafik i Mols Bjerge vil Nationalparkfonden fortsætte arbejdet med at opgradere udvalgte P-pladser i periferien af bjergene med faciliteter, som
opfordrer til, at man parkerer bilen og fortsætter til fods eller
på cykel eller lignende. Der kan være tale om forbedrede
toiletforhold, grillplads, overnatningsmulighed og mulighed
for lånecykler, som på mellemlang sigt kunne være eldrevne
og indgå i et større cykelkoncept.
I forhold til at sprede publikum vil Nationalparkfonden fortsætte arbejdet med at markedsføre og etablere faciliteter
og temastier i andre væsentlige friluftsområder end Mols
Bjerge. Der vil være fokus på områder omkring Jernhatten,
Stubbe Sø og Kaløområdet.
For at imødegå interessekonflikter mellem forskellige brugergrupper inden for friluftslivet vil Nationalparkfonden fortsætte arbejdet med udlægning og afmærkning af temastier. Der
vil være fokus på blandt andet ridestier og stier til mountainbikeryttere. Arbejdet på alle tre felter skal forsættes på
mellemlang og lang sigt.

3.10
FORBEDRE GÆSTEFORMIDLINGEN

Der er et stort antal årlige besøgende i Nationalparken, og det
fordrer bedst mulig gæsteservice og formidling af høj kvalitet
af områdets landskab, natur, kultur og friluftsmuligheder. Nationalparkfonden arbejder målrettet med yderligere at styrke
gæsteformidlingen i området på en engagerende måde, der
inddrager områdets borgere, institutioner og virksomheder.
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Nationalparkfonden vil fortsætte sit arbejde med at optimere tilbuddene om vejledning og information om Nationalparkens tilbud og muligheder. Dette omfatter såvel tilbuddene
fra korpset af Nationalparkguider, som skal fastholdes og
udbygges, kørslen med Nationalparkbussen, hvor køreplanen skal optimeres og hvor der skal arbejdes for, at konceptet bliver en selvstændig forretning som sejladsen med
veteranskibet Skødshoved, hvor fartplan og formidling skal
videreudvikles.
Nationalparkfonden vil videreudbygge sit arbejde med
at formidle områdets seværdigheder. Der skal udvikles et
koncept for bedre og dybere formidling af Nationalparkens
vigtigste seværdigheder. Nationalparkens analoge kort og
kortapplikationen skal fortsat videreudvikles, og Nationalparkfondens formidlingsmateriale skal generelt tilstræbe et
attraktivt design.
Nationalparkfonden har mange engagerede ambassadører. I
forhold til turismen og erhvervslivet skal antallet af virksomheder i Nationalparkens Servicenetværk i slutningen af
planperioden være bragt op på omkring 65 partnere. I dette
samarbejde er der fokus på nationalparkværtsskab og god
service.
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midling. Derfor skal der udarbejdes en kommunikationsstrategi med henblik på at formidle Nationalparken som en
samlet fortælling. Strategien skal være færdig i første halvdel
af planperioden, hvorefter den skal udmøntes i den daglige
formidling.
Nationalparkfonden vil i samarbejde med de øvrige nationalparker udvikle og implementere et sæt overskuelige regler
for god adfærd i Nationalparken (Code of Conduct). Reglerne
skal udvikles i samarbejde med de enkelte lodsejere og
brugergrupper, så de er anvendelige og giver mening og
medejerskab for de forskellige grupperinger.

3.11
S T Y R K E L Æ R I N G O M N AT I O N A L PA R K E N

Nationalparkfonden arbejder sammen med Friluftsrådet og
de andre nationalparker med to store udviklingsprojekter
rettet mod lokale og udefrakommende skoler, lejrskoler og
andre grupper, der i undervisningssammenhæng besøger
Nationalparken. Det ene er en undervisningsportal på Nationalparkens hjemmeside målrettet skoleklasser. Det andet
er fire ubemandede formidlingsstationer, hvor man gennem praktiske opgaver lærer om Nationalparkens natur- og
kulturhistorie.
I forhold til skoletjenesten vil Nationalparkfonden videreudbygge undervisningsportalen ”Lær med Nationalparken” ved
at involvere flere aktører i arbejdet med at lave nye relevante undervisningsforløb.

I forhold til Nationalparkens mange frivillige vil Nationalparkfonden gennem engageret og faglig oplysning stimulere
til yderligere branding af Nationalparken. De frivillige skal
efteruddannes bl.a. til guidning på forskellige seværdigheder.
Nationalparkfonden vil såvel understøtte som producere flere bøger, temahæfter og publikationer om Nationalparkens
natur- og kulturindhold, som bl.a. skal sælges fra Nationalparkens velkomstcenter.
Nationalparkfonden vil generelt gerne styrke sin turistfor-
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Portalen skal endvidere udbygges til at indeholde små undervisningsapplikationer til mobiltelefon, som understøtter
læringsforløbene, og til også at indeholde tilbud til børn i førskolealderen. På mellemlang sigt skal undervisningsportalen
udvides, så den også kommer til at indeholde undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne.
Det er Nationalparkfondens ønske at der indgås et samarbejde med skoleforvaltningen, således at alle skoleelever i
Syddjurs Kommune bruger Nationalparken mindst tre gange
i løbet af et grundskoleforløb – gerne som et lejrskoleophold
en af gangene. På mellemlang og lang sigt skal der arbejdes
for at samarbejdet med skolerne udvides til at omfatte hele
den østjyske region.

3.12
UDVIKLING AF
TURISME OG ERHVERV

Turist- og oplevelsesindustrien er et stort erhverv i og
omkring Nationalparken, og Nationalparkfonden arbejder
målrettet med at styrke erhvervsliv og turismeudvikling i et
engagerende samarbejde med lokalområdets virksomheder.
Nationalparkfonden vil i planperioden udarbejde en kommunikationsstrategi med det formål at formidle Nationalparken
og dens oplevelser inden for rammerne af en samlet fortælling om Nationalparken. Formålet er at styrke den samlede
oplevelse i området.
Nationalparkfonden vil desuden videreføre arbejdet med
at understøtte turismeerhvervet i Nationalparken gennem
kompetenceudvikling af frontpersonale i Nationalparkens
Serviceuddannelse. Det er målet, at der i planperioden i
gennemsnit skal tilknyttes fem nye virksomheder om året,
og at arbejdet skal fortsættes på mellemlang og lang sigt.

Nationalparkfonden vil videreudbygge Nationalparkens lejrskoletilbud i samarbejde med eksterne aktører, så de i højere
grad henvender sig til lokale skoler. Der opbygges bedre
mulighed for afholdelse af billigere og nemmere tilgængelige
lejrskoler, som kan være med til at få skolerne i området ud
og bruge naturen på en anden måde.

Nationalparkfonden vil facilitere de serviceuddannede
virksomheder i Nationalparkens Servicenetværk i de fortsatte bestræbelser på at styrke erhvervsliv og turismeudvikling. Med de nye virksomheder, der gennemgår Nationalparkens Serviceuddannelse, vil antallet af erhvervsrelaterede
ambassadører ved planperiodens slutning være ca. 65 virksomheder. Arbejdet skal fortsættes på mellemlang
og lang sigt.

Nationalparkfonden vil i samarbejde med Friluftsrådet opbygge et koncept i en dansk kontekst inden for Junior Ranger
ordningen og få uddannelsen godkendt i Europarc, som er
en sammeslutning af natur- og nationalparker i Europa. Unge
skal tilbydes et undervisningsforløb, som giver dem kompetencer inden for guidning, natur, kulturhistorie, friluftsliv og
geologi. Undervisningsforløbene skal udformes således, at
de kan være med til at opfylde grundskolens mål, og forløbet
tilbydes som tilvalgsfag i grundskolens 8. og 9. klasser. De
elever der gennemgår uddannelsen med succes, certificeres
som Junior Ranger således at de kan løse opgaver i de danske nationalparker. På mellemlang sigt skal de danske Junior
Rangere deltage i internationale sammenhænge, og på lang
sigt skal Nationalpark Mols Bjerge være vært for et internationalt Junior Ranger arrangement.

I planperioden skal en model for salg af merchandise via
Nationalparkens Servicenetværk færdiggøres, og der skal
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udarbejdes en forretningsplan for salg af merchandise i det
nye velkomstcenter.
Nationalparkfonden vil endvidere understøtte lokale virksomheder i aktivt at bruge Nationalparken i markedsføring af
produkter, således at der i sidste halvdel af planperioden er
flere nationalparkprodukter skabt af samarbejdspartnerne.
Endvidere skal lokale virksomheder understøttes i aktivt at
bruge Nationalparkens logo, således at der i sidste halvdel af
planperioden er 25 lokale virksomheder, der bruger logoet
på deres produkter. Arbejdet skal fortsættes på mellemlang
og lang sigt.
Nationalparkfonden vil desuden sætte fokus på lokale fødevareproducenter, distributører samt landbo- og gastroturisme. Der skal i planperioden sammen med aktørerne udvikles
nye fødevareprodukter, og flere virksomheder skal bruge
Nationalparken markedsføringsmæssigt. Det er målet, at Nationalparken i slutningen af planperioden er på et eller flere
spisesteders menukort. Arbejdet skal fortsættes og udbygges
på mellemlang og lang sigt.
Nationalparkfonden vil også understøtte lokale virksomheder i at udvikle nye turismeprodukter inden for fødevaresektoren ved at bruge de stedbundne ressourcer og ved aktivt
at bruge Nationalparken i markedsføring af deres virksomhed og produkter.

3.13
INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUND
OG FRIVILLIGE

Nationalparkfonden har været i drift i en planperiode
på seks år og opnået betydelige resultater inden for alle
Nationalparkens formål. Igennem en spørgeskemaundersøgelse er det blevet dokumenteret, at kendskabet til
Nationalparken og dens virke er steget – både i og uden
for parken – samt at dens tilbud og aktiviteter er populære.
Endvidere viste undersøgelsen, at den gruppe, som i starten
var skeptisk overfor Nationalparkens indvirkning på lokalområdet i nogen omfang har ændret holdning i mere positiv
retning.
Nationalparken har i stigende grad gennem planperioden
inddraget frivillige i løsning af konkrete arbejdsopgaver.
Nationalparken har i dag over 40 frivillige, som beskæftiger
sig med en bred vifte af opgaver spændende fra naturpleje,
over friluftsopgaver til formidling.
Nationalparkfonden vil udbygge og intensivere sit arbejde
med frivillige således, at det antalsmæssigt har en størrelse,
der dækker Nationalparkens behov for formidling og praktiske opgaver inden for såvel naturpleje, styrkelse af friluftslivets muligheder som arrangementsafvikling m.v.
Nationalparkfonden vil uddanne og efteruddanne sine frivillige således, at de har rigtig gode forudsætninger for at udføre
opgaver inden for formidling, friluftsliv og naturpleje m.v.
Nationalparkfonden er meget opmærksom på de frivilliges
sociale behov og vil lægge megen vægt på at skabe gode
rammer herfor.

Det er Nationalparkfondens intention at gøre Nationalparkområdet til et centrum for kreativ virksomhedsudvikling ved
at understøtte blandt andet konferencesteder og teambuildingsvirksomheder. I samarbejde med lokalområdet vil
Nationalparkfonden endvidere undersøge mulighederne for
at understøtte nye erhvervsvirksomheder og brancher, som
Nationalparken hidtil ikke har arbejdet med.

Det er Nationalparkfondens ønske, at de frivillige kan indgå i
kundebetjening i Nationalparkens kommende velkomstcenter, samt at de inddrages mere i arbejdet som Nationalparkguides og Nationalparkambassadører.
Arbejdet med frivillige skal forsættes på mellemlang og lang
sigt.
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Nationalparkfonden vil i forhold til egne arrangementer have
særlig fokus at synliggøre og formidle Nationalparken indsats
på natur- og geologiområdet samt at integrere egne nye
projekter i lokale aktørers arrangementer.
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3.14
SYNLIGGØRELSE AF OG ADGANG TIL
GEOLOGISKE STRUKTURER, PROFILER
OG LANDSKABSSERIER

Nationalpark Mols Bjerge er geologisk set en helt unik lokalitet, blandt andet fordi man i området tydeligt kan finde og
afkode alle de landskabstyper, som et istidslandskab består af.
Nationalparkfonden vil, i det omfang der er midler hertil,
foretage en kortlægning af ønskelige formidlingspunkter til
synliggørelse og formidling af geologi, landskabsdannelse og
istidslandskab. Endvidere skal der formuleres en handleplan og arbejdes for gennemførelse af flere projekter. På
mellemlang og lang sigt skal der realiseres flere projekter til
synliggørelse og skabelse af adgang til geologiske strukturer,
profiler og landskabsserier.

3.15
E TA B L E R E Å B N E A R K Æ O L O G I S K E
U D G R AV N I N G E R

Nationalparken har en mangfoldighed af arkæologiske fortidsminder. Der er gjort arkæologiske fund, som vidner om
bosætning fra stenalderen til ældre jernalder, og Nationalparken har mange velbevarede stendysser og gravhøje.
I samarbejde med Museum Østjylland ønsker Nationalparkfonden, i det omfang der er midler hertil, at fortsætte
sin aktivitet med åbne arkæologiske udgravninger, som er
kendetegnet ved, at udgravningen omfatter en ligeværdigt
vægtning af forskning, formidling og inddragelse af gæster.
Der er tegn på, at udgravningsstedet ved Agri indeholder
interessante muligheder øst for Poskærvej, hvor der er
spor, som har afsløret en brandtomt fra jernalderbyen.
Herudover ønsker Nationalparkfonden under Museum
Østjyllands ledelse at finde nye egnede udgravningssteder
og herunder også at have fokus på senere arkæologi som
fx Grevens Skanse ved Kalø samt fundamentrester ved
Kolåens udløb, hvor der er tegn på et byggeri fra den tidlige
middelalder.
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Nationalparkfonden vil arbejde for en stigende inddragelse
af frivillige i formidlingsarbejdet omkring de åbne udgravninger, samt at der udarbejdes publikationer og artikler om
resultaterne. Endvidere skal der sammen med Museum Østjylland søges fonde til arbejdet og arbejdes for, at kommunens skoler og turismesektoren inddrages i projektet.

3.16
STYRKE AKTIVITETSNIVEAUET I FORHOLD
T I L N AT U R O G K U LT U R A R R A N G E M E N T E R

I Nationalparken afvikles rigtig mange natur- og kulturarrangementer gennem året. Det store antal arrangementer
beror på antallet af natur- og kulturinstitutioner i området,
Nationalparkens unikke natur- og kulturindhold samt antallet
af sommerhuse og besøgende gæster.
Nationalparkfonden har siden driftsstart understøttet en
lang række arrangementer på natur- og kulturområdet samt
selv været vært ved mange arrangementer.
Nationalparkfonden ønsker, i det omfang der er midler hertil,
at videreføre og styrke sit engagement i forhold til såvel at
støtte som selv at skabe natur- og kulturarrangementer, der
har relation til Nationalparkens natur- og kulturhistorie.
Støtte til arrangementer, som initieres af andre parters ideer
og initiativer, kan ske som sponsorater, hvor en synliggørelse
af Nationalparken på forskellig vis er eneste modydelse.
Tildelingen af støtte til arrangementer vil ske under iagttagelse af en god spredning mellem Nationalparkens formål.
Det er Nationalparkfondens intention at indtage en mere aktiv samarbejdsrolle i forhold til andre parters arrangementer
i tilfælde, hvor der er klar relation til Nationalparkens formål.
Derfor vil Nationalparkfonden indkalde til et årligt møde
med foreninger på kulturområdet og eventarrangører med
det formål at indgå i samarbejde med flere aktører pr. år.
Nationalparkfonden vil i første del af planperioden særligt
støtte initiativer, som fremmer kendskabet til molbohistorierne og evt. støtter en installation eller en årlig event. Initiativet skal have fokus på molbohistoriernes store fortælleværdi og kulturhistoriske potentiale.
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