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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14.12.2016 
Referatet blev godkendt 
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3.   Godkendelse af forslag til Nationalparkplan 2018 – 2024 for Nationalpark Mols Bjerge 
 

Bilag 
Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 
Bilag til Nationalparkplan 2018-2024 

 
Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge 
Bilag : Bestyrelse, råd og udvalg, Resume af indkomne forslag, Indsatsområder, Miljørapport 

 
Sagsfremstilling 
Proceduren for revision af en Nationalparkplan og kravene til planens indhold er fastlagt i Nationalparklovens kapitel 
5. Revisionen omfatter udarbejdelse af flere plandokumenter og borgerinddragelse i to offentlighedsfaser. 

 
Arbejdet med at revidere Nationalparkplan 2012 - 2018 for Nationalpark Mols Bjerge startede i efteråret 2015, hvor 
sekretariatet gik i gang med at udarbejde en redegørelse for udviklingen i Nationalparken fra oprettelsen i 2009. I 
starten af 2016 blev der udarbejdet et debatoplæg til en indledende offentlighedsfase, hvor bestyrelsen indkalder 
ideer og forslag til indholdet af den nye plan. På baggrund af debatoplægget og redegørelsen for udviklingen i 
Nationalparken blev der afholdt en lang række møder i den 12 uger lange offentlighedsfase i sommeren 2016. 

 
Herefter var grundlaget skabt for, at bestyrelse, råd og udvalg kunne igangsætte udarbejdelsen af et forslag til en 
nationalparkplan. Der blev på et planseminar og en lang række møder i efteråret og vinteren 2016 arbejdet med 
planforslaget, som nu i sin endelige form fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 

 
Planforslaget er opbygget af 3 dele. Første del omhandler de forhold, som danner baggrund for planen, anden del 
beskriver, hvordan Nationalparkfonden vil udfolde sin vision inden for Nationalparkens forskellige formål, og tredje 
del er den konkrete handleplan, som beskriver de projekter og indsatser, som ønskes realiseret i planperioden. 

 
Forslaget til Nationalparkplanen skal efter loven udsendes til bl.a. ejere af ejendomme, som berøres af forslaget. 
I forhold til udsendelse har Naturstyrelsen fastlagt, at lovens krav er opfyldt, hvis man udsender et høringsbrev, som 
henviser til en elektronisk udgave på vores hjemmeside. Det anbefales dog, at man i høringsbrevet også oplyser, hvor 
man kan hente en fysisk udgave af planen. 
I forhold til udsendelse til lodsejere har Naturstyrelsen endvidere fastlagt, at udsendelse til ejendomme på mere end 1 
ha. indfrier lovens krav om ”udsendelse til ejere af ejendomme, som berøres af forslaget”. 

 
Planforslaget skal efter loven fremlægges i 12 ugers offentlighedsfase sammen med en lovpligtig miljørapport, som 
beskriver planens indvirkning på miljøet. Offentlighedsfasen forventes igangsat den 14. marts 2017 og vil strække sig 
frem til den 6. juni 2017. Der er i offentlighedsfasen planlagt offentlige møder om planforslaget den 27. marts og 22. 
maj 2017. 
I den indledende offentlighedsfase skabte Nationalparkfonden en debat på baggrund af et skriftligt oplæg, der rejste 
konkrete spørgsmål inden for de emner, som bestyrelsen havde besluttet at arbejde med i den nye plan. I den 
kommende offentlighedsfase er det sekretariatets oplæg, at der skabes debat om planforslagets 16 indsatsområder, 
for at modtage input til, hvor og hvordan disse kan realiseres. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at 
•  Forslag til Nationalparkplan 2018 – 2024 for Nationalpark Mols Bjerge godkendes, for at blive fremlagt i 12 ugers 

offentlighedsfase, som starter den 14. marts 2017. 
• Naturstyrelsens retningslinjer for udsendelse af planforslaget følges. 
• Borgerinddragelsen i planforslagets offentlighedsfase drøftes. 

 
Beslutning: 
Formandens indstillinger blev godkendt. 
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Bemærkninger 
 

Forslaget sendes ud til lodsejere med mere end 1 ha jord i form af brev med link til planforslaget på hjemmesiden. 
 

Vedr. borgerinddragelse er der lagt op til 2 offentlige møder. 
Borgerinddragelse blev drøftet med henblik på, om man kan gøre det bedre, ikke bare i Nationalparken men generelt. 
Nationalparkens borgerinddragelse er mere omfattende end de lovmæssige krav, fx tages mundtlige forslag fra 
offentlige møder med på linje med skriftlige forslag som grundlaget for nationalparkplan-forslaget. 

 
Der blev foreslået, 
• at der på de to offentlige møder debatteres i grupper i forhold til indsatsområderne 
• at facebook inddrages som supplement 
• at hjemmesiden inddrages som supplement 
• at nyhedsbreve inddrages som supplement 
• at pressen orienteres 
• at der er en mail, som man kan sende høringssvar til (lovkrav) 

 
 
 
 
 

4.  Godkendelse af projektbeskrivelser til frigivelse af midler til Nationalparkens udvalg 
 

Bilag 
Naturudvalgets projektbeskrivelser 
Friluftsudvalgets projektbeskrivelser 

 
Sagsfremstilling 
I henhold til § 4 i forretningsorden for Udvalg i Nationalpark Mols Bjerge kan udvalget på baggrund af en 
projektbeskrivelse få bestyrelsens godkendelse samt en bevilling til at igangsætte og afvikle et udviklingsprojekt inden 
for deres emneområde. 

 
Naturudvalget har udarbejdet 4 projektbeskrivelser, for anvendelse af kr. 566.000 af deres samlede budget på kr. 
950.000 for 2017. Projekter gennemgås af udvalgs formand og omfatter: 

 

1. BiodiverCity – erhvervelse og optimeret naturforvaltning på stort naturareal 400.000 
2. BiodiverCity – blomstrende bånd gennem byen (fortsættelse af hovedprojekt) 55.000 
3. Sandmarker, version 2.0 61.000 
4. Pulje til mindre projekter 50.000 

 

Naturudvalget har endvidere drøftet anvendelsen af den resterende budgetramme på kr. 384.000. Det kan på den 
baggrund oplyses, at udvalget senere på året forventer at fremlægge projektbeskrivelser vedrørende 1) Et 
samarbejdsprojekt med Den Danske Naturfond ”Mols Bjerge Nord” på kr. 250.000, 2) Et projekt på geologi-området til 
kr. 65.000, 3) Et projekt vedrørende Råd-til-Råd på kr. 34.000 og endelig 4) En Naturplan inden for projektet Vild med 
Vildt på kr. 35.000 

 
Friluftsudvalgets samlede budget i 2017 er på kr. 650.000. På bestyrelsesmødet den 14. december 2016 fik udvalget 
godkendt et projekt om faciliteter langs kysten og i havet på kr. 220.000. Friluftsudvalget har udarbejdet yderligere 6 
projektbeskrivelser, som disponerer over kr. 345.000 af restbudgettet på 430.000. Projekter gennemgås af udvalgs 
formand og omfatter: 
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1. Familiesti 70.000 
2. Handicapadgang til udvalgte faciliteter 50.000 
3. Mindre udefra kommende projekter 100.000 
4. Reetablering af stianlæg ved råstofgrav på Øer 25.000 
5. Sammenhængende vandrestier i Nationalparken 75.000 
6. Junior Ranger 25.000 

 

Friluftsudvalget har endvidere drøftet anvendelse af den resterende budgetramme på kr. 85.000. Det kan på den 
baggrund oplyses, at udvalget ønsker at tilbageholde beløbet til eventuelle nye projekter, projektopfølgning på 
allerede etablerede faciliteter samt til mindre indkøb, som f.eks. småværktøj til shelterne og brændeskjul m.v. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller at 

1)    Projektbeskrivelse 1 til 4 fra Naturudvalget godkendes, og at der frigives i alt kr. 566.000 til projekterne af 
2017 budgettet 

2)    Projektbeskrivelse- 1 til 6 fra Friluftsudvalget godkendes, og at der frigives i alt kr. 345.000 til projekterne af 
2017 budgettet 

 
Beslutning: 
Formandens indstillinger blev godkendt 

 
Bemærkninger 

 
Projektbeskrivelserne (bilag) blev gennemgået 

 
Naturudvalget: 
Vedr. projekt 1: Det blev debatteret, hvad man gør, hvis den man overdrager arealet til ikke formår at løfte driften. 
Jens oplyste, at der i tinglysningsteksten er indføjet en betingelse, som gør, at hvis ikke plejeplanen følges, kan arealet 
tages tilbage. Det er et problem, der bedst løses via tinglysningsteksten. Der er ikke indledt forhandlinger endnu, det er 
et nyt projekt. Der arbejdes på at forberede arealet, og at kommunen overtager driften. 

 
 
 
 

Friluftsudvalget: 
I forhold til familiestien blev ansvaret for stien debatteret. Naturbørnehaven støtteforening er ansøger, og Kristian 
deltager også, så tovholderne er Randi og Kristian. Anne Sophie indskærpede igen frivilligheden for lodsejere. 

 
Stien ved Øer giver ikke problemer i forhold til lodsejere. 

 
I forhold til sammenhængende vandrestier, blev forløbet i Vistoft plantage igen taget op. Stien er omlagt i et 
midlertidigt forløb. Der afventes en udmelding fra Fredningsnævnet. 



Bestyrelsesmøde 
den 20. februar 2017 
fra kl. 16.30 til senest kl. 21:00 
På Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde 

 

 
 
 

5.  Skiltning i Nationalparken 
 

Sagsfremstilling 
Et medlem af bestyrelsen har anmodet om, at skiltning i Nationalparken debatteres. 
Der er i Nationalparkens naturområder mange former for skilte: Diskrete gulplettede stier, de nye trykimprægnerede 
pæle med diverse pile og andre tegn på, almindelige vejskilte, sten med bynavne, cykelsti-skilte m.v. 
For år tilbage (i begyndelsen af 80'erne) havde Skov-og Naturstyrelsen en strategi om så få og diskrete skilte som 
muligt. Det foreslås at Nationalparken følger op på dette initiativ evt. med hjælp fra en landskabsarkitekt. 
Forslagsstilleren oplyser, at der i dag findes mange andre muligheder for "skiltning" i form af gode fysiske kort, 
smartphones med gps-systemer og kort-applikationer samt fysisk slåede spor. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller at problemstillingen påpeges i partnerskabet mellem Naturstyrelsen Kronjylland, Syddjurs 
Kommune og Nationalparken. 

 
Beslutning: 
Problemet behandles i Friluftsudvalget med inddrages af relevante aktører i en arbejdsgruppe. 

 
Bemærkning: 
Erling opridsede tidligere forsøg på harmonisering. 
De forskellige aktører har hver deres designmanual, som de skal følge. Men der var enighed om, at skiltningen i 
Nationalparken (specielt i Mols Bjerge) er lidt rodet. Det blev foreslået, at Friluftsudvalget arbejder med sagen i forsøg 
på at harmonisere og begrænse antallet af skilte i samarbejde med aktørerne. 

 
 

6.  Velkomstcenter – orientering 
Bilag 
Fotovisualisering af velkomstcenter set fra øst. 

 
Sagsfremstilling 
Styregruppen for Nationalparkens Velkomstcenter har afholdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde, og formanden 
og sekretariatslederen har haft møde med Poul Schülein og Emil Carstens fra Arkitema. Formanden vil på 
styregruppens vegne fremlægge status for arbejdet. 

 
Bemærkninger 

 
Erling orienterede om arbejdet i styregruppen og med indhentning af støtteerklæringer, det drejer sig ikke om 
økonomisk, men moralsk støtte. Der er støtteerklæringer i flere niveauer. 
Et ønske om at kunne sende en ansøgning pr. 1.4. er opgivet, det kan ikke nås med den kvalitet, som gruppen ønsker. 
Der er indkøbt et visualiseringsbillede fra øst, og modellen er leveret. 
Fokus i gruppen er lige nu at finde den rigtige model til fondsansøgninger, og der indhentes inspiration fra mange 
steder og Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen, region og kommune. 

 
Til næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt et oplæg til samarbejdsform/aftale om arealet og bygninger mellem 
Nationalparken og Naturstyrelsen. Næste møde i styregruppen er 21.3. 

Der har ikke været negative artikler i pressen siden afsløringen. 
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7.  Naturmøde – orientering 
 

Sagsfremstilling 
Naturmødet i Hirtshals afvikles i år fra den 18. til 20. maj. I Nationalparkernes formandsforum er det aftalt, at der skal 
arbejdes for, at de danske nationalparker og deres arbejde for at styrke og udvikle naturen bliver mere synlige på 
Naturmødet. Derfor har sekretariatslederne arbejdet med forslag til nationalparkrelaterede debatemner, som 
tilsendes Naturmødets sekretariat, og formændene har arrangeret ekskursioner for deres bestyrelser og råd til mødet. 

 
Vores deltagelse omfatter som tidligere oplyst to dags ekskursion med overnatning på Hirtshals Hotel og fredag aften 
arbejdes der for et socialt arrangement med deltagere fra de danske nationalparker. 

 
Formanden vil orientere nærmere om status for forberedelsesarbejdet. 

 
Bemærkninger 

 
Der kommer en konkret invitation til Naturmødet i løbet af den kommende uge, og der er reserveret værelser. 

 
 

8.  Ny samarbejdsaftale med Naturstyrelsen - orientering 
 

Bilag 
Udkast til samarbejdsaftale fra Naturstyrelsen 

 
Sagsfremstilling 
En af nationalparkbestyrelsens første opgave efter parkens etablering i 2009 var indgåelse af en samarbejdsaftale med 
Naturstyrelsen. Aftalen var bl.a. nødvendig for at kunne opbygge sekretariatets EDB- journaliserings- og 
økonomisystemer. 
Naturstyrelsen har fremsendt et nyt udkast til samarbejdsaftale, som er enslydende for de 4 nationalparker i drift. 
Formændene for nationalparkerne har aftalt at drøfte forslaget nærmere på et møde, før det forelægges de 
respektive bestyrelser. Formanden vil orientere nærmere om status på arbejdet med den nye samarbejdsaftale 

 
Bemærkninger 
Samarbejdsaftalen er ikke meget forskellig fra den tidligere, bortset fra arbejdsgiveransvar og dermed også forsikring. 
Der afventes et notat fra mødet den 12.12.2016 med en beskrivelse af vores situation i forhold til forsikring. 

Når aftalen er på plads skal den godkendes af bestyrelsen. 

 
9. Udvalgsrunde – gensidig orientering ved udvalgsformænd 

 
Sagsfremstilling 
Formændene for Nationalparkens fire stående udvalg vil berette om beslutninger og drøftelser i udvalget for at holde 
bestyrelsen orienteret og skabe grundlag for tværgående problemstillinger og initiativer. 

 
Bemærkninger 

 
Naturudvalget: 
Udvalgsmøderne har beskæftiget sig med et bredt spektrum af projekter, projektet som involverer køb har taget lang 
tid, men generelt er det vigtige emner der tages op og der er gode drøftelser. Jens har skrevet mange artikler og 
rapporter på baggrund af gennemførte projekter. 
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Friluftsudvalget: 
Stien gennem Vistoft Plantage har fået et foreløbigt alternativt forløb. Det skal op til debat i bestyrelsen, når 
afgørelsen foreligger fra Fredningsnævnet. 

Friluftsrådet har givet store tilskud til friluftsudvalgets projekter. 

Erhvervsudvalget: 
Udvalget har fået godkendt de midler, der er bedt om. 
Serviceuddannelse og -netværk er en stor succes, der starter et nyt hold på uddannelsen, og netværket har nu 27 
virksomheder som medlemmer. 
Der arbejdes med en fødevareevent hvor producenter, restauranter og evt. andre bringes sammen. 

 
Kulturudvalget: 
Der er givet tilsagn til en natursansesti, mindesten for nedkastningssteder fra 2. verdenskrig. Der planlægges et møde 
med forskellige grupper og foreninger i forhold til molbohistorier. 
Platformen til wooden island kommer måske på banen igen. Udvalget ønsker at lave Nationalparkens maritime 
festival, hvor de mange arrangementer på havnen i Ebeltoft samles. Der afventes udspil fra foreningerne. 
Der er afsat et mindre beløb til en event med en brændingsskulptur. 
Derudover arbejder udvalget med den fysiske registrering, inddragelse af frivillige på kulturformidlingen, et 
molbomarked i Århus og en event ved Jagtslottet: Vild med sang 

 
 

10.  Underskrift af fuldmagt til formanden 
 

Bilag 
Fuldmagt 

 
Sagsfremstilling 
Fuldmagten til Erling er udarbejdet, således at han på bestyrelsens vegne kan underskrive tinglysningsdokumenter 
som omfatter køb og salg af fast ejendom og servitutter. Med fuldmagten er Erling endvidere påtaleberettiget i 
henhold til servitutter. 
Bestyrelsesmedlemmerne anmodes om på mødet at underskrive fuldmagtserklæringen. 

 
Bemærkninger 

 
Der blev korrigeret i teksten så den kun vedrører den aktuelle tinglysning, og fuldmagten blev underskrevet. 

 
 
 
 

11.  Eventuelt 


