
Møde i Rådet for Nationalpark Mols Bjerge 
 

Mandag den 6. februar 2017 fra 16.30 til 19.00 
på sekretariatet. 

Til stede: 
Jette Sørensen 
Thomas Secher Jensen 
Reidar Lænø 
Jens H. Petersen 
Joy Klein 
Thorkild Hansen 
Bent Dall 
Geert Bilander 
Arrild Hog Anthonsen 
Flemming Hørsted 
Verner Damm 
Kim W. Olesen 
Hanne Sloth 
Erling Post 
Mika Leth Pedersen 
Nete Thomsen 

 
 

Afbud fra 
Bo Kristensen 
Jørgen Lund Møller 
 
Dagsorden: 
 
Verner bød velkommen 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse referatnotat fra sidste møde den 10. oktober 2016.  
Kim ønskede konklusionen i punkt 7 ændret til: Rådet bakker 100% op om bestyrelsens formand Erling Post, 
og det er op til ham,  om Torkild Hansens indlæg skal forelægges bestyrelsen. 
 
Referatnotatet fra 10. oktober godkendes med ovennævnte ændring. 
 

3. Orientering om vigtige beslutninger og drøftelser på de to seneste bestyrelsesmøder. 
 
Verner orienterede om beslutninger på de sidste to bestyrelsesmøder: 
 
 
Der har været drøftelse af arbejdsformen i udvalg, der var frygt for, at arbejdsformen kunne være 
skævvridende. Det blev konkretiseret, at udvalgene kommer med indstillinger, men bestyrelsen, der 
beslutter. Projektbeskrivelserne er en god måde for bestyrelsen til at holde sig informeret om alle 
udvalgenes tiltag.  



Værdiordene blev diskuteret, og de er taget ud af planen. 
Bestyrelsen har besluttet at støtte en bog og køb af bil. 
Der var diskussion om Natomolens fremtid, men bestyrelsen har besluttet, at det ikke er et emne for 
Nationalparken. 
På mødet den 14.12. blev de fremlagte projektbeskrivelser fra udvalgene. Det tog lang tid, og behandlingen 
af planen blev udskudt til et ekstra bestyrelsesmøde den 10.januar 2017.  
 
 

4. Orientering fra seneste udvalgsmøder. 
 
Naturudvalg:  
16.1. holdt naturudvalget møde.  
nationalparkplanen og naturmødet blev drøftet, ligesom projekter og plan om mulig erhvervelse af areal 
ved Ebeltoft. Det drejer sig om et areal, hvor Jens og de frivillige har arbejdet med naturpleje.  Det er ikke 
kystnært, men ligger mellem Kvadrat og sommerhusområdet. Det er et areal på 13.2 ha. 
 
Kulturudvalg: 
17.1. holdt kulturudvalget møde. 
Kulturudvalget behandlede ansøgninger om Landart og en Sansesti. 
Landart blev anset for at være målrettet en for snæver gruppe på ca. 20 personer, men Sansestien fik tildelt 
midler. 
Der kan være overlapning mellem de to projekter. Vedr. Molbohistorier inviteres der til et møde inden 
sommer. 
Udvalget drøftede Nationalparkplanen. 
Der var kommet en ny henvendelse vedr. Wooden Island under Kulturby 2017. Hvis det gennemføres kan 
Nationalparken bidrage med det beløb, som var givet til det første projekt. 
Der var ansøgning til koncert og festival ved Fuglsø Strand. Det blev anset for tvivlsomt om det 
gennemføres, men hvis det gør, kan vi støtte med et sponsorat. 
Der var ansøgning om støtte til et egnsspil, men det blev vurderet, at det ikke er under vores formål. Der 
kan dog gives et mindre sponsorat. 
Nationalparken og Museum Østjylland arbejder på at opgradere de frivillige til formidling på kulturområdet. 
De maritime foreninger holder møde om kort tid hvor det vil blive afgjort om de vil afvikle Nationalparkens 
Maritime Kulturfestival. 
Der er givet støtte til mindesten for nedkastningerne under 2. verdenskrig. 
Der blev spurgt til forskellen mellem sponsorat og tilskud. Et sponsorat (reklame) har som eneste vilkår, at 
Nationalparkens logo skal anvendes, og at der på materiale står, at Nationalparken har støttet projektet. 
Der er ingen begrænsning på antal år, man kan modtage sponsorater. Sponsorater er normalt under 25.000 
kr. 
Tilskud har en lang række specifikke vilkår, som skal opfyldes, og man til samme projekt kun få tilskud 3 
gange. Tilskudsbeløb er større end sponsorater. 
 
Der blev stillet spørgsmål ved at give sponsorater, når der ikke var penge til åbne udgravninger.  
 
Friluftsudvalget:  
18.1. hold friluftsudvalget møde. 
Udvalget arbejder med vandrestrier, og der er et problem ved Vistoft Plantage.  Fredningsnævnet har set 
på sagen, men det kan vare længe, før det afklares. Men ellers fortsættes arbejdet med vandrestierne.  
Sct. Hans bål ved Kalø bliver nok fremover Nationalparkens arrangement.  I år har vi bevilget 15.000 kr. til 
Distriktsrådet, som arrangerer det i 2017.  



 
Udvalget har behandlet to projektbeskrivelser: faciliteter langs kysten og Mountainbikerute i Mols Bjerge. 
Handicap faciliteter ved shelter ved Strandkær bliver udført. Der arbejdes med en familie og oplevelsessti, 
og dette koordineres med kulturudvalget i forhold til sansestien. 
 
Mountainbikeruten i Mols Bjerge blev ikke godkendt af bestyrelsen, og tages derfor pt ud af budgettet. 
 
Nye projekter i friluftsudvalget: 
Vandrestier, Øer stianlæg sammen med grundejerforeningen og  mindre udefra kommende projekter. 
 
Herudover er det store projekt i år Junior Rangers, som skal uddanne skoleelever (8-9 klasse) inden for 
natur. Vi er tovholder, og Friluftsrådet har støttet projektet.  Der starter et enkelt hold i år. Projektet er et 
samarbejde mellem Nationalparkerne Mols Bjerge, Thy og Vadehavet om en dansk model af Europarcs 
junior ranger koncept. Det tilstræbes på sigt, at danske Junior Rangers kan deltage i internationale camps. 
Det er i første omgang et tilbud til skolerne i Syddjurs Kommune. (Husk friskolerne) 
Færdiguddannede junior rangers vil komme til at arbejde med andre børn. Konceptet går på et forløb med 
enkeltdage, og sammensætning af elever fra forskellige skoler, derfor er det pt ikke velegnet til ugeforløb 
for skoler uden for Syddjurs Kommune. Måske kan spejderne også komme ind i forløbet. 
 
 
Udvalget har diskuteret trafiktællinger og støv, og der er enighed om, at trafiktælling ikke løser 
støvproblemerne. Man håber der kommer en ny trafiktælling, men med andre formål. Der er foretaget 
forsøg med støvbekæmpelse, men det er en kommunal opgave. Erling har nævnt problemet for 
Kommunen, men ved ikke, hvad kommunen beslutter. 
 
 
Erhvervsudvalget: 
23.1 holdt erhvervsudvalget møde 
På mødet var der oplæg ved Dansk- Kyst og Naturturisme vedr. udvikling af turisme. 
 
I oplægget blev der talt om kite-surfing, og Joy gør opmærksom på, at det er skadeligt for fuglelivet. Hun 
henstiller til, at man finder steder til friluftsaktiviteter, hvor det ikke skader naturen.  Hun efterlyser en 
holdning fra bestyrelsens side, hvor den forholder sig til friluftsliv vs naturpleje. Naturudvalget laver en 
kortlægning af områderne. Det gælder også vandrestier. Friluftsfaciliteter bør også høres i naturudvalget. 
 
Serviceuddannelse går rigtig godt. Ny hold starter i foråret. Og der arbejdes især med fastholdelse og 
udvikling af Nationalparkens servicenetværk.   
Merchandise nedprioriteres en smule, og der arbejdes videre med henblik på salg i Velkomstcentret. 
 
 

5. Nationalparkplanen – drøftelse af det endelige udkast og gennemgang af de 16 indsatsområder. Et 
ufærdigt layoutudkast vedhæftes.  

Planen er gennemarbejdet af bestyrelsen. Planen er tynd og overskuelig, den indeholder ikke redegørelsen, 
da denne blev lavet i forbindelse med debatoplægget. Der udarbejdes en uvildig miljøvurdering, som 
fremlægges i offentlighedsfasen sammen med planen.  Skemaerne over indsatsområderne lægges i bilag, 
og der er i planen en prosabeskrivelse af indsatsområderne. 
Natur. Udvalget er glade for de prioriterede indsatsområder: Mere dødt ved og biodiversitet i skovene, 
styrkelse af særlige overdrevs- og hedenatur, mere og bedre kortlægning og udvikling at Nationalparkens 
vandområder. På geologiområdet er der planlagt indsamling og formidling af viden. 
 



Det blev foreslået, at (dødt ved og) tages ud af overskriften på det første indsatsområde. Dødt ved er et 
middel til opnåelse af mere biodiversitet. Mika tager det med til bestyrelsen. 
 
Kultur. Udvalget fortsættelse af registrering af særlige og truede kulturmiljøer, specielt udvikling af de 
maritime kystmiljøer. Der planlægges kurser i bevaringsvedligehold i kulturmiljøerne, med henblik på 
vedligehold af gamle huse med gamle metoder og materialer. 
 
Udvalgt prioriterer også støtte til fundraising til bevaring af maritime og andre kulturmiljøer, fx bevaring af 
postladen. De arkæologiske udgravninger ønskes fortsat, enten i nuværende form eller via andre 
muligheder. Endelig iværksættes et projekt omkring et lokalområdes historiske udvikling, fra oldtid til nutid 
med inddragelse af lokalbefolkningen. 
 
Friluftsområdet. Udvalget igangsætter et projekt, der skal sikre god og hensynsfuld adfærd i naturen.  Der 
fortsættes med udvikling af stierne og digitale platforme. De trafikale forhold vil komme til at handle om 
prioritering af faciliteter i udkanten af Mols Bjerge og måske oprette et stort cykelprojekt.  Der vil endvidere 
være fokus på at adskille brugergrupper, så interessekonflikter undgås. 
 
Erhverv. Udvalget arbejder på at styrke gæstens samlede oplevelse i området, bl.a. i forhold til restauranter 
og butikker. Flagskibet er en videreudvikling af Serviceuddannelsen og Netværket. 
Endvidere skal der arbejdes videre med merchandise.  
 
 

6. Naturmødet den 19. og 20. maj – ekskursion med overnatning – orientering om indhold og 
aktiviteter. 

Anders Lund Madsen og Morten DD styrer debatten. Nationalparkerne søger at påvirke mødet til at have 
fokus også på Nationalparkerne – specielt om fredagen. Hvilke virkemidler har vi, hvad er god t og skidt ved 
dem. Vi gør en forskel, det skal der være fokus på. Derfor er det vigtigt at råd og bestyrelse deltager både 
fredag og lørdag. Der er bestilt overnatning. 
 
Naturmødet er folkemøde om natur – Nationalparkere vil gerne spille en større rolle end sidste år. Der 
afgår bus herfra om morgenen. Aftenen er til debatten, og lørdag er der ekskursion. Der foregår også 
mange andre ting. Det foreslås, at man kører over Vejlerne og ser Åge V Jensens fonds besøgscenter. 
 
 

7. Vild med sang i naturen – arrangement på Jagtslottet den 11. juni – orientering. 
Koncert med stort kor udenfor Jagtslottet. Kulturskolen Syddjurs er medarrangør til projektet, som ligger 
under Kulturby 2017. Stykket bliver kun opført her, og koret omfatter 250 korsangere. Der vil også være 
andre aktiviteter ved Jagtslottet den dag. 
 
 

8. Næste rådsmøde den 30. maj – forslag om at flytte mødet til den 19. juni. 
 

Det blev vedtaget at næste møde flyttes fra den 30. maj til 19.juni. 
 
 
 
 

9. Evt. 
Velkomstcentret: Der arbejdes med at få støtteerklæringer fra organisationer og institutioner i området. 
Bestyrelses- og rådsorganisationer får ikke besøg af Erling.  



Der er lavet visualisering set fra øst, og anlægsbudgettet skal udarbejdes. Samtidig er der dialog med andre 
besøgscentret med henblik på udarbejdelsen af et driftsbudget. 
Støtteerklæringer og aftale om medansøgere skal vedlægges fondsansøgninger.  
  
Der blev orienteret om et stort havbrug ud for Jernhatten. Er der risiko for påvirkning? Hvad skal 
Nationalparken gøre i den forbindelse?  Selve miljøforholdene skal Naturstyrelsen godkende. Når det drejer 
sig om visuel påvirkning, kan Nationalparken måske forholde sig til det. 
 
Nationalpark Skjoldungernes Land kommer på besøg hos os for at høre om organiseringen. 
Erling og Mika skal senere til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der ønsker inspiration fra en erfaren 
nationalpark. 
 
Flemming bemærkede, Nationalpark Vadehavet overhovedet ikke nævnes i det nye center i Vadehavet. 
 


