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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt 

 
Skrivelse fra Mols i Udvikling tages under eventuelt. 

2. Trædestensmodellen 
Bilag 
Åbningsbrev til Nordea Fonden 
Trædesten til Naturen i Nationalpark Mols Bjerge 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet arbejder med fundraising til projekter inden for hovedparten af Nationalparkens 
formål.  
 
På formidlings- og friluftsområdet har fonde efterspurgt en samlet beskrivelse af 
nationalparkfondens strategi og initiativer for udvikling af området, før de ønsker at tage stilling til 
ansøgninger vedrørende enkeltprojekter, herunder Velkomstcenterprojektet.    
 
Strategien og indsatserne er klart beskrevet i den nye nationalparkplan og sekretariatet ønsker i 
lighed med andre nationalparker at udmønte og konkretisere bestyrelsens planlægning på frilufts- 
og formidlingsområdet gennem en såkaldt trædestensmodel. Trædestenstilgangen har bl.a. 
stærke kvaliteter i forhold at skabe overblik over aktivitetstilbuddene samtidig med, at den 
stimulerer gæsten til at komme ud i naturen.  
 
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til trædestensmodel – Trædesten til Naturen i Nationalpark 
Mols Bjerge -, som bygger på nationalparkplanens beskrevne indsatsområder på formidling- og 
friluftsområdet. Trædestensmodellens elementer har alle til formål at hæve kvaliteten af 
oplevelserne i Nationalpark Mols Bjerge samtidig med, at de skal tiltrække flere gæster og nye 
brugergrupper til området. 
Der arbejdes med fire hierarkiske niveauer i trædestensmodellen, hvor formidlingsstrukturen 
omfatter Trædesten, Formidlingssteder, Kvalitetsstier og Interessepunkter.  
 
Trædesten skal have en god geografisk spredning i Nationalparken og er det højeste niveau i 
formidlingsstrukturen. En Trædesten rummer udstilling og bemanding i forskellig grad og er 
placeret, hvor der i forvejen er mange besøgende og et godt potentiale for at lede gæsterne ud i 
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nationalparken. Der ønskes skabt tre trædesten i Nationalpark Mols Bjerge: En overordnet ved P-
pladsen til Kalø Slotsruin - Velkomstcentret, en i Ebeltoft og en i Mols Bjerge.  
Når man først er inspireret til at komme videre ud i nationalparken fra trædestenene, er 
formidlingsstederne og kvalitetsstier de næste naturlige skridt ud i naturen.  
Formidlingsstederne fungerer som et naturligt stop på en rute. Eller de er start og slutsted for 
kortere ture ud i naturen – til fods eller på cykel. Punkterne har p-plads, toilet, borde og bænke. 
Formidlingen løftes her med informationsmateriale, muligvis mindre stedsspecifikke udstillinger, 
elektronisk formidling i form af video, foto, foldere, tekst i en app mv. 
En kvalitetssti er defineret ved at give gæsten en særlig flot naturtur, kombineret med mulighed 
for formidling. Den har et varieret forløb, som bringer den besøgende ud til den særlige og 
ikoniske natur – til det, der gør området til en nationalpark. 
Ved kvalitetsstierne etableres specifikke interessepunkter, som knytter sig til nationalparkens 
natur eller kulturhistorie. Interessepunkter er nedslag, hvor der er noget interessant 
og/eller særlig karakteristisk at opleve.  
 
 
Den samlede udgift til implementering af trædestensmodellen er ca. kr. 63 mio. hvoraf kr. 12 mio. 
omhandler udgifter til formidlings- og friluftselementer, som ikke er anlægsudgifter.  
 
Trædestensprojektets altoverskyggende element er selvsagt Velkomstcentret, som økonomisk 
forventes at udgøre omkring 80 % af det samlede anlægs- og formidlingsbudget i projektet.  
 
For at komme i en tættere dialog med Nordea-fonden, som normalt ikke donerer midler til 
anlægsudgifter men som har meget fokus på friluftsformidling, har sekretariatet udarbejdet et 
åbningsbrev med en beskrivelse af trædestensmodellen for Nationalpark Mols Bjerge. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  
1. Trædestensmodellen godkendes som grundlag for fundraising til Velkomstcentret 
2. Åbningsbrevet til Nordea Fonden godkendes 

 
Beslutning 
Formandens indstilling 1 godkendes af enig bestyrelse. 

- Margit Røgind er dog imod placeringen af Velkomstcentret. 

Formandens indstilling 2 godkendes af enig bestyrelse efter afkortning af brevet og beskrivelsen af 
trædesten vedlagt som bilag. 
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3. Velkomstcenter  
Bilag 
Kommunikationsplan for Velkomstcentret fra maj til september 2018 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesmødet den 20. februar var der under behandling af Velkomstcenterpunktet fokus på 
præsentation af vinderprojektet og på ombygningsudgifterne for Strandhuset. På mødet den 8. 
marts var fokus på baggrunden for den tidligere bestyrelses beslutning om placeringen af 
Velkomstcentret ved Kalø Slotsruin samt på, hvordan opgaven med fundraising kan løses. Den nye 
bestyrelse besluttede herefter at arbejde intensivt videre med en placering af Velkomstcentret 
ved Kalø Slotsruin.  
 
På baggrund af indspil fra konsulent samt drøftelserne på de seneste bestyrelsesmøder foreslås 
det, at der udarbejdes et nyt prospekt for Velkomstcentret samt nedsættes en styregruppe. Da der 
er behov for konsulenthjælp til udarbejdelse af nyt prospekt, anmodes om frigivelse af midler 
hertil, og det skal oplyses, at konsulentvalget kun kan foretages på baggrund af et offentligt 
udbud. I forhold til nedsættelse af en styregruppe til at arbejde med fundraisingen har enkelte 
bestyrelsesmedlemmer særlige faglige forudsætninger, hvorfor de ønskes tilknyttet gruppen.     
 
Formanden og sekretariatslederen havde den 19. marts et møde med Ole Bollesen, Riber 
Anthonsen og Else Marie Høgh fra Syddjurs Byråd. Fra de politiske repræsentanter var der entydig 
politiske opbakning til, at Nationalparkens Velkomstcenter opføres ved Kalø Slotsruin.  
I lyset af den verserende underskriftsindsamling var der enighed om, at der er behov for mere 
information om baggrunden for Velkomstcentrets placering ved Kalø og om, hvilket indhold 
centret skal have for yderligere at styrke den lokale anvendelse og forankring. Kommunen 
tilkendegav, at de vil deltage i arbejdet med formidlingen af projektets betydning for udvikling af 
kommunen og hele den østjyske region. Formanden opfordrede byrådet til at gøre 
Velkomstcentret til et centralt tema i den forestående offentlige fremlæggelse af 
kommuneplanstrategi.  
Udvalget for Plan, udvikling og kultur (PUK-udvalget) besluttede på deres møde den 11. april 2018 
at ”Udvalget ser meget positivt på at Nationalpark Mols Bjerge vil gennemføre en række 
formidlingsaktiviteter, frem til lokalplanens fremlæggelse, som belyser effekter for borgere og 
turister ved anlæg af et velkomstcenter for Nationalparken.  
Udvalget forventer at blive inviteret til en særlig dialog om, hvordan besøgscentrets planlagte 
restauration kan erstatte eller udvikle det, som i dag fyldes ud af Kalø Slotskro – ejet af 
Naturstyrelsen.” 
 
Kommunikationsmæssigt har der været meget fokus på Velkomstcentret siden beslutningen blev 
truffet. Der har været afholdt flere offentlige møder kun om det emne, på vores hjemmeside og i 
nyhedsbreve har emnet fyldt meget, og i de seneste år har emnet haft et selvstændigt afsnit i 
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årsberetningen. I erkendelse af at indsatsen ikke har været tilstrækkelig fremlægger sekretariatet 
en kommunikationsplan for det næste halve år, som indeholder:  
• Optimering af hjemmeside  
• Udarbejdelse af FAQ (frequently asked questions), som er tekst med spørgsmål og svar på de 

oftest stillede spørgsmål vedrørende Velkomstcentret 
• Udarbejdelse/nyredigering af kortfilm om projektet med bl.a. Vilfred Friborg Hansen 
• Produktion af ny brochure/folder med FAQ og en eller flere nye illustrationer, som bedre viser 

centrets placering i landskabet, det frilagte Strandhus og parkeringspladsen. 
• Ugentlige informationsmøder i Strandhuset hen over sommeren.  

De ugentlige informationsmøder har til formål at informere om Velkomstcentrets indhold samt at 
invitere til en dialog med lokalbefolkningen om, hvilke faciliteter, som i særlig grad kan 
understøtte og styrke de lokales brug af centret.  
 
Informationsmøderne foreslås afviklet som åbent hus arrangementer i Strandhuset. I den ene stue 
udstilles vinderprojektet, og der vises en informationsvideo med bl.a. Vilfred Friborg Hansen. I den 
anden stue vil en medarbejder fra sekretariatet samt et bestyrelsesmedlem stå til rådighed med 
information og en PowerPoint præsentation af projektet m.v.   Arrangementerne skal indgå i 
sommerannonceringen og afvikles samme ugedag 3 uger før industriferien (uge 24, 25 og 26) og 4 
uger efter industriferien (uge 30, 31, 32 og 33). Huset holdes åbent fra 14 til 17, og der er kl. 15 
mulighed for at høre et oplæg, hvor der efterfølgende lægges op til debat. Huset bemandes af 
sekretariatsmedarbejderne på skift samt en eller flere repræsentant/er fra bestyrelsen. Der kan 
afhængigt af medarbejderens arbejdsområde anslås et tema for ugens arrangement. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at 
1. Der frigives kr. 400.000 til udarbejdelse af prospekt/projektmateriale til fundraising. Midlerne 

kan bruges til afvikling af udbudsforretning og udarbejdelse af prospekt/projektmateriale m.v. 
til fundraising. Konsulentfirmaet skal findes gennem et offentligt udbud, hvorfor valg af firma 
nok først kan blive efter sommerferien 

2. Der nedsættes en mindre styregruppe på maksimalt 4 bestyrelsesmedlemmer, som skal 
forestå arbejdet med fundraising. Da Else Brask og Jørgen Smidt-Jensen begge har arbejdet 
indgående med fundraising tidligere, vil formanden foreslå, at de indgår i styregruppen. 

3. Kommunikationsplanen godkendes. 
  

Beslutning 
 
Formandens indstilling nr. 1. godkendes af alle med undtagelse af Margit. 
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Formandens indstilling nr. 2. Styregruppen nedsættes med: Else Brask og Jørgen Smidt- Jensen samt 
formanden og Thorkil Danielsen og Jens Bjørn Andersen, der i samarbejde med sekretariatet skal forestå 
arbejdet med fundraising.  

Formandens indstilling nr. 3. godkendes.  
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4. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til 
nationalparkens udvalg 
 
Bilag 
Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget: Kurser til sikring af fysisk kulturarv 
Projektbeskrivelse fra erhvervsudvalget: Merchandise 
 
Sagsfremstilling  
I henhold til forretningsorden for Udvalg i Nationalpark Mols Bjerge kan et udvalg på baggrund af 
en projektbeskrivelse få bestyrelsens godkendelse samt en bevilling til at igangsætte og afvikle et 
udviklingsprojekt inden for deres arbejdsområde.  

     
Kulturudvalget fik på bestyrelsesmødet den 8.marts godkendt projektbeskrivelser for samlet kr. 
325.000 af deres budget på kr. 600.000 for 2018. Udvalget ønsker at få frigivet yderligere kr. 
60.000 til afvikling af kurser til sikring af fysisk kulturarv. Projekt gennemgås af udvalgets formand. 
 
Erhvervsudvalget fik på bestyrelsesmødet den 8. marts godkendt projektbeskrivelser for samlet kr. 
485.000 af deres samlede projekt på kr. 600.000 for 2018. Udvalget ønsker at få frigivet yderligere 
kr. 75.000 til at udvikle en eller flere figur/er, der som nationalparkdyr kan få en central rolle i 
forhold til fortællingen om nationalparken. Den endelige beslutning om valg af figur/er ligger hos 
bestyrelsen. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at  
1. Projektbeskrivelsen fra Kulturudvalget godkendes, og at der frigives kr. 60.000 til projektet af 

Kulturudvalgets 2018-budget på kr. 600.000 
2. Projektbeskrivelsen fra Erhvervsudvalget godkendes, og at der frigives kr. 75.000 til projektet 

af Erhvervsudvalgets 2018-budget på kr. 600.000. 

 
Beslutning 
 
Formandens indstilling 1 godkendes. 

Formandens indstilling 2 godkendes. 
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5. Persondatapolitik 
 
Bilag 
Udkast til Persondatapolitik i Nationalpark Mols Bjerge 
 
Sagsfremstilling 
En ny persondataforordning fra EU træder i kraft den 25. maj 2018. Persondataforordningen er 
lavet for at beskytte de mange persondata, som optræder i den elektroniske kommunikation. 
Persondata er person-henførbare oplysninger som fx: mails, navn, adresse, cpr nr. og 
mobilnummer.  

Helt enkelt betyder forordningen, at vi skal behandle / opbevare persondata: 

1. Sikkert 
2. Gennemsigtigt således at den registrerede kan få at vide, hvor og hvad der er registret, og 

bede om at få data slettet (dog ikke fra økonomisystemet). Der laves en standardtekst til 
mail- fod omkring registreringen, ligeledes en tekst til hjemmesiden. 

3. Med accept via samtykkeerklæringer fra de personer, hvis data ligger på vores 
hjemmeside. 

4. Med løbende justering, med løbende sletning af data, som ikke længere er relevante. 

Manglende overholdelse kan betyde bøder op til 16 mio. kr. og bødestørrelserne understreger den 
vigtighed, som EU tillægger forordningen. 

Persondataforordningen gælder direkte i Danmark uden den skal implementeres ved en dansk lov. 

Der er foretaget en analyse af data- og dokumentflowet i Nationalpark Mols Bjerge. På baggrund 
af denne analyse blev de steder hvor personfølsomme oplysninger ikke håndteres efter 
forordningen udpeget. Ud fra denne viden og anbefalinger fra Naturstyrelsens jurister, er der 
udarbejdet en persondatapolitik og en vejledningen til medarbejderne. 

I henhold til forordningen skal alle virksomheder have en godkendt persondatapolitik.   

I vejledningen til medarbejdere skal det sikres, at der er retningslinjer for behandling af data, som 
sikrer overholdelse af forordningen.  

Indstilling:  

Formanden indstiller, at persondatapolitik for Nationalpark Mols Bjerge godkendes. 

 

Beslutning: Formandens indstilling godkendes. 
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6.  Evt 

Skrivelse fra Mols i Udvikling.  

En enig bestyrelse tilkendegiver, at man gerne deltager i et møde arrangeres af Mols i Udvikling. 
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