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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018 

Før behandling af dagsorden vil Museumsdirektør Bo Skaarup orientere om aktiviteterne på stedet, 
Museets udviklingsplaner og herunder mulighederne for et styrket samarbejde med nationalparken.  

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Sti gennem Vistoft Plantage  
3. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg  
4. Budget 2019 
5. Mødekalender 2019 
6. Velkomstcenter 
7. Evt. 
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Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et indlæg fra 2 repræsentanter fra Vistoft Plantage 
først i punkt 2. 

2. Sti gennem Vistoft Plantage  

Bilag 
Udlagte stier i fredningskendelse for Mols Bjerge Nord og Syd.  
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken har gennem de seneste 5 år arbejdet målrettet med at udvikle vandrestierne i 
nationalparken. Dette er sket gennem fysisk afmærkning, udarbejdelse af nye kortmaterialer, bedre 
vedligehold af stierne i terrænet og udgivelse af en ny digital kortapplikation.  
 
Erfaringerne fra dette arbejde peger entydigt på, at nutidens gæster meget gerne vil ud i naturen og 
vandre, men også, at de ønsker ordnede forhold – de vil vide, hvor lang stien er, hvilken sværhedsgrad den 
har, og stien skal være afmærket, så man ikke farer vild. Denne erfaring understøttes af de mange 
henvendelser sekretariatet får, og som vores sommerguider får fra gæsterne. 9 ud af 10 forespørgsler går 
på, hvor der er en god vandretur.  
 
Rygraden i det stisystem som opbygges, skal være en internationalt certificeret vandrevej, en såkaldt 
”Leading Quality Trail” (LQT), der skal lede brugerne gennem hele nationalparken og vise dem noget af 
vores flotteste natur. Stien bliver omkring 60 km. 
Mols Bjerge-Stien er den første del af LQT stien, som på sigt kommer til at gå fra Kalø, rundt i Mols Bjerge 
og videre til Ebeltoft. 
I forbindelse med ønsket om at etablere LQT stien, nedsatte nationalparken i 2015 en styregruppe 
bestående af Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen, Karpenhøj Naturcenter og Nationalparken. 
Styregruppens opgave var at fastlægge og verificere kvalitetsvejens trace. Stien blev primært lagt på 
Naturstyrelsen arealer, men også Molslaboratoriet og enkelte private lodsejere blev inddraget for at stien 
kunne få et passende trace. Der hvor stien går på private arealer benyttes de stier, der er tinglyst i 
fredningen, da det har været sekretariatets opfattelse, at fredningskendelsen giver ret til at anvende 
stierne, jævnfør nedenstående formålsbestemmelse i § 1 stk. 3: ”at udvide og regulere offentlighedens ret 
til færdsel og ophold i området”, og i §12 a om offentlighedens adgang ”offentligheden har ret til at færdes 
til fods og på cykel (ikke knallert) på de strækninger, der er vist på fredningskortet med signaturen ”sti” 
………”  
Det førte til, at Nationalparken henvendte sig til Vistoft Sogns Plantningsselskab og andre private lodsejere, 
som lægger jord til en af de omtalte fredningsstier, med ønsket om at få en aftale om afmærkning. Helt 
konkret omhandlede henvendelsen til Vistoft Sogns Plantningsselskab sig om opmærkning af et ca. 1,5 km. 
Forløb, der fører fra Daalerne til Mols Bjerge Vej gennem Vistoft plantage.  
Vistoft Plantage og en anden privat lodsejer, ønskede dog ikke at tillade opmærkning af stien og stillede 
krav til måden, hvorpå sekretariatet indtegnede stien på kortet.  
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5. oktober 2016 spørger nationalparken derfor Fredningsnævnet, om Vistoft plantage har ret til at nægte 
opmærkningen af en fredningssti. Fredningsnævnet besigtiger stiforløbet d. 12. august 2017 og udtaler: 
”Det er fredningsnævnets opfattelse, at Syddjurs Kommune i medfør af en plejeplan er berettiget til at 
markere den sti, der er udlagt i fredningen, ved skilte langs stien, hvis der kan opnås enighed med ejeren 
eller brugeren eller i mangel af enighed ved fredningsnævnets tilladelse.” 
Denne udtalelse imødegås dog af Dansk Skovforening, som i skrivelse af 6. november 2017, erklærer sig 
uenig i fredningsnævnets konklusion. 
 
I Oktober 2017 beder nationalparken kommunen om at indkalde plejeudvalget, for at de med hjemmel i 
plejeplanen kan udlægge nationalparkstien. 
 
Dette møde blev indkaldt til d. 3. okt. 2018. Mødet blev imidlertid aflyst, da Nationalparkens formand ikke 
ønskede mødet afholdt før bestyrelsens møde d. 29. oktober. De juridiske aspekter af sagen er således 
stadig uoplyste.  
 
Konfliktens kærne ligge således ikke i om man må gå på stien – det er alle enige om at man må – men i, om 
andre end myndigheden må indtegne ruten på et kort og afmærke den fysisk.   
Problemet med udlægning af stien i området kan ikke med sikkerhed løses ved at arbejde med en flytning 
af traceet uden om Vistoft Plantage. Dette skyldes at alle fredningsstier fra Naturstyrelsens arealer ned til 
Tinghulen og Porskær Stenhus løber over private lodder. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller: 
1. Den generelle problemstilling omkring opmærkning og indtegning af stier udlagt i fredningskendelsen 

på private arealer drøftes. 
2. Der gøres en yderligere indsats for at finde et trace til Kvalitetsvandrestien, hvor der er accept fra alle 

de private lodsejere til opmærkning og indtegning på kort. 
3. Endelig stillingtagen til nationalparkfondens anvendelse af fredningskendelsens evt. muligheder for 

opmærkning og indtegning på kort afventer plejeudvalgets og fredningsnævnets afgørelse.  
 
Beslutning: 
 

1) Problemstillingen blev drøftet 
2) Indstillingen blev godkendt 
3) Punktet blev ikke godkendt.  
 
Margit Røgind var ikke enig i konklusionen på punkt 3. 
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3. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg 
 
Bilag 
Projektbeskrivelser fra Naturudvalget: Kystzonedynamik og Storfolde demo  
Projektbeskrivelser fra Friluftsudvalget: Certificering af stier og Boardwalk 
 

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. 

Naturudvalget har på tidligere bestyrelsesmøder fået godkendt projektbeskrivelser for samlet kr. 290.000 
af deres budget på kr. 600.000 for 2018. Udvalget ønsker at få frigivet de resterende kr. 310.000. Der 
ønskes frigivet kr. 200.000 til et projekt og Kystzonedynamik og kr. 110.00 til et demonstrationsprojekt om 
Storfolde. Projekterne gennemgås af udvalgets formand. 

Friluftsudvalget har tidligere på bestyrelsesmøder fået frigivet samlet kr. 565.000 af deres budget på kr. 
600.000. Af de resterende 35.000 ønsker udvalget at få frigiver 25.000 til certificering af 4 stier. Endvidere 
ønsker udvalget at ændre brugen af kr. 90.000, som tidligere på året blev frigivet til trafiktælling i Mols 
Bjerge. Beløbet ønskes i stedet anvendt til en Boardwalk ved Langemosen. Projekterne gennemgås af 
udvalgets formand. 

Indstilling  

Formanden indstiller at: 

1. Projektbeskrivelse fra Naturudvalget vedrørende Kystzonedynamik godkendes, og der frigives kr. 
200.000 til projektet fra Naturudvalgets 2018 budget på kr. 600.000 

2. Projektbeskrivelse fra Naturudvalget vedrørende demonstrationsprojekt om Storfolde godkendes, 
og der frigives kr. 110.000 til projektet fra Naturudvalgets 2018 budget på kr. 600.000 

3. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Certificering af stier godkendes, og der frigives 
kr. 25.000 til projektet af Friluftsudvalgets 2018 budget på kr. 600.000. 

4. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Boardwalk godkendes, og der gives tilladelse til 
ændre brugen af kr. 90.000, som var frigivet til trafiktællinger.  

Beslutning: 

Punkterne 1 – 4 blev godkendt. 
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4. Budget 2019 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen godkendte på mødet den 21. august retningslinjerne for grundbudget 2019.  
I henhold til denne beslutning er grundbudgettet udmøntet som følger:    
Administration:                     Kr.  
 Udgifter       700.000 
 Løn      970.000 
Formidling      850.000 
Velkomstcenter og Strandhus     750.000 
Frivillige      300.000 
Projektløn                                  1.800.000 
Natur og geologi      632.500 
Kultur      632.500 
Friluftsliv      632.500 
Erhverv      632.500 
I alt                                   7.900.000 

 
Sekretariatet har fået oplyst, at bevillingen fra finansloven med sikkerhed øges til 9,2 mio. næste år. Sekretariatet har i samarbejde 
med formanden følgende forslag til fordeling af de yderligere 1,3 mio.: 
• 300.000 kr. til ansættelse af en ½-tids projektmedarbejder (+ 100.000 kr. under administration og + 200.000 kr. under 

projektløn) 
• 200.000 kr. mere til formidlingsområdet (mere annoncering, flere/nye formidlingsfoldere m.v.) 
• 100.000 kr. mere til hvert af de fire udvalg (støtte til eller igangsætning af flere projekter) 
• 400.000 kr. til en pulje, som de fire udvalg kan søge, hvis de har et stort og ekstraordinært projekt  
Revideret budget 2019:      
  
Administration:                      Kr.  
 Udgifter       700.000 
 Løn                                  1.170.000 
Formidling                                  1.150.000 
Velkomstcenter og Strandhus     750.000 
Frivillige      300.000 
Projektløn                                  1.800.000 
Natur og geologi      732.500 
Kultur      732.500 
Friluftsliv      732.500 
Erhverv      732.500 
Projektpulje til udvalg     400.000 
I alt                                   9.200.000 

 
Indstilling 
Formanden indstiller det reviderede budget for 2019 til godkendelse. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev godkendt  
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5. Mødekalender 2019 
Bilag 
Udkast til mødekalender 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har i samarbejde med formanden udarbejdet et udkast til mødekalender for 2019. 
Antallet af bestyrelsesmøder er fastsat til 5 inkl. julemiddag, antallet af rådsmøder til 3 samt julemiddag og 
antallet af udvalgsmøder til 4. Der er indlagt en endags ekskursion for bestyrelse og råd i til Naturmødet i 
Hirtshals. 
 
Datoerne for mødeaktiviteterne er: 
 
Bestyrelsesmøder: tirsdag den 26. februar, torsdag den 9. maj, mandag den 26. august, onsdag den 23. 
oktober samt kort bestyrelsesmøde og julemiddag onsdag den 11. december. 
 
Rådsmøder: onsdag den 6. februar, torsdag den 25. april og torsdag den 19. september samt julemiddag 
med bestyrelsen onsdag den 11. december 
 
Naturudvalg: mandag den 21. januar, tirsdag den 9. april, onsdag den 11. september og torsdag den 14. 
november.  
 
Kulturudvalg: tirsdag den 22. januar, onsdag den 10. april, torsdag den 12. september og mandag den 11. 
november. 
 
Friluftsudvalg: onsdag den 23. januar, torsdag den 11. april, mandag den 9. september og tirsdag den 12. 
november. 
 
Erhvervsudvalg: torsdag den 24. januar, mandag den 8. april, tirsdag den 10. september og onsdag den 13. 
november. 
 
Herudover indeholder mødekalenderen en heldagsekskursion til Naturmødet i Hirtshals fredag den 24. maj. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller mødekalenderen til godkendelse 
 
Beslutning 
Mødekalender blev godkendt med tilføjelse af workshop i januar.  
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6. Velkomstcenter – orientering 
Bilag 
Åbent brev til bestyrelsen  
 
Sagsfremstilling 
I henhold til bestyrelsens beslutning på sidste møde har formanden og sekretariatet været i dialog med 
Syddjurs Kommune for nærmere at fastlægge processen for tilvejebringelse af lokalplan og offentlige 
møder i forbindelse hermed. 
Endvidere har formanden og sekretariatslederen deltaget i et møde med det kommunale PUK-udvalg 
(Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur) og repræsentanter fra gruppen for bevarelse af Kalø Slotskro. 
Formanden vil på bestyrelsesmøde redegøre nærmere for planforløbet og dialogen med 
underskriftsgruppen. 
 
I henhold til bestyrelsens beslutning på sidste møde har sekretariatet og formanden sammen med 
bygherrerådgiveren udarbejdet udkast til kontrakt med Komitéen Ny Malt for konsulentbistand. Den 
nedsatte styregruppen har den 23. oktober holdt sit første møde for at drøfte kontrakten.  
Formanden vil på mødet redegøre nærmere for kontraktens udformning og det videre samarbejde med 
konsulenten. 
 
En borger i Syddjurs Kommune har fremsendt et åbent brev til bestyrelsen med opfordring til yderligere 
formidling om Velkomstcentret. Formanden vil på mødet bringe henvendelsens budskab til debat. 
 
 
 

- Orienteringen blev gemmenført 
 
 
 
 

8. Evt.  
- Der blev orienteret om mødet med Mols i Udvikling 






