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Mødet holdes på Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel 

 

 
 
Dagsorden bestyrelsesmøde den 12. december 2018. 

 

Bestyrelsesmødet er fra 16.30 til senest 18.00. Før behandling af punkterne på dagsordenen vil direktør 

Peter Brinks fortælle om aktiviteterne i Fuglsøcentret samt om centrets udviklingsplaner og herunder 

mulighederne for et styrket samarbejde med nationalparken.  

 

Rådet er inviteret til kl. 18.00. Før julemiddagen kl. 18.30 er der en velkomstdrink til rådets medlemmer.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Forsikring – orientering om forsikringsforhold og forslag om at nationalparken tegner en 

privat forsikring. 

3. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg.  

4. Naturmødet – orientering, drøftelse og beslutning om bidrag til debatemner. 

5. Velkomstcentret – drøftelse af offentligt møde og orientering fra styregruppen. 

6. Evt.  
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Forsikring 

Bilag 

Forsikringsnotat - Konsulent 
Forsikringstilbud - Top Danmark 
Forsikringstilbud - Tryg 
 

Sagsfremstilling 

Siden den første nationalpark gik i drift for mere end ti år siden har nationalparkernes ansvar og 
forsikringsforhold været drøftet og debatteret med Miljøministeriet/Miljø- og 
fødevareministeriet/Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen. Spørgsmålet om ansvar og forsikring er særdeles vigtigt 
for nationalparkfondens drift, herunder sikkerhed for at fonden ikke går konkurs i tilfælde af, at en 
medarbejder eller en frivillig kommer alvorligt til skade, eller at en bygning, som er ejet af nationalparken 
brænder ned. Spørgsmålet er desuden yderst relevant i forhold til fundraising, da bidragydere til fx 
projektet ”Trædesten til naturen” vil have sikkerhed for, at bl.a. et nationalparkvelkomstcentercenter vil 
blive genopført efter en brand. 
 
Staten er i udgangspunktet selvforsikret og nationalparkfondene er ”et uafhængigt organ inden for den 
statslige forvaltning” (Nationalparkloven § 8 stk. 2). I udgangspunktet er 
Miljøministeriet/Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen af den opfattelse, at nationalparkfonden ikke må tegne en 
forsikring, da vi er del af statens selvforsikring. På den baggrund har nationalparkerne anmodet om nogle 
retningslinjer for hvilke økonomiske konsekvenser en alvorlig skade kan få for den enkelte nationalpark. 
Der har været forslået en aftale, hvor en nationalpark maksimalt kan blive pålagt et betale en fast 
procentdel af et årsbudget, hvis en alvorlig skade indtræffer. En sådan mulighed er der ikke blevet givet 
tilsagn til. Den procedure, som har været skitseret, virker meget utryg: Hvis den pågældende nationalpark 
ikke selv kan dække udgiften, skal nationalparkerne samlet se om de har tilstrækkeligt med midler, og først 
hvis dette ikke er tilfældet, bliver ministeriets budgetområde inddraget. I yderste konsekvens kan det også 
blive nødvendigt at inddrage Finansministeriet. 
 

Spørgsmålet om forsikring blev bl.a. rejst i juni 2015 af Nationalparkfond Thys bestyrelse overfor den 
daværende Naturstyrelses direktion, og senere forstærket ved en fælles henvendelse fra alle danske 
nationalparkbestyrelsesformænd og med en mulig løsningsmodel fra Undervisningsministeriets 
institutioner. Begge henvendelser er reelt stadig ubesvarede, men det blev på et møde i december 2016 
nævnt, at Miljøstyrelsen vil undersøge, om der kan ske en undtagelse fra princippet om selvforsikring i 
staten.  

I forbindelse med at der i efteråret 2017 kom nye regler om registrering af reelle ejere i ikke 
erhvervsdrivende fonde, kom problemstillingen om den juridiske tilknytning til staten op igen. Thy valgte at 
tegne bestyrelsen som reelle ejere mens de 3 andre, på foranledning af en udredning fra en jurist i 
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Miljøstyrelsen, tegnede staten som reel ejer. Thy valgte i den forbindelse også at tegne en privat forsikring 
til dækning af bestyrelsesansvar, arbejdsgiveransvar, bygningsbrand m.v. 

I lyset af  

 den manglende respons fra centraladministrationen vedrørende mulige konsekvenser ved en alvorlig 

skade 

 den økonomiske usikkerhed som opstår, hvis en alvorlig skade opstår hos os,  

 en ny samarbejdsaftale hvor styrelsen (i modsætning til den forrige) ikke påtager sig nationalparkens 

arbejdsgiveransvar 

 de stadigt flere frivillige, som tilknyttes nationalparken  

anmoder sekretariatet om, at bestyrelsen forsøger at tegne en privat forsikring til dækning af 

bestyrelsesansvar, arbejdsgiveransvar, bygningsbrand m.v.  

Sekretariatet har på den baggrund kontaktet Kristian Østergaard fra De Frie Forsikringsmæglere og fået 2 

forsikringstilbud som vedhæftes.  

Begge tilbud opfylder forsikringskravene for Nationalparkfonden Mols Bjerge. Præmien for forsikring i Top 

Danmark er kr. 31.645 og for Tryg kr. 22.555 (evt. plus 2.700 til Cyber). 

Indstilling 
Formanden indstiller at Nationalparkfonden tegner en privat forsikring til dækning af bestyrelses- og 
arbejdsgiveransvar m.v. hos Tryg, da de, med henvisning til konsulentens notat, har givet det bedste tilbud. 

Beslutning 

Indstilling godkendt. Der var enighed om tegning af forsikring hos Tryg med en bestyrelse- og 

direktionsansvarsdækning på 10 mio. kr.  
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Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg 

 

Bilag 

Projektbeskrivelser fra Naturudvalget: Nationalparkens Biodiversitet Top20 og Dokumentation af særlige og 
truede insekter og deres levesteder i BiodiverCity 
Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget: Udskiftning af spån Vistoft Mølle 
Projektbeskrivelser fra Friluftsudvalget: Code of conduct, Mindre udefrakommende projekter og 
Færdiggørelse af Familiesti og LQT 
Projektbeskrivelser fra Erhvervsudvalget: Videreudvikling af forretningsklyngen Nationalparkoutdoor 

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. 

 

Projektbeskrivelser vedrørende 2018 budget: 

Kulturudvalget har et restbudget på kr. 182.000 for 2018. Udvalget ønsker at bevilge kr. 200.000 til 

udskiftning af de sidste spån på Vistoft Mølle. Beløbet ønskes finansieret med frigivet kr. 170.000 af 

restbudgettet for 2018 og kr. 30.000 af 2019 budgettet. Projektet gennemgås af udvalgets formand.   

 

Erhvervsudvalget har et restbudget på kr. 35.000 og ikke forbrugte midler i ansøgningspuljen ”Mindre 

udefrakommende projekter” på kr. 65.000. for 2018. Udvalget ønsker at bevilge restbudgettet på kr. 

100.000 til videreudvikling af forretningsklyngen Nationalparkoutdoor. Projektet gennemgås af udvalgets 

formand.    

Projektbeskrivelser vedrørende 2019 budget: 

Naturudvalget ønsker at der frigives kr. 50.000 af udvalgets 2019 budget til projektet Nationalparkens 

Biodiversitet Top20.  

Naturudvalget ønsker endvidere, at der frigives kr. 100.000 af 2019 budgettet til projektet Dokumentation 

af særlige og truede insekter og deres levesteder i BiodiverCity. Projektet har et samlet budget på kr. 

265.000 og den resterende finansiering forventes tilvejebragt gennem fundraising.  

Projekterne gennemgås af udvalgets formand. 

 

Friluftsudvalget ønsker at der af udvalgets 2019 frigives kr. 45.000 til projekt Code of conduct. Projektet har 

et samlet budget på kr. 180.000 og den resterende finansiering kommer fra Friluftsrådet og 

nationalparkens formidlingskonto.  

Friluftsudvalget ønsker at der af udvalgets 2019 budget frigives kr. 100.000 til mindre udefrakommende 

projekter. 
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Friluftsudvalget ønsker at der af udvalgets 2019 budget frigives kr. 60.000 til Færdiggørelse af Familiesti og 

LQT. 

Projekterne gennemgås af udvalgets formand. 

 

 

Indstilling 

Formanden indstiller at: 

1. Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget vedrørende udskiftning af resterende spån på Vistoft Mølle 

godkendes, og at der frigives kr. 170.000 til projektet fra Kulturudvalgets 2018 budget og kr. 30.000 

af Kulturudvalgets 2019 budget.  

2. Projektbeskrivelse fra Erhvervsudvalget vedrørende Videreudvikling af forretningsklyngen 

Nationalparkoutdoor godkendes, og at der frigives kr. 100.000 til projektet fra Erhvervsudvalgets 

2018 budget. 

3. Projektbeskrivelse fra Naturudvalget vedrørende Nationalparkens Biodiversitet Top20 godkendes, 

og der frigives kr. 50.000 til projektet fra Naturudvalgets 2019 budget. 

4. Projektbeskrivelse fra Naturudvalget vedrørende Dokumentation af særlige og truede insekter og 

deres levesteder i BiodiverCity godkendes, og der frigives kr. 100.000 til projektet fra 

Naturudvalgets 2019 budget. 

5. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Code of conduct godkendes, og der frigives kr. 

45.000 til projektet fra Friluftsudvalgets 2019 budget. 

6. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Mindre udefrakommende projekter godkendes, 

og der frigives kr. 100.000 til projektet fra Friluftsudvalgets 2019 budget. 

7. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Færdiggørelse af familiesti og LQT godkendes, og 

der frigives kr. 60.000 til projektet fra Friluftsudvalgets 2019 budget. 

Beslutning 

Punkterne 1 til 7 blev godkendt. 
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Naturmødet 2019 

Sagsfremstilling  

Naturmødet i Hirtshals afvikles fra den 23. til den 25. maj 2019. Det er besluttet, at bestyrelse og råd samlet 

tager på en endagsekskursion til mødet fredag den 24. maj i en bus, som er bestilt.  

De danske nationalparker har en relativ stor fællesstand som bemandes af sekretariatsmedarbejdere og 

frivillige. 

De danske nationalparker har mulighed for at påvirke hvilke debatemner, som tages op på mødet. Thy har 

på baggrund af en bestyrelsesdrøftelse foreslået et debatemne om ”Større sammenhængende 

naturområder” og ”Reintroduktion af naturlige hjemmehørende arter”.  

I nationalparksekretariatet har mulige debatemner været drøftet: Der var enighed om at et tema 

vedrørende Storfolde, rewilding og friluftsliv. 

Indstilling: 

Formanden indstiller, at emner drøftes med det formål, at der vælges et eller to emner, som foreslås 

naturmødesekretariatet. 

Beslutning 

Godkendes med supplerende emne ”Code of conduct” samt mulighed for tilføjelse af yderligere 

debatemner. 

  



Bestyrelsesmøde  

Den 12. december 2018 
fra kl. 16.30 til kl. 18.00 
 

Mødet holdes på Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel 

 

 
 
Velkomstcenter – orientering fra Styregruppen 

Sagsfremstilling 

Styregruppen for Velkomstcentret har holdt møde og fået kontrakten med det firma, som skal hjælpe med 

udarbejdelse af fundraisingsmateriale på plads. Første møde med konsulenten blev afholdt den 5. 

december 2018. 

Lokalplanen for Velkomstcentret er fremlagt i offentlig høring frem til den 8. januar 2019. Der var offentligt 

møde om planforslaget torsdag den 29. november hvor nationalparksekretariatet bidrog med et oplæg. 

På grund af lokalplanen har der været en del indlæg i pressen. Styregruppen har drøftet behovet for en 

revision af den eksisterende kommunikationsplan. 

Repræsentanter fra styregruppen vil på møde redegøre nærmere for mødeaktiviteterne.  

   

 

 




