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FORORD

I Nationalpark Mols Bjerge har året 2018 været kendetegnet ved igangsætning
af væsentlige projekter med stor betydning for parkens langsigtede udvikling:
Syd for Basballe startede nationalparkfonden i 2018 et ekstensivt naturplejeprojekt med husdyr i en stor sammenhængende fold. Det får på sigt stor
betydning for de særlige og truede arter i plejeområdet og er starten på et
perspektivrigt arbejde med storfolde.
På den kulturhistoriske ejendom Holmegaard ved Hyllested afviklede nationalparkfonden i 2018 et stort arrangement om bevarelse af fysisk kulturarv. Der
var en introducerende temadag om korrekt vedligeholdelse af historiske huse,
og arrangementet er starten på en perspektivrig kursusrække og dialog med
ejere af bevaringsværdige huse.
I 2018 åbnede nationalparkfonden et stort ridestinet i Mols Bjerge. Arbejdet
med kvalitetsfaciliteter målrettet forskellige friluftsbrugergrupper er af stor
betydning for aktørerne, og er starten på et målrettet arbejde omkring udvikling af det moderne friluftsliv.
Over alt i nationalparken ligger der i dag virksomheder, som har gennemført Nationalparkens Serviceuddannelse, og som indgår i Nationalparkens
Servicenetværk. I 2018 igangsatte nationalparkfonden et projekt om salg af
outdooroplevelser, som er starten på et perspektivrigt økonomisk samarbejde
mellem disse aktører.
Det er derfor med stolthed, jeg som formand fremlægger årets beretning,
der dokumenterer bestyrelsens langsigtede arbejde med udviklingsprojekter i
Nationalpark Mols Bjerge.

Jørgen Blach
Formand for Nationalpark
Mols Bjerge

Beretningen indeholder en redegørelse for nationalparkbestyrelsens, -rådets
og -udvalgenes væsentligste beslutninger og dispositioner i 2018 samt en gennemgang af de aktiviteter og projekter, der på den baggrund er blevet iværksat
igennem året.
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B EST Y R E L S E , R Å D O G U DVA LG

Nationalpark Mols Bjerge er oprettet i henhold til bekendtgørelse nr. 868 af 27. juni 2016 jf. Lov om nationalparker nr. 1202
af 28. september 2016.
Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse,
som er nedsat af miljøministeren.
Fondens formål er at etablere og udvikle Nationalpark Mols
Bjerge, og fonden er et uafhængigt organ i staten som budgetmæssigt ligger under Miljø- og Fødevareministeriet.

Nationalparkens bestyrelse nedsættes for en fireårig periode.
2018 var det første fulde driftsår for nationalparkens tredje
bestyrelsesperiode. Bestyrelsen har i 2018 holdt 6 møder og behandlet 39 dagsordenspunkter. Dagsordener med sagsfremstillinger og beslutninger kan ses på nationalparkens hjemmeside.
Rådet for Nationalpark Mols Bjerge nedsættes af bestyrelsen.
Rådet består af organisationer og foreninger, som bestyrelsen
anser som vigtige for at sikre den bedst mulige faglige rådgivning og lokale forankring af nationalparkarbejdet.

BESTYRELSEN

RÅDET

Jørgen Blach
Formand
Else Brask Sørensen
VisitDenmark
Jens Bjørn Andersen
Danmarks Jægerforbund
Jens Søgaard
Landbrug og fødevarer
Kit Purup
Dansk Skovforening
Margit Røgind	Danmarks Naturfredningsforening
Rita M. Buttenschøn
Dansk Botanisk Forening
Søren Rasmussen
Naturstyrelsen
Thorkil Danielsen
Friluftsrådet
Else Marie Høgh
Syddjurs Kommune
Jørgen Smidt-Jensen
Nationalparkrådet

Bent Vad Odgaard
Dansk Geologisk Forening
Anni Kjeldsen 	Molslaboratoriet, Naturhistorisk
Museum Århus		
Klaus Bertram Mikkelsen Foreningen af private Lodssejere
i og omkring Mols Bjerge
Jørgen Smidt-Jensen
Museum Østjylland		
Jens Kannegaard 	Museumsforeningen for Ebeltoft
og omegn
Anna Søgaard Nielsen
BLIS – Foreningen for By- og
Landskabskultur i Syddjurs
Carsten Nielsen
Karpenhøj
Rita Geertz 	Lodsejerforeningen for Mols
Bjerge Fredningen
Flemming Hørsted
Danmarks Sportsfiskerforbund,
Dansk Fritidsfiskerforbund og
Dansk Amatørfiskerforening
Lene Bjarke Skov
Djurslands Udviklingsråd (DUR)
Kim W. Olesen
Ebeltoft Håndværker- og
Borgerforening
Hanne Sloth
Handel Syddjurs
Peter Brinks 	Foreningen Destination
Djursland
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Rådet har holdt tre møder og behandlet 28 dagsordenspunkter. Rådets dagsordener med referatnotat fra møderne kan ses
på nationalparkens hjemmeside.
Bestyrelse og råd arbejder i fire stående udvalg med at udvikle
nationalparken inden for områderne natur, kultur, friluftsliv
samt erhverv. Bestyrelsen har fordelt egne medlemmer og
rådsmedlemmer i de enkelte udvalg efter faglige kompetencer
og interesser. Udvalgene har ingen beslutningskompetence i
forhold til bevilling af midler, hvis denne ikke direkte er uddelegeret af bestyrelsen i en konkret sag.

U DVA LG E N E
Naturudvalget:
Rita M. Buttenschøn, Jens Bjørn Andersen, Margit Røgind,
Bent Vad Odgaard, Anni Kjeldsen, Klaus Bertram Mikkelsen
Kulturudvalget:
Jørgen Smidt-Jensen, Jørgen Blach, Else Marie Høgh,
Jens Kannegaard, Anna Søgaard Nielsen		
Friluftsudvalget:
Thorkil Danielsen, Kit Purup, Søren Rasmussen,
Carsten Nielsen, Flemming Hørsted, Rita Geertz
Erhvervsudvalget:
Else Brask Sørensen, Jens Søgaard, Lene Bjarke Skov,
Kim W. Olesen, Hanne Sloth og Peter Brinks
De enkelte udvalgs arbejde beskrives nedenfor i afsnittende
om aktiviteter og opnåede resultater inden for henholdsvis
natur-, kultur-, frilufts- og erhvervsområdet.
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VISION OG FORMÅL

N AT I O N A L PA R K M O L S B J E R G E
– T I L G AV N F O R N AT U R E N O G G L Æ D E F O R M E N N E S K E R

Nationalparkfonden har følgende formål med sit virke:
1.	at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet,
sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde
kyst-, overdrevs- og skovlandskaber,
2.	at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke
istidslandskab,
3.	at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske
helheder og enkeltelementer,
4.	at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og
kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab,
herunder bymiljøer,
5.	at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de
landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige
værdier og
6.	at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet,
med respekt for beskyttelsesinteresserne.

| 7 |

N AT U R

N AT U R U D VA L G E T

N AT U R

Naturudvalget har i 2018 holdt 5 møder, hvor udvalget har
drøftet, evalueret og videreudviklet igangværende projekter,
drøftet og prioriteret i strategi samt drøftet og igangsat fire
store nye natur- og geologiprojekter. Udvalgsmedlemmerne
har indtaget en mere aktiv rolle i projektdriften.

Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare, styrke og
udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber (§ 2 stk. 1)

Udvalget har arbejdet med arealerhvervelser, herunder nye
arealerhvervelser i Mols Bjerge via Den Danske Naturfond.
Nationalparkfonden realiserede primo 2018 sin erhvervelse
af 13,2 ha hede mm. (videretilskødes til Syddjurs Kommune).

I 2018 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

Udvalget har arbejdet meget med projektformidling
– herunder forskningsformidling - gennem faglig projektrapportering i naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge
og tidsskrifter samt diverse TV- og radioindslag, avis- og
tidsskriftartikler samt foredrag. Forskningsdelen foregår
løbende gennem samarbejdsprojekter med Aarhus Universitet, herunder projekt-, bachelor- og specialeprojekter.
Udvalget har arbejdet sammen med Aarhus Universitet
(Geoscience og Bioscience), Den Danske Naturfond, Naturstyrelsen Kronjylland, Djursland Landboforening, konsulentfirmaerne HabitatVision og Mols Consulting samt Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet, Syddjurs Kommune og
en lang række private lodsejere.
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•	Igangsætte og videreudvikle samarbejde med Den Danske Naturfond, Naturstyrelsen og to private lodsejere
om udvikling, pleje og sammenbinding af værdifuld
hede- og overdrevsnatur, i alt ca. 100 ha. Driftsplan er
udarbejdet og alle myndighedsgodkendelser på plads.
Hegning, stier med klaplåger samt kvæg- og hestegræsning er iværksat. Et bredt overvågningsprogram er påbegyndt, fx §3-kortlægning, bestande af Opret Kobjælde, Djævelsbid og Lav Skorzoner, særlige insektblomster,
gødningsfauna, sandpletsflora samt sandplets-fauna,
hvor der blev fundet en ny art for Danmark.
•	Fortsætte drift og overvågning i projekt ”31 sandmarker
i Mols Bjerge” sammen med Naturstyrelsen Kronjylland
– herunder pilotforsøg med frøspiring i mineraljord.
• 	Fortsætte naturpleje i forhold til ansvarsarten Opret
Kobjælde samt foretage en undersøgelse af den fine

følgeflora til denne art. Tilgangen inspirerede i 2018
udvalget til at igangsætte ”Top20”-projektet med status,
kortlægning, trusler og pleje af 20 særlige og truede
arter.
• 	Fortsætte projekt BiodiverCity – blomstrende bånd
gennem Ebeltoft, 13 km fra Øer til Egsmark. Der blev
udført flora-registreringer på Syddjurs Kommunes
projektarealer syd for Kvadrat og hos ny partner
med 2 hektar, Boligforeningen Djursbo. Der blev
designet og opsat yderligere to individuelle infotavler
hos lodsejere. Et 13,2 ha stort overdrevs- og hedeareal
i BiodiverCity-båndet blev købt og naturprojekt indledt,
bl.a. med etablering af frostsikret drikkekar.
• 	Gennemført ny flora-overvågning i projektet ”Vi genskaber tørvemosen ved Ahl” og publiceret resultaterne
i Naturrapport fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 24.

•	Fortsætte kortlægningen af dødt-veds-tilknyttede barkog védsvampe i gamle løvskove – fortsat i Tolløkke Skov
og i Hestehave og Ringelmose Skov. Påbegyndt kortlægning i nye projektskove ved Hyllested. Data tjener som
basiskortlægning og formidlingsstøtte.
•	Igangsætte og gennemføre løbende formidling om konkrete natur- og geologiprojekter i nationale, regionale
og lokale medier, bl.a. Kristelig Dagblad, Nordjyske
Tidende, DR og TV2OJ – herunder foredrag til Naturmødet i Hirtshals og på Naturkonference på Aarhus
Universitet. Der var specielt radio og TV om særlig
og truet insektfauna i Basballe-projektet, miljøministerens ny naturkanon og om nyfundne kæmpesten
i området. Der er forfattet og produceret fire naturrapporter og en videnskabelig artikel.

•	Igangsætte og færdiggøre ”Forvaltnings- og plejeplan
for reliktplanterne ved Kalø Slotsruin” sammen med
Naturstyrelsen og Kalø-Frivilliggruppen.
•	Aftale frivillig naturplan i Råd til Råd-projektet for 3-4
gamle løvskovsfragmenter hos endnu en privat skovejer
(nær Hyllested Skovgårde efter justering af nationalparkgrænsen her). Designet og opsat projekt-infotavle
hos en lodsejer.
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GEOLOGI
Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare og styrke de
landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab (§ 2 stk. 2)

•	Produceret som pilotprojekt tre korte pædagogiske
videopræsentationer af geologisk seværdigheder (Agri
Bavnehøj, Helligkilde Dødishul, moræne i kystklint ved
Ebeltoft Færgehavn)
•

I 2018 har nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Færdiggøre og rapportere det seneste af en række
forskningsprojekter, samarbejdsprojekt med AU
Geoscience ”GeoRadar-undersøgelse af jordbundslag i randmorænebakker”.
•	Igangsætte en udredning og prioritering og præsentation af udvalgte istids-geologiske seværdigheder med
offentlig adgang, der med pædagogiske eksempler og
formidling kan illustrere istidens landskabsdannende
processer på tværs af israndslinien.
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Fortsat jagt og formidling af kæmpesten.

•	Igangsat et mindre forsknings- og udredningsprojekt med Aarhus Universitet og GEUS om for-, nu- og
fremtidens kystlinier og den dynamik, der styrer den,
inkl. menneskelige aktiviteter og anlæg. Projektet skal
danne grundlag for en senere projektoverbygning med
risikoanalyse ift geologiske og naturmæssige værdier i
kystzonen.
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K U LT U R

K U LT U R U D VA L G E T
Kulturudvalget har i 2018 holdt fire møder. På møderne har
udvalget behandlet henvendelser om støtte og samarbejde
samt drøftet og igangsat forskellige kulturudviklingsprojekter.
Som nyt udvalg har der været stor fokus på de kulturrelaterede indsatsområder i den nye nationalparksplan. Udvalget
har vurderet indkomne ansøgninger og projekter i forhold til
den nye plan og har selv igangsat egne projekter i henhold
til planen.
Igangsætningen af kursusrækken vedrørende renoveringsarbejde på fredede og bevaringsværdige, et samarbejdsprojekt
med Vistoft Mølle og tilrettelæggelse af et stort kunstprojekt
i 2019 har fyldt en del på årets udvalgsmøder.
Samlet har udvalget gennem året modtaget 17 henvendelser
med anmodning om støtte eller samarbejde og har indgået
aftaler og/eller bevilget økonomisk støtte til 11 projekter.

K U LT U R H I S T O R I E O G K U LT U R M I L J Ø E R
Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare og styrke
nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder
og enkeltelementer (§2 stk. 3)

I 2018 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Finansiere en registrering af nationalparkens særlige og
truede kulturmiljøer og enkeltelementer. Registreringen
er blevet udført af medarbejdere fra Museum Østjylland
over en 3-årig periode og er afsluttet i 2018.
•	Finansiere en temadag, hvor relevante historiske håndværksfag i forhold til fysisk kulturarv blev demonstreret.
Arrangementet blev afviklet i et helt særligt kulturmiljø
og var en stor succes.
•	Give støtte til renovering af træbeklædningen på Vistoft
Mølle.
•	Give støtte til samarbejdsprojektet Håndværket Huskes.
Museum Østjylland, Fregatten Jylland og Glasmuseet afviklede gennem hele august måned aktiviteter relateret
til historiske håndværk.
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•	Give støtte til en bog om istandsættelse af fredede og
bevaringsværdige bygninger. Bogen udgives af BLIS (By
og Landskabskultur i Syddjurs) og er inspireret af en
lignende publikation udarbejdet i Svendborg Kommune.
•	Støtte Ørnbjerg Møllelaug med oprensning af mølledammen, så det historiske møllehjul kan male korn.
•	Støtte skabelsen af 20 oplevelsesrige fortællinger om
helt særlige kulturmiljøer og landskaber i nationalparken.
•	Skabe formidling om nationalparkens maritime kystkultur i samarbejde med lokale foreninger i forbindelse
med en kystkulturfestival på den gamle fiskerihavn i
Ebeltoft.
•	Give støtte til skabelse af en æblemosaik om molbohistorien ”Geværet og månen” på Ebelfestivalen.
•	Udføre naturpleje på gravhøje sammen med nationalparkens frivillige. Projektet har såvel en natur- som
kulturmæssig dimension.

særlig formidling af godsets historie og kulturhistoriske
betydning i nationalparken.
•	Støtte klassiske koncerter i Djurs og Mols med et
sponsorat. Koncerterne blev afviklet i særlige naturog kulturmiljøer, og flere af de otte arrangementer
var tæt relateret til nationalparktemaer.
•	Støtte Den Grænseløse Festival på Havmøllen med
sponsorat. Festivalen blev afviklet i et særligt kulturmiljø og havde bl.a. fokus på nye former for naturoplevelser og glæden ved at udfolde sig i naturen sammen.
•	Støtte driften af veteranskibet Skødshoved og afvikle
guidede nationalparkture fra Ebeltoft og Nappedam
med formidling af Nationalparkens maritime kulturhistorie m.v.
•	Arrangere guidede kulturhistoriske rundvisninger i
Ebeltoft by og havn, på Kalø Gods og Slotsruin samt i
Egil Fischers Ferieby

•	Støtte verdensballetten på Møllerup Gods med et
sponsorat. Støtten betød bl.a., at der kunne tilbydes en
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FRILUFTSLIV

F R I LU F T S U DVA LG E T
Friluftsudvalget har holdt 4 møder i 2018. På møderne har
der været arbejdet med en række længerevarende projekter,
men også nye projekter er blevet igangsat.
De længerevarende projekter omhandler sammenhængende
kvalitetsstier, certificering af stier, adgang til og faciliteter på
kysten, Junior Ranger med flere.

F R I L U F T S L I V S A M T N AT U R - O G
K U LT U R O P L E V E L S E R
Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab,
herunder bymiljøer (§ 2 stk. 4)

I 2018 har nationalparkfonden gjort dette ved at:
Af nye projekter der er igangsat i året, har certificering af
stier fyldt en hel del, men udvalget har også arbejdet med
andre projekter, herunder skiltning i Mols Bjerge-fredningen,
etablering af hav-svømmebane og handikapvenlige faciliteter. Desuden er nettet af ridestier i Mols Bjerge, blevet
færdiggjort og indviet.

•	Forsætte arbejdet med at etablere et sammenhængende net af vandrestier, der muliggør lange vandreture af
op til tre dages varighed. Stierne skal certificeres efter
den europæiske paraplyorganisation for vandrelaug,
European Ramblers Association, regler.

Udvalget har behandlet fire ansøgninger og givet støtte til
dem alle. Ansøgningerne har omhandlet sponsorater til
større og mindre sportsbegivenheder.

•	Etablere et nyt system af ridestier i Mols Bjerge-fredningen, der muliggør, at der kan rides rundt om bjergene
uden at skulle igennem folde.
•	Give sponsorater til en handikapvenlig badebro ved
Bogens Strand.
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•	Arbejde med at skaffe eksterne sponsorater til etablering af et system med eldrevne terrængående cykler,
der kan lejes forskellige steder i nationalparken.
•	Arbejdet på at få eksterne sponsorater til indkøb af
terrængående kørestole til bevægelseshandikappede.
•	Vedligeholde og opmærke Naturstyrelsens gulprikkede
vandrestier. Arbejdet udføres af Skovhjælpere, som består af en gruppe udviklingshæmmede fra en kommunal
institution. Arbejdet ledes af to frivillige fra Nationalparkens Frivilliggruppe.
•	Forbedre brugerfladen og opdatere Nationalpark Mols
Bjerges kortapplikation, så den, i endnu højere grad,
nemt og brugervenligt, kan vise brugeren netop det,
vedkommende søger.
•	Give sponsorater til tre løbearrangementer i og omkring
Mols Bjerge.
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ERHVERV OG TURISME

E R H V E RV S U DVA LG E T
I 2018 har Erhvervsudvalget holdt fire møder. Udvalget har
på møderne løbende igangsat nye initiativer og projekter
samt behandlet henvendelser om samarbejde og støtte.
Udvalget har også behandlet ansøgninger fra virksomheder
om tilladelse til brug af Nationalpark Mols Bjerges logo. I
2018 gav udvalget logotilladelse til en ny lokal fødevareproducent, der producerer økologisk orangemyrevodka med
myrer fra Molslaboratoriets arealer (med tilladelse herfra).
Igen i år besluttede udvalget at arbejde med mikrostøtte,
således at mindre virksomheder kunne søge med henblik på
at bringe nationalparken i spil i virksomheds- eller produktudvikling. Udvalget har således givet støtte til bl.a. udvikling
af emballage til nævnte økologiske orangemyrevodka samt
udstyr til lokale BusinessFilm til at påbegynde produktion af
360-graders video.
Udvalget besluttede endelig i 2018 at lave en møde- og messepakke, der kan bookes af virksomheder i Nationalparkens
Servicenetværk og tages med ud i landet / verden til møder,
udstillinger og messer. Pakken indeholder bl.a. udstillingstelt
med partnerlogo, bagvægge med fotomotiver fra nationalparken, messebord og en filmpakke med bl.a. 360-graders
video. Pakken skal styrke virksomhederne i deres fortælling
om at være partnervirksomhed med nationalparken og desuden sætte nationalparken på landkortet.
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TURISME, ERHVERV OG LOKALBEFOLKNING
Nationalparkfonden skal støtte en udvikling til gavn for
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne. (§ 2 stk. 6)

I 2018 har nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Uddanne 15 nye virksomheder, samlet 22 mennesker,
på Nationalparkens Serviceuddannelse. Det er et
kompetenceudviklingsforløb, der går ud på at optimere
områdets servicekvalitet og nationalparkværtsskab.
På et tredages forløb arbejder deltagerne med at få
et bredere kendskab til nationalparken. De arbejder
med værtsskab og styrker deres netværk og kendskab
til hinandens virksomheder og produkter. Kurset retter
sig mod virksomheder med frontpersonale inden for
turistbranchen eller virksomheder, der har lyst til at
arbejde målrettet med besøgende i nationalparken.
Årets deltagere var det femte hold, der har gennemført
uddannelsen.
•	Holde tre netværksmøder med Nationalparkens
Servicenetværk, der i 2018 voksede til 62 certificerede virksomheder. Møderne fandt sted hos partnerne
Egens Overgaard, Ebeltoft Motel og Kaløvig Center.
Netværkets første møde havde fokus på værdiansættelse og forretningsudvikling for produkter og ydelser i
en nationalpark. Næste møde var kick off til sæsonstart
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NATIONALPARK

OUT
DOOR
B O O K I N G P O R TA L

med henblik på at klæde alle godt på til at vejlede
sommerens gæster. Syddjurs Kommunes Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalg var desuden på besøg og hørte
om arbejdet i netværket. På årets sidste møde var der
fokus på netværksbaseret kommunikation på sociale
medier.
•	Synliggøre certificerede partnere og nationalparken
gennem en Synlighedspakke, der i 2018 blev udbygget med en møde- og messepakke, der kan bookes af
virksomhederne og tages med ud i landet / verden og
understøtte virksomhederne i deres markedsføring af
dem selv og nationalparken.
•	Holde bålfestival i samarbejde med Karpenhøj
Naturcenter med henblik på at udbrede kendskabet
til nationalparken, dets fødevareproducenter og
outdoor-virksomheder.
•	Udvalget har desuden støtte til projektet Bæredygtig
kystkultur med 25.000 kr. til et forprojekt.

outdoor.dk, hvor klyngen af virksomheder, der udbyder
outdoorprodukter, vil kunne sælge deres produkter.
Klyngen er tilknyttet Nationalparkens Servicenetværk, da samarbejdet forudsætter deltagelse i
Nationalparkens Serviceuddannelse. Samlet er det et
vigtigt skridt hen imod at gøre nationalparken til et
attraktivt feriemål med særlig fokus på aktive naturoplevelser.
•	Støtte virksomheden BusinessFilm i at påbegynde
produktion af 360 graders videoer bl.a. i Mols Bjerge.
•	Bidrage til et kvalitetsløft af produktet økologisk orangemyrevodka ved at støtte udvikling af emballage.
•	Deltage i projektet Bleisure – Business & Leisure på
Djursland sammen med Destination Djursland og en
række virksomheder på Djursland, herunder flere
virksomheder fra Nationalparkens Servicenetværk.
Projektet gik ud på at skabe øget interesse for Djursland
som mødedestination og at gøre erhvervs- og mødegæsten til turist.

•	Efter en henvendelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme
(DKNT) gik nationalparken i 2017 ind i pilotprojektet
”Et outdoorcenter i dansk perspektiv”, som også modtog støtte fra Region Midtjylland og Syddjurs Kommune.
I 2018 blev projektet udfoldet med udarbejdelse af
en femårig udviklingsplan for styrkelse af den kommercielle udvikling af outdoorturisme i nationalparken. Der
blev lavet en bookingportal på domænet nationalpark-

| 17 |

FORMIDLING

Nationalpark Mols Bjerge har ikke et udvalg for formidling,
da opgaven går på tværs af alle aktivitetsområder. Da formidlingsopgaverne er meget centrale for nationalparkens
synlighed og tilstedeværelse, indgår det i alle udvalgenes
arbejde med den største opgave i Friluftsudvalget, hvor der
bl.a. arbejdes med undervisningsmaterialer til folkeskolerne.

Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke forskning,
undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige
værdier (§ 2 stk. 5)

I 2018 gjorde nationalparkfonden dette ved at:
•	Vedligeholde og udbygge læringsportalen ”Lær med
Nationalparken” med en række undervisningsforløb
opbygget under fire tværfaglige temaer:
- Det vilde liv - om nationalparkens flora og fauna.
- På istidens holdeplads - om landskabsdannelsen
	- Livet i Nationalparken.
Før – om nedslag i 4 historiske perioder
- Livet i Nationalparken
Nu – om nutiden i nationalparken
	Der er i alt 120 undervisningsforløb, der dækker
førskolealderen til 10 klasse.
•	Udvikle undervisningsforløbet Junior Ranger for folkeskolens udskoling som et 80 timers valgfag. Undervis-
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ningsplanen indeholder temaer inden for biologi, fysik,
geografi og friluftsliv. Undervisningsforløbet udvikles i
samarbejde med de øvrige nationalparker og bliver en
del af Europarc, Junior Ranger program. I 2018 deltog 37
elever fra to skoler.
•	Tilbyde daglig formidling og guidede natur- og kulturture i skolernes sommerferie. I 2018 var nationalparkens guider posteret ved på parkeringspladsen ved Kalø
Slotsruin, Besøgscenter Øvre Strandkær og Vibæk Strand.
De seks nationalparkguider havde direkte kontakt med
12.000 personer hen over sommeren.
•	Udbyde tre timers sightseeing i bus i Nationalpark
Mols Bjerge med stop på udvalgte steder. Bussen
var stort set fuld på alle afgange og befordrede i alt
331 personer rundt til natur- og kulturoplevelser i
nationalparken.
•	Udbyde en række gæstesejladser i samarbejde med
Veteranskibet Skødshoved. Der blev tilbudt tre typer af
ture – Sælsafari med afgang fra Nappedam lystbådehavn,
langture fra Nappedam til Ebeltoft eller omvendt og
endelig korte ture fra Ebeltoft havn. I alt 757 købte billet
til disse ture.
•	Arrangere offentlige rundvisninger på Jagtslottet og i
Karlsladen. Rundvisningerne varetages af en gruppe af
Nationalparkens frivillige, der i alt havde mere end 250
gæster med rundt på turene.
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•	Fomidle nationalparken på nationalparkmolsbjerge.dk.
I 2018 blev der lagt 50 nyheder på hjemmesiden.
Undersiden ”Book din lokale guide” er tilføjet for at gøre
det lettere for besøgende grupper at finde en kompetent guide i nationalparkområdet til egne planlagte ture.
I 2018 har hjemmesiden haft mere end 100.000 besøg
svarende til en stigning på over 20 pct. i forhold til 2017.
•	Berette om sekretariatets dagligdag, projekter og
arrangementer gennem flere ugentlige opdateringer
på facebooksiden Nationalpark Mols Bjerge. I 2018 er
der som i tidligere år sket en stigning i antal følgere
til ca. 4.665 ved udgangen af året. Det er en aktiv side
med mange likes, kommentarer og delinger – og siden
vokser roligt uden brug af boost og annoncering.
Nationalpark Mols Bjerge og Kalø Slotsruin er også
oprettet i Tripadvisor.
•	Udsende seks nyhedsbreve til knap 800 abonnenter
med ultrakorte artikler og teasere med mulighed for at
klikke videre til nyheder på hjemmesiden, opdateringer
på Facebook eller film på YouTube eller Vimeo.
•	Formidle viden og oplevelser ved at indrykke annoncer
og udsende pressemeddelelser. Sekretariatet udsendte 50 pressemeddelelser i 2018. Der har været mere
end 1.000 redaktionelle omtaler af Nationalpark Mols
Bjerge i trykte og digitale medier i 2018. Det repræsenterer igen i år en stigning. Nationalparken har desuden
samarbejdet med Destination Djursland om omtale af

nationalparken i deres turistguide og hvervebrochure
om Djursland samt om deltagelse i en tysk cykelkampagne. Hertil kommer flere lokale særudgivelser.
•	Livestreame fra en tårnfalkekasse, der hænger på
Jagtslottet, hvor sekretariatet har til huse. Ca. 25.000
mennesker har besøgt livestreamingen fra redekassen.
•	Ved at udgive, vedligeholde og omdele nationalparkens
gratiskort med oplysning om 17 udflugtsmål (på dansk,
engelsk og tysk), hvervebrochuren ”Velkommen til
Nationalpark Mols Bjerge” og infokort om nationalparkens to applikationer samt særudgivelser som f.eks.
et helt nyt ridekort til Mols Bjerge. Nationalparken er
også en del af en fællesbrochure med de øvrige danske
nationalparker.
•	Stille e-bogen ”Ella Bellas eventyr i Nationalpark Mols
Bjerge med Ebeltoft” gratis til rådighed for børnefamilier. Det er en guidebog, hvori man følger femårige
Ella Bella og hendes familie på tur til kendte og mindre
kendte seværdigheder i nationalparken. Der er en tilhørende male- og opgavebog.
•	Deltage i Naturmødet i Hirtshals med oplæg om naturprojektet BiodiverCity og en fælles stand sammen med
de øvrige danske nationalparker.
•	Deltage på Ebelfestivalen i Ebeltoft, og afholde offentlige guidede ture i Ebeltoft gamle by.

| 19 |

FRIVILLIGE
Nationalparkfonden arbejder målrettet med at inddrage
frivillige lokale borgere i arbejdet med at udvikle nationalparken. Formålet hermed er at sikre større kendskab til nationalparken og sikre større ejerskab i lokalbefolkningen. Desuden
udfører de frivillige et uvurderligt stykke arbejde, der er med
til at opfylde nationalparkens formål på en række områder,
hvor det ellers ikke ville være muligt med de ressourcer, der er
til rådighed.
Frivilliggruppen tæller ved udgangen af 2018 ca. 60 aktive
medlemmer, der er fordelt på en række forskellige arbejdsgrupper:
Kaløgruppen: Fjernelse af uønsket opvækst, oprydning,
tilsyn og andre småopgaver defineret af Naturstyrelsen og
Kulturarvsstyrelsen på og omkring Kalø Slotsruin. Gruppen
har medvirket til udarbejdelsen af forvaltnings- og plejeplan
for de berømte lægeplanterelikter ved Kalø samt til kortlægning af disse.

Jagtslotgruppen: Rundvisninger på Jagtslottet på Kalø og i
Besøgscenter Karlsladen.
Turguiderne: Guider på bestilte ture i nationalparken, oftest i
Mols Bjerge.
Skødshovedgruppen: Formidling af den maritime kulturhistorie under sejladser med Veteranskibet Skødshoved.
Skovhjælpergruppen: Vedligeholdelse af afmærkede gulpletstier i Mols Bjerge
Kvalitetsvandrestigruppen: Etablering af kvalitetsvandrestier
og en kvalitetsvandrevej med mulighed for primitiv overnatning. Desuden etablering af andre nye stianlæg.
Eventgruppen: Arbejde med bemanding af infoboder, deltagelse i markeder, officials ved særlige lejligheder mv.
Øerstigruppen: Arbejder med reetablering af stisystemet i de
gamle råstofgrave på Øer

Sheltergruppen: Tilsyn med et antal shelters rundt om i
nationalparken, herunder oprydning, tilvejebringelse af
brænde og almindeligt mindre vedligehold.

Gyvelkvælergruppen: Arbejder med naturplejeprojekter,
primær fjernelse af gyvel på voksesteder for sjældne planter
(især Opret Kobjælde) og med registrering af sjælden flora.

Dyssegruppen: Fjernelse af uønsket tilgroning på udvalgte
stendysser. Registrering og beskyttelse af højenes biologi.
Kontakt til Moesgaard Museums arkæologer om videreudvikling af opgaverne.

Ridestigruppen: Arbejder med forbedringer af ridestinettet,
særligt Mols Bjerge.
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Biodiversitetsgruppen: Nystartet gruppe af naturhistorikere,
der vil lave højt kvalificerede kortlægningsopgaver af særlige
og truede arter.

N AT I O N A L PA R K E N S V E L K O M S T C E N T E R
Som et selvstændigt projekt til opfyldelse af en lang række af
Nationalpark Mols Bjerges formål og målsætninger arbejder
Nationalparkfonden på at opføre et Velkomstcenter ud mod
Molsvej ved Kalø Slotsruin. Centret skal placeres ved siden af
en kulturhistorisk bygning fra 1899 tegnet af Hack Kampmann, hvor nationalparkens sekretariat skal etableres.
Velkomstcentret skal sammen med sekretariatet udgøre
Nationalparkens formidlingsmæssige spydspids. Placeringen
er optimal, bl.a. fordi området allerede i dag er Nationalpark
Mols Bjerges mest besøgte udflugtsmål med over 250.000
besøgende om året, og fordi området ligger som en gateway
til Nationalpark Mols Bjerge i parkens vestlige side med en
god forbindelse til det overordnede vejnet. Endvidere byder
området på gode fysiske rammer for en lang række land- og
vandbaserede aktiviteter med adgang til to store offentlige
skove med stort naturindhold og gode friluftsmuligheder.
På baggrund af lokal debat og mange rejste spørgsmål om
Velkomstcentret vedtog bestyrelsen i starten af 2018 en ny
kommunikationsplan for centret.

Planen omfattede:
•	En væsentlig udbygning af nationalparkens hjemmesiden med faktuelle oplysninger om Velkomstcentret.
•	Udarbejdelse af en ny kortfilm om Velkomstcentret med
bl.a. Vilfred Friborg Hansen
•	Produktion af ny folder med FAQ (frequently asked
questions), som er tekst med spørgsmål og svar på de
oftest stillede spørgsmål vedrørende Velkomstcentret.
I folderen var der også illustrationer, som bedre viser
centrets placering i landskabet, Strandhuset og parkeringspladsen.
•	Ugentlige informationsmøder i Strandhuset hen over
sommeren.
Over 300 personer deltog i de ugentlige informationsmøder,
og den alt overvejende del af de fremmødte var meget
positive over for projektet. Endvidere tog man rigtig godt
imod den udarbejdede informationsfolder med FAQ og
sekretariatets oplæg under arrangementet. Det, at Velkomstcentrets placering tydeligt blev markeret i haven, havde også
en god informativ effekt.
I forhold til tilvejebringelse af nødvendige tilladelser for
realisering af Velkomstcentret har Syddjurs Kommune i 2018
udarbejdet et forslag til lokalplan, der enstemmigt blev fremlagt i offentlig høring sidst på året.
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A D M I N I S T R AT I O N

Timeforbrug 2018
Nationalparkfonden drives af et sekretariat med 5 medarbejdere. Herudover havde sekretariatet i sommerferien 6
løst ansatte nationalparkguider. Det samlede timeforbrug for
medarbejderne var i 2018 på 9.857 arbejdstimer.
I forhold til timeforbruget på formidlingsområdet har nationalparkguiderne brugt 1.107 timer.
Timeforbrug til administration på 3.013 timer omfatter sekretariats-, bestyrelses-, udvalgs- og rådsarbejde.
Regnskab 2018
Administration
Natur
Geologi og landskab
Kultur
Friluftsliv
Erhverv og lokalsamfund
Formidling
Frivillige
Skoletjeneste
Velkomstcenter
Forbrug i alt
Indtægt
I alt

Kr.
2.248.343
1.095.506
22.136
823.177
1.051.694
633.236
1.578.663
335.705
145.069
348.104
8.281.633
-260.225
8.021.408

På grund af ændringer i regnskabsopsætningen indeholdt
resultatet for 2013 også tilskud ydet i 2012. Resultat for
efterfølgende år indeholder tilskud bevilget i de pågældende
år. Resultat for efterfølgende år indeholder tilskud bevilget
i de pågældende år. Ved årets afslutning er der båndlagt kr.
1.117.931, som bestyrelsen har besluttet at bruge til bestemte
formål, eller som der er indgået skriftlig aftale om. De skal
tages af opsparingen og lægges til budgettet for 2019, fordi
regnskabet er et udgiftsregnskab. Den reelle opsparing er
således pr. 31.12.2018 kr. 4.895.499.
Videreførelser 2018
De midler, som Nationalparkfonden giver i tilskud udgiftsføres
i det år, de er bevilget, og hensættes på tilsagnskonto, således
at midlerne ikke kan disponeres til andre formål.
Pr. 31.12.2018 er der 1.077.963 kr. på tilsagnskontoen.
Forbrug 2018 i pct.

■ Administration 27%
■ Natur, Geologi og landskab 13%
■ Kultur 10%
■ Friluftsliv 13%
■ Erhverv og lokalsamfund 8%
■ Formidling, skoletjeneste 21%
■ Velkomstcenter 4%
■ Frivillige 4%

Opsparing 2018
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultat 2014
Resultat 2015
Resultat 2016
Resultat 2017
Resultat 2018
Opsparing pr. 31.12.2018
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Kr.
3.900.087
-1.756.345
1.781.502
1.422.277
814.259
673.058
-821.408
6.013.430
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