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2019 har på mange måder været et helt særligt år i Nationalpark Mols Bjerge. Det har for 

det første været et jubilæumsår, hvor Nationalparken markerede sin 10-års fødselsdag med 

en velbesøgt borgerkonference. På konferencen præsenterede eksperter, medarbejdere og 

frivillige nogle af de vigtigste resultater og projekter i parkens første 10 år. Og vi benyttede 

samtidig lejligheden til også at kigge fremad mod nogle af de kommende initiativer i vores 

fælles nationalpark.

2019 blev også året, hvor European Ramblers Association gav Mols Bjerge-stien det ulti-

mative kvalitetsstempel som ”Leading Quality Trail – Best of Europe”. En udmærkelse, der 

naturligt vil medføre, at endnu flere får øjnene op for nationalparkens unikke naturkvalite-

ter og potentiale for bæredygtig turisme.

Også på naturområdet har 2019 budt på en lang række spændende initiativer. Der har 

blandt andet været store fremskridt i det progressive projekt BiodiverCity, den 12 km lange 

sammenhængende spredningskorridor for særlig og truet natur.  

Det længe ventede kulturhistoriske Sogneprojekt blev søsat i 2019. Et projekt, hvor fagfolk 

og frivillige arbejder med et udvalgt område på tværs af tidsperioder og derigennem op-

kvalificerer det fremtidige arbejde med kulturarven i Nationalparken.

Med hjælp fra børn fra Feldballe Friskole har Nationalparken nu også fået et signaturdyr, 

markfirbenet, der stortrives i Nationalparkens sandede bakker.

Etablering af et nyt besøgscenter i Nationalpark Mols Bjerge har som led i optimeringen af 

den strategiske formidlingsindsats topprioritet hos bestyrelsen, og Syddjurs Kommune har 

i 2019 vedtaget en lokalplan, der muliggør realisering af det ønskede besøgscenter.

Endelig har 2019 også været året, hvor der har været vagtskifte i ledelsen af nationalpar-

ken. Efter 10 års loyal, utrættelig og engageret pionérindsats har den mangeårige sekreta-

riatsleder Mika Leth Pedersen valgt at gå på pension. Vi har derfor ansat Birgitte Lamp som 

ny nationalparkchef, og jeg kan på bestyrelsens vegne sige, at vi glæder os meget til det 

kommende samarbejde.

Det er således med glæde, stolthed og forventning, at jeg fremlægger nærværende årsbe-

retning og ser frem mod de kommende 10 år i Nationalpark Mols Bjerge. 

Jørgen Blach

Formand for Nationalpark

Mols Bjerge

F O R O R D

Beretningen indeholder en redegørelse for nationalparkbestyrelsens, -rådets og -udvalge-

nes væsentligste beslutninger og dispositioner i 2019 samt en gennemgang af de aktiviteter 

og projekter, der på den baggrund er blevet iværksat igennem året. 
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Jørgen Blach Formand

Jens Bjørn Andersen Danmarks Jægerforbund

Else Brask Sørensen VisitDenmark

Jens Søgaard Landbrug & Fødevarer

Kit Purup Dansk Skovforening

Margit Røgind  Danmarks Naturfrednings- 

forening

Rita M. Buttenschøn Dansk Botanisk Forening

Søren Rasmussen Naturstyrelsen

Thorkil Danielsen Friluftsrådet

Else Marie Høgh Syddjurs Kommune

Jørgen Smidt-Jensen Nationalparkrådet

R Å D E T 

Kim W. Olesen   Formand for Rådet. Ebeltoft 

Håndværker- og Borgerforening

Bent Vad Odgaard  Dansk Geologisk Forening  

Anni Kjeldsen   Molslaboratoriet, Naturhistorisk 

Museum Århus  

Klaus Bertram Mikkelsen   Foreningen af private Lodsejere  

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 

Klaus Vaad Karpenhøj Naturcenter  

Rita Geertz   Lodsejerforeningen for  

Mols Bjerge Fredningen 

Flemming Hørsted   Danmarks Sportsfiskerforbund, 

Dansk Fritidsfiskerforbund og 

 Dansk Amatørfiskerforening 

Ole Wolf Djurslands Udviklingsråd (DUR) 

Hanne Sloth  Handel Syddjurs  

Peter Brinks   Foreningen Destination Djursland

Flemming Poulsen DGI Østjylland 

B E S T Y R E L S E ,  R Å D  O G  U D V A L G

Nationalpark Mols Bjerge er oprettet i henhold til bekendt-

gørelse 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 bud-

getmæssigt ligger under Miljøministeriet. 

Nationalparkens bestyrelse nedsættes for en fireårig perio-

de. Bestyrelsen har i 2019 holdt fem møder og behandlet 40 

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 rådgiv-

ning og lokale forankring af nationalparkarbejdet.
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Rådet har i 2019 holdt to møder og behandlet 13 dagsordens-

punkter. Rådets dagsordener og mødereferater kan ses på 

nationalparkens hjemmeside.

Bestyrelse og råd arbejder i fire stående udvalg med at udvikle 

Nationalparken inden for områderne natur, kultur, frilufts-

liv og 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 udde-

legeret af bestyrelsen i en konkret sag.

U D V A L G E N E

Naturudvalget:

Rita M. Buttenschøn, Jens Bjørn Andersen, Margit Røgind, 

Bent Vad Odgaard, Anni Kjeldsen, Klaus Bertram Mikkelsen 

Kulturudvalget:

Jørgen Blach, Else Marie Høgh, Jørgen Smidt-Jensen,  

Jens Kannegaard, Anna Søgaard Nielsen  

Friluftsudvalget:

Thorkil Danielsen, Kit Purup, Søren Rasmussen, Klaus Vaad, 

Flemming Hørsted, Rita Geertz, Anne Elgaard (Flemming 

Poulsen).

Erhvervsudvalget: 

Else Brask Sørensen, Jens Søgaard, Ole Wolf, Kim W. Olesen, 

Hanne Sloth og Peter Brinks. 

De enkelte udvalgs arbejde beskrives nedenfor i afsnittene 

om aktiviteter og opnåede resultater inden for henholdsvis 

natur-, kultur-, frilufts- og erhvervsområdet.  
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N AT I O N A L P A R K  M O L S  B J E R G E 

–  T I L  G A V 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.

V I S I O N  O G  F O R M Å L
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N AT U R U D V A L G E T

Naturudvalget har i 2019 holdt fire møder, hvor udvalget har 

drøftet, evalueret og videreudviklet igangværende projekter 

samt drøftet og igangsat store nye natur- og geologiprojek-

ter. Udvalgsmedlemmerne har i flere projekter via særlig ind-

sigt og netværk deltaget aktivt i start og drift af projekterne.

Udvalget har fortsat sin langsigtede indsats med arealerhver-

velser via samarbejdspartnere, i 2019 erhvervelser af ca. 50 

hektar i Mols Bjerge via Den Danske Naturfond. National-

parkfonden færdiggjorde i 2019 som aftalt naturgenopret-

ning på de 13,2 ha hede, erhvervet i 2018, der derfor nu kan 

videretilskødes til Syddjurs Kommune.

Udvalget har fortsat arbejdet med projektformidling – herun-

der 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 

bachelor- og specialeprojekter.

Udvalget har arbejdet sammen med Aarhus Universitet 

(Geoscience & Bioscience), Københavns Universitet (Institut 

for Geovidenskab og Naturforvaltning), GEUS (De nationale 

geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), Den 

Danske Naturfond, Moesgård Museum, Naturstyrelsen Kron-

jylland, konsulentfirmaerne HabitatVision og Lars Gleerup, 

Syddjurs Kommune og en lang række private og offentlige 

lodsejere.

N AT U R
 

Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare, styrke og 

udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sam-

menhæng og frie dynamik, især for de nationalt betyd-

ningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber (§ 2 stk. 1)

I 2019 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  Drifte og videreudvikle samarbejdet med Den Danske 

Naturfond, Naturstyrelsen og to private lodsejere om 

værdifuld hede- og overdrevsnatur, i alt ca. 100 ha. 

Nationalparkens 60 km kvalitetsvandresti har fået et ene-

stående forløb igennem området, og der arbejdes med 

at styre mountainbike-trafikken. En ny plejegræsaftale 

2020-23 med helårsgræsning, uden fodring af både heste 

og køer er sendt i udbud, og aftale er indgået. Deltaget 

i dialogmøder med lokal interessegruppe for friluftslivet 

”Tilgængelig Natur”.

•  Afsætte midler til og arbejde for igangsættelse af et 

nationalt dokumentations-, udviklings- og demonstrati-

onsprojekt ”Naturpleje i storfolde og relation til frilufts-

livet”, hvor Mols Bjerge efter aftale med Naturstyrelsen, 

Naturhistorisk Museum Aarhus og Den Danske Naturfond 

indgår som case-område. Der arbejdes på at involvere 

flere store nationale fonde, Friluftsrådet m.fl.

N A T U R
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•  Igangsætte udvikling og drifte nyt projekt TOP20 – kort-

lægning, formidling og beskyttelse af 20 udvalgte særlige 

og truede arter og deres levesteder i Nationalpark Mols 

Bjerge. Arterne repræsenterer nationalparkens hovedna-

turtyper, gammel løvskov, overdrev og kystnaturen samt 

alle organismegrupper, planter, dyr og svampe. Borge-

re, lodsejere, fagfolk og frivillige har medvirket aktivt. 

Projektet har bevirket succesfuld opstart af ny højtkvalifi-

ceret frivillliggruppe, Biodiversitetsgruppen. Kortlægning 

mm. gennemført for Opret Kobjælde og i 2019 indledt for 

arterne Blå Anemone, Tyndakset Gøgeurt, Vår-Ærenpris, 

Knop-Nellike, Smalbladet Klokke og Skarlagen-Vokshat. 

Der blev afholdt velbesøgt og vellykket kursus i over-

drevssvampe på Molslaboratoriet. Der er indsamlet 

vigtige erfaringer til revision af projektet. Kortlægningen 

førte bl.a. til spændende nye fund og to fagartikler.

•  Fortsætte drift og overvågning i projekt ”31 sandmarker 

i Mols Bjerge” sammen med Naturstyrelsen Kronjylland 

– herunder pilotforsøg med frøspiring i mineraljord. Fore-

løbige resultater fra første 5-årsperiode er analyseret og 

under publikation i fagtidsskrift til brug for evaluering og 

revision af projektet. En særskilt undersøgelse af floraen i 

spontane sandpletter er gennemført. Eftersøgning af den 

uhyre sjældne sandpletsart, Vår-Ærenpris, er iværksat, og 

foreløbige fund i Mols Bjerge og Nordsjælland er publice-

ret i fagtidsskrift.

•  Fortsætte naturpleje, især via nationalparkens frivillige i 

Gyvelgruppen. 

•  Fortsætte projekt BiodiverCity – blomstrende bånd gen-

nem Ebeltoft, 12 km fra Øer til Egsmark. Der blev udført 

flora-registreringer på fem store nye projektarealer hos 

tre private lodsejere. Der blev planlagt og gennemført et 

naturbeskyttelsesprojekt på et tidligere erhvervet 13,2 ha 

overdrevs- og hedeareal i BiodiverCity-båndet med hen-

blik på snarlig videretilskødning til Syddjurs Kommune. 

Der er besigtiget og indgået aftale om frivillig naturplan 

for endnu en privat og engageret lodsejer (DCU Mols 

Camping). 

•  Gennemføre naturpleje og florakortlægning i to små 

Sphagnum-tørvemoser ved Femmøller i samarbejde med 

to lokale lodsejere og i forlængelse af projektet  

”Vi genskaber tørvemosen ved Ahl”.

•  Fortsætte natur- og fortidsmindepleje (overdrevsplanter) 

via de frivillige i Dyssegruppen i dialog med Moesgaard 

Museum. Fortsætte natur- og fortidsmindepleje (læge-

planter) via de frivillige i Kaløgruppen.

•  Fortsætte kortlægningen af særlige og truede arter og 

deres levesteder i Nationalparkens gamle løvskove. Fær-

diggjort og publiceret kortlægning af bark- og vedsvampe 

ved Kalø. Færdiggjort flora-kortlægning i nye projektsko-

ve ved Hyllested. Indgået aftale og indledt kortlægning 

af svampe i Lyngsbæksgårds skove. Data tjener som 

basiskortlægning og formidlingsstøtte og som afsæt for 

dialog om frivillige naturbeskyttelsesprojekter.
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•  Igangsætte og gennemføre løbende formidling om 

konkrete natur- og geologiprojekter i nationale, regionale 

og lokale medier, primært lokale ugeaviser, Nordjyske 

Tidende, JP-Aarhus, DR og TV2OJ – herunder foredrag 

for diverse faggrupper. Der er forfattet og produceret fire 

naturrapporter og tre videnskabelige artikler.

G E O L O G I

Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare og styrke de 

landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidsland-

skab (§ 2 stk. 2)

I 2019 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•   Fortsætte jagt på og formidling af kæmpestore kam-

pesten som repræsentant for kræfter og processer i 

områdets istidsgeologi. I 2019 har vi indledt et succesrigt 

samarbejde med Rønde Handelsstandsforening og  

Rønde Distriktsråd om Rønde som indgangsportal til  

Nationalparken. Dette konkretiseres via eftersøgning  

og placering af store og særlige sten fra Rønde-Kalø- 

Ugelbølle-randmorænen på torve og pladser i Rønde, 

den første på 21 ton under stor mediebevågenhed.

•   Følge og midtvejs-evaluere et forsknings- og udrednings-

projekt med Aarhus Universitet og GEUS om for-, nu- og 

fremtidens kystlinjer 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.

•   Formidle geologien, inkl. Nationalparkens egne aktivite-

ter og undersøgelser gennem diverse medier, herunder 

radio, aviser, tidsskrifter og foredrag.
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K U L T U R U D V A L G E T

Kulturudvalget har i 2019 holdt fire møder. På møderne har 

udvalget behandlet henvendelser om støtte og samarbejde 

samt drøftet og igangsat forskellige kulturudviklingsprojekter. 

Kulturudvalget støttede kunstnergruppen DANE, der i maj 

måned besøgte Nationalparken. I en uge tegnede og malede 

de 19 naturkunstnere naturen i Mols Bjerge og afsluttede 

besøget med et åbent hus-arrangement, hvor offentligheden 

kunne bese værkerne. Der arbejdes i øjeblikket på en udstil-

ling af værkerne samt en kunstbog om naturen i Mols Bjerge.

Kulturudvalget støttede Kystkulturfestivalen i Ebeltoft, der 

i 2019 havde fokus på det tidligere udbredte ålefiskeri. Åle-

kvasen Rigmor holdt åbent hus, en ålegård var monteret på 

havnen og molbohistorien, Spegesilden og ålen, blev opført 

som gadeteater. 

I 2019 tog kulturudvalget hul på det længe ventede histo-

riske projekt med arbejdstitlen Sogneprojektet. Projektet 

er tænkt som et undersøgelsesprojekt, hvor fagpersoner 

og frivillige arbejder med et udvalgt område på tværs af 

tidsperioder. Listen over undersøgelsesemner strækker sig 

fra lokalisering af forhistoriske bebyggelser og grave over 

egentlige udgravninger til undersøgelser af vigtige instituti-

oner, billeddokumentation, befolkningsstudier, stednavns-

studier, interviews af ældre borgere og meget andet. Det 

er forventningen, at resultaterne fra et sådant projekt vil 

give værdifulde indspil til den langsigtede planlægning og 

prioritering af indsatserne for arbejdet med kulturarven i 

Nationalparken. En nystartet frivilliggruppe er allerede i gang 

med at lave forskellige historiske nedslag i området omkring 

Tinghulen i Mols Bjerge.

Samlet har udvalget gennem året modtaget femten henven-

delser med anmodning om støtte eller samarbejde og har 

indgået aftaler og/eller bevilget økonomisk støtte til samtlige 

femten projekter.

K U L T U R H I S T O R I E  O G  K U L T 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 2019 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  Støtte projekt Kalø Stillingen i den første fase med ud-

arbejdelse af projektmateriale. Projektet vil tydeliggøre 

historien om General Ryes fremmarch gennem Rønde i 

1849 ved at skabe en stærk visuel fortælling i landskabet.

•  Støtte kunstprojektet Ophav. De anerkendte kunstnere, 

forfatter Josephine Klougart, maler Adam Becker og film-

dokumentarist Robin Mai Petre, er alle vokset op på Mols 

og vil skabe tre værker (malerier, film og tekster), som 

fortolker og formidler den oplevede og erindrede natur i 

Mols Bjerge. 

K U L T U R
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•  Støtte opsætningen af to mindesten i forbindelse med 

75-året for nedkastninger under 2. Verdenskrig.

•  Støtte restaurering af Vistoft Mølle og opsætning af  

informationstavle

•  Bevilge nye uniformer til Ebeltoftvægterne, så de nu 

yderst velklædte kan holde den stolte tradition i live i 

Ebeltofts gader.

•  Støtte kunstprojektet Outdoor i samarbejde med bl.a. 

Kulturhotellet i Rønde. Kunstner Erik Peitersen maler på 

et billede, der er inspireret af naturen i Mols Bjerge 3 

dage, 3 gange om året i 3 år. Billedet er opstillet uden for 

Kulturhotellet i Rønde, og processen kan således følges af 

Røndes borgere. Første malesession afholdtes den første 

uge i september, og til de mange forskellige aktiviteter 

bidrog Nationalparken med en guidet vandretur med 

Jens Ejler Mikkelsen.

•  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 2020.

•  Støtte skabelsen af 20 oplevelsesrige fortællinger om helt 

særlige kulturmiljøer og landskaber i Nationalparken.

•  Skabe formidling om Nationalparkens maritime kystkul-

tur i samarbejde med lokale foreninger i forbindelse med 

en kystkulturfestival på den gamle fiskerihavn i Ebeltoft.

•  Støtte skabelsen af en æblemosaik om molbohistorien 

Hummerne på Ebelfestivalen.

•  Udføre naturpleje på gravhøje sammen med Nationalpar-

kens frivillige. Projektet har såvel en natur- som kultur-

mæssig dimension.

•  Støtte Verdensballetten på Møllerup Gods med et  

sponsorat. Støtten betød bl.a., at der kunne tilbydes  

en særlig formidling af godsets historie og kultur- 

historiske betydning i Nationalparken.

•  Støtte klassiske koncerter i Djurs og Mols med et  

sponsorat. Koncerterne blev afviklet i særlige natur-  

og kulturmiljøer, og flere af de otte arrangementer  

var tæt relateret til nationalparktemaer.

•  Støtte Den Grænseløse Festival på Havmøllen med et 

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 på Kalø 

Gods  
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F R I L U F T S U D V A L G E T

Friluftsudvalget har holdt fem møder i 2019. På møderne 

har der både været arbejdet med igangværende projekter 

og nye ideer, og der er også arbejdet med de overordnede 

visioner for det fremadrettede arbejde.

De igangværende projekter omhandler sammenhængende 

kvalitetsstier, etablering af primitive overnatningspladser, 

nye stisystemer, adgang til og faciliteter på kysten. Men også 

arbejdet med at certificere flere af de ældre stier i området 

samt certificering af handicapvenlige faciliteter har fyldt en 

del i 2019.  

Arbejdet med at udarbejde et adfærdskodeks, såkaldt Code 

of Conduct, for friluftslivet er blevet igangsat i 2019. Et 

projekt der nok vil vare en del år, inden nationalparken er 

helt i mål.

Udvalget har behandlet fire ansøgninger og har givet støtte 

til to af dem.  Ansøgningerne har omhandlet fysiske facilite-

ter eller udstyr og sponsorater til større og mindre sportsbe-

givenheder.  

 

F R I L U F T S L I V  S A M T  N AT U R -  O G  

K U L T U R O P L E V E L S E R

Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke muligheder-

ne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhisto-

riske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, 

herunder bymiljøer (§ 2 stk. 4)

 

I 2019 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  Afslutte arbejdet med Mols Bjerge-stien – en 60 km. 

lang kvalitetsvandresti. Stien er certificeret efter Dansk 

Vandrelaugs regelsæt og den europæiske paraplyorgani-

sation for vandrelaug, European Ramblers Association, 

som Leading Quality Trail – Best of Europe.

•  Certificere fire kortere vandrestier i Mols Bjerge frednin-

gen efter Dansk Vandrelaugs regelsæt.

•  Etablere en ny optræksrampe til joller ved Bogens Strand. 

Rampen er etableret i forbindelse med en ny handicap-

venlig badebro, som Nationalparken også har støttet

F R I L U F T S L I V
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•  Give økonomisk støtte til etablering af en ny badebro ved 

Femmøller strand. 

•  Arbejde med at udbygge nationalpark-appen, så den kan 

vise, om der er dyr i storfoldene

•  Arbejde med at skaffe eksterne sponsorater til etablering 

af et system med eldrevne terrængående cykler, der kan 

lejes forskellige steder i Nationalparken. 

•  Vedligeholde og opmærke Naturstyrelsens gulprikkede 

vandrestier. Arbejdet udføres af skovhjælpere, som be-

står af en gruppe udviklingshæmmede fra en kommunal 

institution. Arbejdet ledes af to frivillige fra Nationalpar-

kens frivilliggruppe.

•  Forbedre brugerfladen og opdatere Nationalpark Mols 

Bjerges kortapplikation, så den i endnu højere grad fun-

gerer nemt og brugervenligt.

•  Give sponsorater til et løbearrangement i og omkring 

Mols Bjerge.

•  Igangsætte nye projekter som det store Junior Ranger- 

projekt, skiltning i Mols Bjerge fredningen, etablering af 

hav-svømmebane og handicapvenlig shelter.  

•  Udbyde en række guidede snorkelture for begyndere, 

hvor deltagerne bliver præsenteret for livet under vandet 

i nationalparkens havområder.
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E R H V E R V S U D V A L G E T 

I 2019 har Erhvervsudvalget holdt fire møder. Udvalget har 

på møderne løbende igangsat nye initiativer og projekter og 

desuden behandlet henvendelser om samarbejde og støtte. 

Udvalget har også løbende behandlet ansøgninger fra virk-

somheder om tilladelse til brug af Nationalpark Mols Bjerges 

logo. I 2019 gav udvalget logotilladelse til endnu en lokal føde-

vareproducent og en bogudgivelse. Hertil kommer de 20 nye 

lokale virksomheder, der med en 2019-certificering gennem 

Nationalparkens Serviceuddannelse nu kan bruge nationalpar-

kens såkaldte partnerlogo.

I forbindelse med netop serviceuddannelse og –netværk har 

udvalget desuden igangsat en undersøgelse af effekten af 

arbejdet med henblik på dels at optimere det fremadrettede 

arbejde, dels at dokumentere de nåede resultater.

Efter en workshop med bestyrelses- og rådsmedlemmer samt 

sekretariatet, hvor markfirbenet blev udvalgt til at være nati-

onalparkens signaturdyr, har udvalget efterfølgende iværksat 

det forberedende arbejde med at udvikle koncept og undersø-

ge markedet for merchandise. 

Endelig har udvalget i projektet Nationalparken på Spisekor-

tet igangsat en grundig research hos lokale spisesteder med 

henblik på at sikre lokalt ejerskab og få specialiseret viden 

og input til at udvikle projektet, der har til formål at støtte 

virksomheder inden for fødevarebranchen i at udvikle nye 

spiseoplevelser til glæde for lokale beboere og gæster samt 

for at synliggøre nationalparken i området. 

T U R I S M E ,  E R H V E R V  O G  L O K A L B E F O L K N I N G

Nationalparkfonden skal støtte en udvikling til gavn for 

lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 

beskyttelsesinteresserne. (§ 2 stk. 6)

I 2019 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  Uddanne 21 nye virksomheder, samlet 29 mennesker, på 

Nationalparkens Serviceuddannelse. Det er et kompeten-

ceudviklingsforløb, 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 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 sjette hold på uddannelsen.

•  Holde et netværksmøde og et internat med Natio-

nalparkens Servicenetværk, der i 2019 voksede til 81 

certificerede virksomheder. Netværksmødet fandt sted 

hos partnervirksomhederne Fregatten Jylland og Restau-

rant Hyttefadet, begge i Ebeltoft By, med en indlagt tur i 

købstaden med nationalparkens frivillige guider. Mødet 

var kick off til sæsonstart, så alle virksomheder er godt 

klædt på til at vejlede sommerens gæster. Internatet blev 

i anledning af Nationalparkens 10-års jubilæum holdt hos 

partnervirksomheden Molslaboratoriet, der hører under 

Naturhistorisk Museum i Aarhus. Der var fokus på mols-

E R H V E R V  O G  T U R I S M E
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naturen, begrebet og betydningen af biodiversitet, særlige 

lokale arter samt rewilding. Herudover var der et oplæg 

om bæredygtige forretningsmodeller med udgangspunkt 

i FN’s verdensmål ved Elinor Bæk Thomsen, bæredygtig-

hedskoordinator i Syddjurs Kommune. Deltagerne deltog 

i nattevandring med naturvejledning og lyslokning af 

natsommerfugle.

•  Tilknytte en følgegruppe til Nationalparkens Servicenet-

værk. Følgegruppen kan bidrage til den fortsatte udvikling 

af netværket og Nationalparken samt bruge netværket 

f.eks. i undervisning eller forskning. På den vis er f.eks. 

Erhvervsakademi Aarhus nu i følgegruppen og kan deltage 

i uddannelse og møder. Erhvervsakademiet har brugt 

netværket som undervisningscase i flere år og desuden 

deltaget i The 28th Nordic Symposium on Tourism and 

Hospitality Research på Roskilde Universitet med et indlæg 

om netværket: ”How to stay local when going global inside 

the National Park”.

•  Synliggøre certificerede partnere og Nationalparken 

gennem en Synlighedspakke. Der er nu partnerlogo-kort-

tavler hos 48 virksomheder og nationalparkflag hos 22 

virksomheder. I 2019 blev netværkets dele-pakke til møder 

og messer (bookbart udstillingstelt, messeborde, brochu-

reholdere, beachflag m.v.) udvidet med fem dronefilm fra 

Nationalparken og to styk Virtual Reality-briller.

•  Fortsætte arbejdet med styrke rammerne for de virk- 

somheder, der sælger kommercielle outdoor-aktiviteter.  

Det er blandt andet sket ved at teste den nye portal  

nationalparkoutdoor.dk. Portalen viser i 2019 en årlig 

omsætningsstigning på kommercielle outdoorprodukter 

på over 10 procent. Der er uddannet en række outdoor-

virksomheder på Nationalparkens Serviceuddannelse med 

henblik på at styrke klyngen Nationalpark Outdoor, og der 

er desuden gennemført en interviewrunde til virksomhe-

derne for at styrke samarbejdet om portalen.

•  Støtte bålfestival hos Karpenhøj Naturcenter med 25.000 

kr. til opbygning af fælles grejbank for festivaler i national-

parkområdet. 

•  Støtte bogudgivelsen ”100 hemmelige steder i National-

park Mols Bjerge” med 30.000 kr.

•  Støtte flytning af en 20,8 ton granitsten med 10.000 kr. 

Granitstenen, der har skurestriber, blev fundet i Rønde By 

og flyttet til et centralt sted i byen med henblik på formid-

ling af istiden.

•  Deltage i projektet Bleisure – Business & Leisure på Djurs-

land sammen med Visit Aarhus og en række virksomheder 

på Djursland, herunder flere virksomheder fra National-

parkens Servicenetværk for at øge interessen for Djursland 

som mødedestination og at gøre erhvervs- og mødegæ-

sten til turist.

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

NATIONALPARK

OUT
DOOR
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F O R M I D L I N G

Nationalpark Mols Bjerge har ikke et udvalg for formidling, da 

opgaven går på tværs af alle aktivitetsområder.  Da formid-

lingsopgaverne er meget centrale for Nationalparkens synlig-

hed og tilstedeværelse i forhold til gæsten, indgår det i alle 

udvalgenes arbejde. Særligt i Friluftsudvalget, hvor der bl.a. 

arbejdes med undervisningsmaterialer til folkeskolerne.   

Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke forskning, 

undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabe-

lige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige 

værdier (§ 2 stk. 5)  

  

I 2019 gjorde nationalparkfonden dette ved at:

•  Vedligeholde og udbygge Nationalparkens læringsportal 

”Lær med Nationalparken”, hvor der er samlet en lang 

række undervisningsforløb om Nationalparken.  

Forløbene er 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 fire 

   historiske perioder

 -  Livet i Nationalparken – nu – om nutiden i nationalparken

  Der er i alt 120 undervisningsforløb dækkende fra førskole-

alderen til 10. klasse. 

•  Udvikle undervisningsforløbet Junior Ranger, der tilbydes 

folkeskolens udskoling som et 80 timers valgfag. Under-

visningsplanen indeholder temaer inden for biologi, fysik, 

geografi og friluftsliv. Undervisningsforløbet udvikles i sam-

arbejde med de øvrige nationalparker og bliver en del af 

Europarc Junior Ranger-program. 

•  Tilbyde daglig formidling og guidede natur- og kulturture i 

skolernes sommerferie. I 2019 var Nationalparkens guider 

posteret ved Kalø Slotskro, Besøgscenter Øvre Strandkær 

og Vibæk Strand. De seks nationalparkguider havde direkte 

kontakt med godt 17.000 personer hen over sommeren. Af 

dem havde guiderne ca. 2.100 personer med på guidede 

ture ud i landskabet.  

•  Tilbyde tre timers sightseeing i bus i Nationalpark Mols 

Bjerge med stop på udvalgte steder. Bussen var stort set 

fuld på alle afgange og havde i alt 530 personer med rundt 

til natur- og kulturoplevelser i Nationalparken. 

•  Tilbyde en række gæstesejladser i samarbejde med Ve-

teranskibet Skødshoved. Som noget nyt blev der 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 543 

købte billet til disse ture.

•  Formidle Nationalparken på nationalparkmolsbjerge.dk. 

I 2019 blev der lagt 38 nyheder på hjemmesiden. Der er 

desuden lavet en ny underside om naturprojektet Biodi-

verCity. I 2019 har hjemmesiden haft ca. 130.000 besøg, 

svarende til en stigning på ca. 30 pct. i forhold til 2018.
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•  Berette om sekretariatets dagligdag, projekter og arran-

gementer gennem flere ugentlige opdateringer på face-

booksiden Nationalpark Mols Bjerge. I 2019 er der som 

i tidligere år sket en stigning i antal følgere til nu over 

5.000. Det er en aktiv side med mange likes, kommen-

tarer 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 over 900 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 i annoncer og ved at udsen-

de pressemeddelelser. Sekretariatet udsendte 40 presse-

meddelelser i 2019. Der har været små 900 redaktionelle 

omtaler af Nationalpark Mols Bjerge i trykte og digitale 

medier i 2019. 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.

•  Producere seks dronefilm fra nationalparkområdet i  

samarbejde med det lokale produktionsselskab Business 

Film og livestreame fra en tårnfalkekasse, der hænger på 

Jagtslottet, hvor sekretariatet har til huse. 

•  Ved at udgive, vedligeholde og omdele nationalparkens  

gratiskort med oplysning om 37 udflugtsmål (på dansk, 

engelsk og tysk), hvervebrochuren Velkommen til 

Nationalpark Mols Bjerge, infokort om Nationalparkens 

to applikationer samt særudgivelser som f.eks. et kort 

på tysk om Mols Bjerge-stien til messen TourNatur i 

Düsseldorf. Nationalparken er også en del af en fælles-

brochure med de øvrige danske nationalparker. Endelig 

stiller parken e-bogen ”Ella Bellas eventyr i Nationalpark 

Mols Bjerge med Ebeltoft” til rådighed for børnefamilier. 

Det er en guidebog med tilhørende male- og opgavebog 

om femårige Ella Bella og hendes familie på tur til kendte 

og mindre kendte seværdigheder.

•  Holde borgerkonferencen ”Vores Nationalpark” med 180 

betalende gæster i anledning af nationalparkens 10-års 

jubilæum.

•  Deltage i Naturmødet i Hirtshals med oplæg om natur-

projektet BiodiverCity og en fælles stand sammen med 

de øvrige danske nationalparker samt feriemessen ”Ferie 

for alle” i Herning og lokalt Ebelfestivalen i Ebeltoft.

•  Arrangere offentlige rundvisninger på Jagtslottet og i 

Karlsladen. Rundvisningerne varetages af en gruppe af 

Nationalparkens frivillige, der i alt havde mere end 800 

gæster med rundt på turene.

•  Tilbyde børnefamilier helt ekstraordinære oplevelser i 

Hestehave Skov med Augmented Reality-appen 4Dscan, 

der viser trolde, drager, ellepiger, alfer og hekse i deres 

naturlige miljø. Der følger et opgavehæfte med appen.
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F R I V I L L I G E 

Nationalparkfonden arbejder målrettet med at inddrage 

frivillige lokale borgere i arbejdet med at udvikle Nationalpar-

ken.  Formålet hermed er at sikre større kendskab til National-

parken 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 2019 ca. 70 aktive 

medlemmer, der er fordelt på en række forskellige arbejds-

grupper: 

Kaløgruppen: Fjernelse af uønsket opvækst, oprydning, tilsyn 

og andre småopgaver defineret af Naturstyrelsen og Slots- og 

Kulturstyrelsen på og omkring Kalø Slotsruin. 

Sheltergruppen: Tilsyn med et antal shelters rundt om i Natio-

nalparken, herunder oprydning, tilvejebringelse af brænde og 

almindeligt mindre vedligehold. 

Dyssegruppen: Fjernelse af uønsket tilgroning på udvalgte 

stendysser. Registrering af højenes biologi. 

Jagtslotgruppen: Rundvisninger på Jagtslottet på Kalø og i 

Besøgscenter Karlsladen. 

Turguidegruppen: Guider på bestilte ture i Nationalparken, 

oftest i Mols Bjerge. 

Skødshovedgruppen: Formidling af den maritime kulturhisto-

rie under sejladser med Veteranskibet Skødshoved. 

Skovhjælpergruppen: Vedligeholdelse af afmærkede gulplet- 

stier i Mols Bjerge. 

Kvalitetsvandrestigruppen: Etablering af kvalitetsvandrestier 

og en kvalitetsvandrevej med mulighed for primitiv overnat-

ning. Desuden etablering af andre nye stianlæg. 

Eventgruppen: Bemanding af infoboder, deltagelse i markeder, 

officials ved særlige lejligheder mv. 

Øerstigruppen: Reetablering af stisystemet i de gamle råstof-

grave på Øer.

Gyvelkvælerne/biodiversitetsgruppen: Naturplejeprojekter og 

registrering af fauna. 
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B E S Ø G S 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 Besøgscenter ud mod 

Molsvej ved Kalø Slotsruin. Centret skal placeres ved siden af 

en kulturhistorisk bygning fra 1899 tegnet af Hack Kamp-

mann, hvor Nationalparkens sekretariat skal etableres. 

Besøgscentret 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 300.000 

besøgende om året, og fordi området ligger som en port 

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.

Syddjurs Kommune har i 2019 vedtaget en lokalplan for 

området, og bestyrelsen vil på baggrund heraf fremadrettet 

arbejde videre for realisering af projektet, herunder sikring 

af det nødvendige økonomiske fundament.
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Timeforbrug 2019

Nationalparkfonden drives af et sekretariat med seks med-

arbejdere. Herudover havde sekretariatet blandt andet i 

sommerferien seks løst ansatte nationalparkguider.

Det samlede timeforbrug for medarbejderne var i 2019 på 

10.025 arbejdstimer. 

I forhold til timeforbruget på formidlingsområdet har national-

parkguiderne brugt 1.272 timer.

Timeforbrug til administration på 2.702 timer omfatter sekre-

tariats-, bestyrelses-, udvalgs- og rådsarbejde.

Regnskab 2019     

    Kr.

Administration  1.580.745 

Natur  1.197.190 

Geologi og landskab  26.699 

Kultur  718.058 

Friluftsliv  1.175.011 

Erhverv og lokalsamfund 779.981 

Formidling  2.395.806 

Frivillige 380.938 

Skoletjeneste 37.196 

Besøgscenter  588.126 

Anlæg  193.780

Forbrug 9.073.530 

Indtægt fra projekter mv. -704.868 

Indtægt viderefaktureret -205.887

Udgifter i alt 8.162.775

 Bevilling          9.200.000

Resultat 2019           1.037.225

Opsparing 2019     

    Kr.

Resultat 2012           3.900.087 

Resultat 2013          -1.756.345 

Resultat 2014           1.781.502 

Resultat 2015           1.422.277 

Resultat 2016              814.259 

Resultat 2017              673.058 

Resultat 2018             -821.408 

Resultat 2019           1.037.225 

Opsparing pr. 31.12.2019           7.050.655  

På grund af ændringer i regnskabsopsætningen indeholdt 

resultatet for 2013 også tilskud ydet i 2012. Resultat for efter-

følgende år indeholder tilskud bevilget i de pågældende år. 

Ved årets afslutning er der båndlagt kr. 1.450.718, som besty-

relsen 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 2020, fordi regnskabet er et udgifts-

regnskab. Den reelle opsparing er således pr. 31.12.2019 kr. 

5.599.937.

Videreførelser 2019

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. 31.12.2019 er der 1.009.130 kr. på tilsagnskontoen. 

Forbrug 2019 i pct.

A D M I N I S T R A T I O N

■  Administration 19%

■  Natur, Geologi og landskab 11%

■  Kultur 9%

■  Friluftsliv 12%

■  Erhverv og lokalsamfund 9%

■  Formidling, skoletjeneste 28%

■  Velkomstcenter 7%

■  Frivillige 5%
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