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2020 har været et markant år i Nationalpark Mols Bjerge. Et år præget af engagement og 

ambitioner, høj aktivitet og søsætning af mange forskellige initiativer – og et år præget af 

corona-pandemien, ændrede planer og overordentligt mange besøgende i Nationalparken. 

Bestyrelsen har i 2020 udarbejdet en bæredygtighedsstrategi og en handleplan, hvor ikke 

mindst arbejdet med bæredygtig turisme bliver et vigtigt omdrejningspunkt fremover. 

Bestyrelsen har også i 2020 formuleret en formidlingsstrategi, der skal sikre kvalificeret 

formidling på øverste hylde til flest mulige besøgende, herunder tiltrække nye brugergrup-

per, styrke kvaliteten af oplevelser i Nationalparken og opmuntre til bæredygtigt udeliv. 

Formidlingsstrategien tager udgangspunkt i en hierarkisk trædestensmodel med etablering 

af Besøgscenter Mols Bjerge og tre formidlingssatellitter, formidlingssteder, kvalitetsstier og 

interessepunkter. 

Bestyrelsen har sammen med Nationalparkrådet i det forgangne år engageret sig i den ver-

serende nationale debat om naturpleje og friluftsliv, som blandt andet er blevet yderligere 

aktualiseret i forbindelse med Folketingets vedtagelse af en ny natur- og biodiversitetspak-

ke, der blandt andet indbefatter etablering af en række nye naturnationalparker. Konkret 

deltager Nationalpark Mols Bjerge aktivt i projekt ”Græsning og friluftsliv – best practise for 

dialog, etablering og formidling”. Projektet, der har national interesse, ledes af forskere ved 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet.

Nationalparkbestyrelsen har i 2020 rakt ud mod en række samarbejdspartnere og har sam-

men med blandt andet Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen Kronjylland og Molslaboratoriet 

etableret Samarbejdsforum Mols Bjerge og Det Naturfaglige Samarbejde. Bestyrelsen har i 

2020 endvidere taget en strategisk beslutning om at opgradere medlemskabet af VisitAarhus 

til et såkaldt VIP-partnerskab med sæde i et Advisory Board, øget potentiale for formidling af 

naturen og Nationalparken samt tættere samarbejde med andre store regionale aktører.

Mols Bjerge-Stien blev i 2019 certificeret som “Leading Quality Trail – Best of Europe”. 

Grundet corona-pandemien blev den officielle indvielse i første omgang udsat, men i sen-

sommeren 2020 fik kvalitetsvandrestien så endelig en coronavenlig indvielse på en smuk og 

solbeskinnet dag med deltagelse af borgere, politikere, lodsejere og nogle af de mange højt 

værdsatte frivillige, der muliggjorde projektet. I slutningen af 2020 udkom en ny vandre-

guide, ”Mols Bjerge-Stien – Istidsvandring i Nationalpark Mols Bjerge”. Vandreguiden blev 

revet ned af hylderne og var udsolgt i løbet af et par uger. Det siger noget om Mols Bjer-

ge-Stiens kvalitet og popularitet og den store interesse for vandreturisme i det hele taget.

Det er med stor glæde over de opnåede resultater i 2020 og forventning om nye spændende 

initiativer i 2021, at jeg fremlægger nærværende årsberetning.

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 2020 samt en gennemgang af de aktiviteter 

og projekter, der på den baggrund er blevet iværksat igennem året. 
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Rådet har holdt tre møder og behandlet 26 dagsordenspunk-

ter. Dagsordener og mødereferater kan ses på nationalpark-

molsbjerge.dk. Rådet har endvidere sammen med bestyrelsen 

afholdt et debatarrangement om græsning og friluftsliv.

Bestyrelse og råd arbejder i fire stående udvalg med at udvikle 

Nationalparken inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv. 

Bestyrelsen har fordelt egne medlemmer og rådsmedlemmer 

i  udvalg efter faglige kompetencer og interesser. Hvert udvalg 

tildeles årligt et beløb, som de råder over i forbindelse med 

konkrete initiativer inden for det respektive udvalgs fagområ-

de, jf. forretningsorden for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge.

B E S T Y R E L S E N

Jørgen Blach Formand

Jens Bjørn Andersen Danmarks Jægerforbund

Else Brask 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

Anne Ellegaard Larsen DGI Østjylland 

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 Ellegaard Larsen , 

Flemming Poulsen.

Erhvervsudvalget: 

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

Hanne Sloth og Peter Brinks. 

De enkelte udvalgs arbejde beskrives i afsnittene om  

aktiviteter og opnåede resultater inden for henholdsvis 

natur-, kultur-, frilufts- og erhvervsområdet.  

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 inden for den stats-

lige forvaltning.

Nationalparkens bestyrelse nedsættes for en fireårig periode. 

Bestyrelsen har i 2020 holdt fire møder og behandlet 38 dags-

ordenspunkter. Dagsordener med sagsfremstillinger og beslut-

ninger kan ses på nationalparkens hjemmeside. Bestyrelsen 

har endvidere i samarbejde med nationalparkrådet afholdt et 

debatarrangement om græsning og friluftsliv.

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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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 2020 holdt fire møder, hvor udvalget har 

drøftet, evalueret og videreudviklet igangværende projekter 

samt drøftet og igangsat nye natur- og geologiprojekter. 

Udvalgsmedlemmerne har i flere projekter via særlig indsigt 

og netværk deltaget aktivt i udvikling, drift og afslutning af 

projekterne.

Udvalget har fortsat arbejdet med projektformidling, herun-

der forskningsformidling, gennem faglig projektrapportering 

i naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge. Hertil kommer 

tidsskrifter, diverse TV- og radioindslag, avis- og tidsskrift-

artikler samt foredrag med for eksempel Vejle Kommune, 

Struckmann-fonden og Kalø Økologisk Landbrugsskole. 

Forskningsdelen foregår løbende gennem samarbejdsprojek-

ter med Aarhus Universitet, herunder projekt-, 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, Moesgaard Museum, Museum Østjyl-

land, Naturstyrelsen Kronjylland, konsulentfirmaerne Natur-

basen, HabitatVision, LINN-natur, Vildskab, Bio-Con og Lars 

Gleerup samt i høj grad også med 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 2020 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  arbejde målrettet for visionen om mere og bedre sam-

menhængende overdrevsnatur på mager sandjord rundt 

om Ebeltoft Vig – i det veletablerede BiodiverCity-projekt 

på Ebeltoft-halvøen, i de igangværende projekter i Mols 

Bjerge og i det nystartede Vild med Vildt-projekt i området 

Femmøller-Feldballe-Egsmark.

•  drifte og videreudvikle de to store samarbejdsprojekter 

om arealerhvervelser i Mols Bjerge med Den Danske 

Naturfond. Nationalparkens 60 km kvalitetsvandresti 

gennem hidtil lukket Basballeareal har fået meget ros, men 

der arbejdes stadig med at styre MTB-trafikken. Der er 

gennemført grundige undersøgelser af flora og vokshatte 

på de nyerhvervede Agri-arealer, som viste sig at rumme 

overraskende mange særlige og truede arter, herunder 

Opret Kobjælde, Plettet Kongepen, Skarlagen-Vokshat og 

Humlerovbille. Der er positiv dialog med lokale interessen-

ter i området.

•  involvere sig og bidrage tidligt i den voksende debat om 

naturpleje, store græssere og friluftsliv, der har taget til i 

styrke i forbindelse med nye naturnationalparker. Dette er 

også sket ved at afsætte meget store midler til og deltage 

intenst i igangsættelse af et nationalt dokumentations-, 

dialog- og udviklingsprojekt ”Græsning og friluftsliv - best 

practise for dialog, etablering og formidling”, der inddrager 

Mols Bjerge. Sammen med Naturstyrelsen Kronjylland, 

Syddjurs Kommune og Molslaboratoriet m.fl. har National-

park Mols Bjerge etableret og indgår i henholdsvis Samar-

bejdsforum Mols Bjerge og Det Naturfaglige Samarbejde 

Mols Bjerge.

•  fortsætte drift og overvågning i projekt ”31 sandmarker 

i Mols Bjerge” sammen med Naturstyrelsen Kronjylland, 

hvor den første 5-års cyklus er gennemført. Foreløbige 

resultater udkom i en fagartikel, og projektet evalueres og 

revideres med Naturstyrelsen i 2021.

•  fortsætte projekt BiodiverCity – Blomstrende bånd gennem 

 Ebeltoft, 13 km fra Øer til Egsmark. Der blev udført flo-

ra-registreringer på ni nye projektarealer hos en offentlig 

og to private lodsejere. Der blev gennemført et stort 

naturplejeprojekt (kratrydning) på nationalparkens 13 ha 

hedeareal i BiodiverCity-båndet inden videretilskødning 

til Syddjurs Kommune. Der er endvidere lavet en frivillig 

naturplan for endnu en stor privat lodsejer (Andelsboligfor-

eningen Stenagergård). Endeligt er der udgivet en fagarti-

kel, der demonstrerer BiodiverCity-projektets resultater og 

potentiale for at skabe større og mere sammenhængende 

natur for konkrete særlige og truede arter. 

•  udbygge BiodiverCity-projektet, hvor frivillige motiveres 

til at eftersøge og indberette særlige og truede insekter, 

svampe og planter på ebeltoftnatur.dk i samarbejde  

med naturbasen.dk. Alle nye og gamle fund kan ses på 

fundstedet og totale artslister ses både på kvadratnet-  

og matrikelniveau – i særlige søgninger kan man se rød- 

listede og sjældne arter. Til indvielsen gennemførte vi to 

hitjagt-weekender med førende nationale eksperter, der 

eftersøgte insekter i området. Dette førte til mange nye 

overraskende fund som eksempelvis den kritisk truede  

Lille Lynggræshoppe tre steder ved Ebeltoft. En ny lokal  

frivilliggruppe, Ebeltoft Entomologgruppe, er etableret 

med grejbank, kurser og netværk samt støtte fra firmaet  

Bio-Con. Gruppen vil fremover eftersøge og indberette 

sjældne insekter fra projektarealerne.

•  igangsætte Vild med Vildt-projektet med at skabe mere 

overdrevsnatur via frivillige naturplaner i Ebeltoft Vig fra 

Femmøller over Feldballe-Krakær til Egsmark. Her er der 

overvejende mellemstore jagt-, skov- og heste-ejendom-

me. Der er kortlagt fragmenter af overdrevsnatur til en 

intern rapport, der nu danner udgangspunkt for et pilot-

projekt med tre lodsejere.  

•  fortsætte lokal natur- og fortidsmindepleje med de frivillige 

i Gyvelgruppen (gyvel versus truede levesteder for sjældne 

arter), Dyssegruppen (overdrevsplanter) i dialog med 

Moesgaard Museum og Kaløgruppen under den plejeplan 

indgået med Naturstyrelsen.

N A T U R
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•  fortsætte og videreudvikle kortlægning af Nationalparkens 

særlige og truede arter i TOP 20-projektet. Her kortlægger, 

formidler og beskytter Nationalparken 20 udvalgte særlige 

og truede arter og deres levesteder i Nationalpark Mols 

Bjerge. Hovedparten af felt-registreringerne udføres af den 

højtkvalificerede frivillliggruppe, Biodiversitetsgruppen, 

der vokser via medieomtalerne. Kortlægning er i 2020 

afsluttet for Opret Kobjælde, Blå Anemone, Tyndakset 

Gøgeurt, Knop-Nellike og godt i vej for Rødrygget Tornska-

de, Smalbladet Klokke, Aks-Ærenpris og Skarlagen-Vokshat. 

Der blev gjort gode fund af Humlerovbille og Gråbåndet 

Bredpande. Der blev afholdt velbesøgt og vellykket kursus 

i poresvampe (på dødt ved) på Molslaboratoriet. Kort-

lægningen førte bl.a. til spændende nye fund af Dan-

marks største bestand af den smukke Opret Kobjælde og 

overraskende store yngletætheder af Rødrygget Tornska-

de – begge ved Rugaard Nordstrand. Arbejdet førte til 

yderligere to fagartikler. To nye naturrapporter, der redegør 

for Top 20-projektet og dets arter, er næsten færdige og 

udkommer primo 2021. En grafiker har fremstillet et smukt 

projektlogo.

•  fortsætte kortlægningen af særlige og truede arter og 

deres levesteder i Nationalparkens gamle løvskove i Råd 

til Råd. Færdiggjort kortlægning af skovbundsflora og 

vedsvampe i Lyngsbæksgårds skove og indgået aftale om at 

indlede kortlægning samt åben dialog om samarbejdsmu-

ligheder i forhold til Rugårds løvskove. Data tjener som 

basis-kortlægning og formidlingsstøtte og som afsæt for 

dialog om frivillige naturbeskyttelses-projekter. Projekter 

med Naturstyrelsens løvskove ligger pt. stille på grund af 

den igangværende planlægning af nationale naturtiltag.

•  igangsætte og gennemføre løbende formidling om kon-

krete natur- og geologiprojekter i nationale, regionale og 

lokale medier, Nordjyske Stiftstidende, JP Aarhus, DR og 

TV2 Østjylland, herunder foredrag for diverse faggrupper. 

Der er produceret og udsendt syv halve timers udsendelser 

om natur- og kulturhistorie ved Kalø Slotsruin med lokal 

TV-station. Der er forfattet og publiceret to naturrapporter 

og fire 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 2020 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  igangsætte projekt ”Kystmorfologi og aldersbestemmel-

se af gamle strandvoldssystemer ved Rugaard Strand, 

Østdjursland” med Københavns Universitet og efter aftale 

med Rugaard Gods. Her får vi dateret en usædvanlig lang 

serie af parallelle strandvolde ved Rugaard Nordstrand helt 

ind til den afsnørede fjordarm, Rugaard Nørresø. Rugaard 

Nordstrands kalkrige strandvolde er et af Nationalparkens 

største biodiversitets-hotspots. Strandvoldene er dannet 

på grund af de seneste 6.000 års landhævning og kan 

måske dateres så langt tilbage.

•  igangsætte projekt ”Mammut, moskusokse, los, ulv og 

rensdyr – Nationalpark Mols Bjerges forhistoriske dyrever-

den. Analyse af fund i nationale depoter” med Zoologisk 

Museum/Københavns Universitet. Her vil vi levendegøre 

formidlingen af dyrelivet ved Mols Bjerges israndslinie og i 

efteristidens vilde landskaber via knoglefund fra lokalom-

rådet. 

•  fortsætte jagt på og formidling af kæmpestore kampesten, 

som repræsentant for kræfter og processer i områdets 

istidsgeologi. I 2020 fortsatte vi 2019-samarbejdet med 

Rønde Handelsstandsforening og Rønde Distriktsråd om 

Rønde som indgangsportal til Nationalparken. Som en del 

af Erik Peitersens Outdoor-event indviede vi en smuk og 

interessant 3,2 ton øje-gnejs ved Kulturhotellet i Rønde, 

og fra udgravningen til ny Rema 1000-butik fik vi done-

ret yderligere tre-fire større sten (er i depot og afventer 

opstilling).

•  afslutte et forsknings- og udredningsprojekt med Aarhus og 

Københavns universiteter og GEUS om for-, nu- og fremti-

dens kystlinjer og den dynamik, der styrer den, herunder 

menneskelige aktiviteter og anlæg. Projektet viser det 

sunkne istidslandskab i Kalø Vig samt fortidens enorme  

og nutidens mindre ændringer i havvandstand. Der er  

også kortlagt områder med stor kystdynamik, erosion  

og pålejring, inklusive meget smukke eksempler på 

krumodde-lagunedannelser. Endelig er der gennemført 

foreløbige undersøgelser af lavtliggende kystnære natur-

områders mulighed for at flytte sig ind i landet ved de for-

ventede havstigninger. En rapport udkommer primo 2021.
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K U L T U R U D V A L G E T

Kulturudvalget har holdt fire møder i løbet af året. På mø-

derne har udvalget drøftet og igangsat forskellige kulturud-

viklingsprojekter. Udvalget har i 2020 modtaget 15 ansøgnin-

ger, hvoraf ni ansøgere har modtaget støtte.

Corona-pandemien har givet anledning til alternativ tænk-

ning, og mange projekter har fundet nye former. 

Kulturudvalgets store satsning, Sogneprojektet, blev skudt 

igang med en forprojekt. Sogneprojektet er et paraply-

projekt, hvor fagpersoner og frivillige arbejder med et 

udvalgt område på tværs af tidsperioder. Projektet skal give 

værdifuld ny viden, men også styrke samarbejdet med lokale 

institutioner, foreninger og frivillige. Bregnet sogn er blevet 

valg som undersøgelsesområde, og i løbet af sommeren 

2021 afholder Museum Østjylland som første delprojekt 

åbne udgravninger på bakken syd for Bregnet kirke. 

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 2020 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  støtte genetableringen og formidlingen af tangdigerne i 

Ebeltoft i samarbejde med Ebeltoft i Udvikling. På grund 

af corona-pandemien har arbejdet stået stille i meget af 

2020, men forventes at starte igen i 2021.  

•  støtte udgivelsen af Kend dit Hus om bevaringsværdig 

arkitektur i Syddjurs Kommune (BLIS). I forbindelse med 

bogreceptionen blev der produceret en video af foredraget 

med restaureringsarkitekt Søren Vadstrup, som kan ses på 

blis.dk. Bogen er efterfølgende blevet uddelt til alle huseje-

re i kommunen med SAVE-registrerede huse. 

•  understøtte et levende kulturmiljø på Fiskerihavnen i 

Ebeltoft ved at støtte den nystartede Forening af Aktive 

Bevaringsværdige Lystfartøjer hjemmehørende i Ebeltoft.

•  støtte opsætning af to mindesten og afholdelse af minde-

højtidelighed i anledning af 75 -året for befrielsen. Stenene 

står ved Agri Bavnehøj og ved Ørnbjerg Mølle.

•  støtte rensning og redigering af gamle lydfiler med inter-

views af Ørnbjerg Mølles tidligere beboere. Filerne ligger 

på oernbjergmoelle.dk og kan tilgås via scankode ved 

Ørnbjerg Mølle.

•  støtte udarbejdelse af undervisningsmateriale om hekse-

jægeren på Ruggård. Materialet var tænkt som en del af 

det store egnsspil, Heksejagten, der desværre ikke kunne 

gennemføres i den oprindelige form på grund af corona. 

Syddjurs Egnsteater lavede dog en mere coronavenlig  

forestilling i mindre målestok og håber at kunne gennem-

føre den store forestilling i 2021. Det meget fine under-

visningsmateriale er dog allerede i brug på kommunens 

folkeskoler.

•  støtte søndagsmatineer Møllerup Gods med musik på højt 

niveau i en lokalhistorisk kontekst.

•  igangsætte forskning og formidling af kultsteder i Ringel-

mose Skov som del af Sogneprojektet. Ringelmose Skov har 

en i dansk sammenhæng helt unik koncentration og varia-

tion af oldtidsminder med stort formidlingspotentiale. Ud 

over forskningsdelen støtter kulturudvalget etableringen af 

en to-tre km lang oldtidssti, der fører gæsten forbi de mest 

bemærkelsesværdige kultpladser. Stien understøttes af skil-

te, en folder samt undervisningsmateriale til folkeskolens 

mellemtrin.

•  understøtte Tinghulegruppen, der består af Nationalpar-

kens frivillige. De afdækker lokalhistorien i Mols Bjerge 

gennem arkivstudier og interviews med ældre molboer.

•  tage ejerskab på projekt Ophav, hvor kunstmaler Adam 

Becher, filminstruktør Robin Petré og forfatter Josefine 

Klougart afsøger erindringsspor fra deres barndom i 

Mols Bjerge. På den baggrund skabes et fælles værk, der 

åbner for en kunstnerisk refleksion over forholdet mellem 

menneske og natur. Helt centralt for projektet er borger-

inddragelsen, hvor skolebørn og den øvrige lokalbefolkning 

i workshops inviteres til at arbejde filmisk, billedligt og 

litterært med begreberne forbundethed og natur i dialog 

med kunstnerne. 

•  igangsætte udarbejdelsen af tre-fire nye ruter på appen 

Natureventyr. Her kan forældre finde stednære eventyr, 

der gør det sjovt og nemt at tage børn i alderen 3-9 år med 

på gåtur i Nationalparken. Hvert kapitel tager udgangs-

punkt i de ting, som børnene kan se, høre og røre ved og 

byder på spænding, leg og udfordringer.

•  samarbejde med Syddjurs Bibliotek om projektet ”Fra egen 

historie til fælles fortællinger”. Komponist og radiodoku-

mentarist Hans Sydow producerer en ”soundwalk” bestå-

ende af erindringsfortællinger fra en bestemt rute i Mols 

Bjerge. Soundwalken vil kunne downloades og høres, når 

man går på ruten. Ud over soundwalken i bjergene tester 

projektet en række arrangementer, der kobler naturformid-

ling og fortæller-workshop med lokalhistorisk arkivarbejde 

og foredrag. Arrangementerne har primært fokus på at 

inspirere og inddrage voksne mænd.

•  samarbejde med Kulturhotellet i Rønde om at arrangere 

guidede ture, foredrag, nattevandringer, video m.m. i 

forbindelse med Erik Peitersens Outdoorprojekt. Peitersen 

har afholdt tre malesessioner i løbet af 2020. 

•  støtte og deltage i styregruppen for Børnekulturnatten i 

Rønde, der i år grundet corona blev afholdt som en magisk 

nattevandring fyldt med underjordiske væsener i Ringel-

mose Skov.

•  støtte fem bogudgivelser, der nu er under udarbejdelse 

med henblik på udgivelse i 2021. Det drejer sig om børne-

bogen ”Liv rider på næsen i Mols Bjerge”, fotobogen ”15 

hotspots i Nationalparken”, ”Sommerhusbogen fra Fuglsø 

Strand”, DANE-kunstnernes kunstbog fra Mols Bjerge og 

endelig Jakob Vedsteds registrering af særlige og truede 

kulturminder i Nationalparken.

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

Friluftsudvalget har kun afholdt tre møder i 2020, idet 

mødet i maj blev aflyst på grund af situationen vedrørende 

covid-19.

 

Friluftsudvalget har vedtaget en vision for udvalgets arbejde 

fremover. Visionen er, at:

•  styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur- og 

kulturoplevelser. 

•  vedligeholde faciliteter og sikre beskyttelse af området.

•  styrke formidling i naturen med fokus på den rette benyt-

telse. 

• understøtte lokale friluftsaktiviteter, projekter og aktører.

 Visionen ligger til grund for handlingsplanen og har stor 

betydning for prioriteringen af fremtidige projekter.  

 Friluftsudvalget har i 2020 formuleret følgende handleplan:

•  Der arbejdes med et årligt tilbagevendende større arran-

gement (markedsplads, stjerne-aktiviteter eller lignende), 

eventuelt på Nationalparkdagen eller Naturens Dag. 

•   Der sættes penge af i budgettet til at købe udefra kom-

mende ekspertise til afholdelse af flere tematiserede ture i 

Nationalparkens regi. 

•  Der arbejdes videre med de marine miljøer – både ud fra 

en formidlingsvinkel og en biodiversitetsvinkel. 

•  Der arbejdes videre med at skabe gode betingelser for 

vandreturisme. 

•  Der arbejdes videre med Kodeks for bæredygtig brug af 

naturen og læringselementet – både i forhold til folkesko-

ler, fastboende og gæster. 

Denne plan vil ligge til grund for budget 2021 

Udvalget har behandlet fem ansøgninger og har givet støtte 

til fire af dem.  Ansøgningerne har omhandlet fysiske facilite-

ter, bogudgivelser og udstyr. 

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 2020 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  deltage i DR’s store satsning Naturens År. Det var et storsti-

let landsdækkende projekt, der viste det bedste af dansk 

natur gennem film, guidede ture, vandringer, fortællinger 

og meget mere. Desværre blev selve hovedarrangementet 

aflyst på grund af covid-19, men på trods af dette lykkedes 

det at gennemføre en lang række spændende og velbesøg-

te mindre arrangementer.  

•  påbegynde arbejdet med at udvide Mols Bjerge-stien med 

to ekstra etaper på hver 20 km, der bliver anlagt som rund-

ture fra Ebeltoft og ud omkring Gåsehage og en omkring 

Jernhatten.  

•  lave/genfinde to vandrestier i Mols Bjerge. 

•  arbejde med at udvikle og optimere appen og Web-kortets 

brugerflade.  

•  arbejde videre med etablering af et system med eldrevne 

terrængående cykler, der skal kunne lejes forskellige steder 

i Nationalparken.  

•  vedligeholde og opmærke Naturstyrelsen Kronjyllands 

gulprikkede vandrestier. Arbejdet udføres af skovhjælpere, 

som består af en gruppe voksne udviklingshæmmede fra 

en kommunal institution. Arbejdet ledes af to frivillige fra 

Nationalparkens frivilliggruppe. 

•  give sponsorater til et nyt formidlingsrum på Fregathavnen, 

hvor institutioner og andre gæster kan få information om 

havets mange resurser, deltage i aktiviteter for eksempel 

smage en frisk musling og meget mere.

•  give sponsorat til en ny kogebog, Tang som hverdagsmad, 

af Lilli Gruwier 

•  støtte projektet Naturfortællinger, der arbejder med sted-

bundne natureventyr for børnefamilier. 

•  støtte projektet ”Græsning og friluftsliv - best practise 

for dialog, etablering og formidling” om håndtering af de 

konflikter, der kan opstå i forbindelse med etablering af 

storfolde. 

•  etablere en ny trappe, der gør det muligt for dykkere 

at komme i vandet yderst på Vindmøllemolen i Ebeltoft 

Færgehavn. 

•  etablere vand ved Shelters ved Stubbe Sø. 

•  arbejde videre med Kodeks for bæredygtigt brug af natu-

ren, bl.a. med filmoptagelser til informationsfilm. 

•  arbejde med handicapadgang ved blandt andet at certifi-

cere fire lokaliteter og to vandreruter gennem foreningen 

God Adgang, som består af Danske Handicaporganisatio-

ner, VisitDenmark og Horesta. 

 

•  etablere 12 tællestationer på de forskellige stisystemer, 

herunder Mols Bjerge-stien, så vi kan få valide data og 

dermed blive mere konkrete i vores håndtering af træng-

selsproblemer. 

  

•  udbyde en række guidede snorkelture for begyndere,  

hvor deltagerne bliver præsenteret for livet under vandet i 

Nationalparkens havområder. 

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

I 2020 har Erhvervsudvalget holdt tre møder. Et fjerde møde 

blev aflyst på grund af corona-pandemien. 

Udvalget har på sine møder løbende behandlet ansøgnin-

ger fra virksomheder om tilladelse til brug af Nationalpark 

Mols Bjerges logo. I 2020 gav udvalget logotilladelse til Kalø 

Økologisk Landbrugsskole til grøntsager, svine-, okse- og lam-

mekød samt lammeskind. Hertil kommer tilladelse til brug 

af logoet til selve gårdbutikken. Endelig kan 14 nye lokale 

virksomheder med en 2020-certificering gennem National-

parkens Serviceuddannelse nu bruge logoet.

Udvalget nåede i forbindelse med netop Nationalparkens 

Serviceuddannelse og -netværk at iværksætte et forløb om 

Nationalparken som en bæredygtig destination for turisme, 

før alle mødeaktiviteter måtte indstilles på grund af corona. 

I stedet har udvalget på baggrund af en Epinion-undersø-

gelse om effekten af arbejdet med virksomhedspartnerne 

udarbejdet en strategi for fremtidens uddannelse og net-

værk. Fremover kan virksomheder, der ikke deltager aktivt i 

netværksarbejdet, ikke fortsætte som passive medlemmer. 

Dermed knæsættes princippet om, at Nationalparkens Servi-

cenetværk og -Uddannelse er et aktivt arbejdende netværk.

Udvalget har desuden arbejdet med markfirbenet som 

Nationalparkens signaturdyr. I 2020 fik markfirbenet således 

sit udtryk med egen streg (i en såkaldt styleguide), ligesom 

udvalget har gennemført en undersøgelse af markedet 

for merchandise med interviews af dels fagpersoner, dels 

børnefamilier. 

Endelig har udvalget i projektet Nationalparken på Spisekor-

tet gennemført en interviewundersøgelse hos lokale spise-

steder. Det sker for 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 2020 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

•  uddanne 14 nye virksomheder, der repræsenterer ca. 144 

lokale arbejdspladser på Nationalparkens Serviceuddannel-

se. Det er et kompetenceudviklingsforløb, der går ud på at 

optimere områdets servicekvalitet og nationalparkværts-

skab. 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 virk-

somheder med frontpersonale inden for turistbranchen 

eller virksomheder, der har lyst til at arbejde målrettet 

med værtsskab. Årets deltagere var det syvende hold på 

uddannelsen.

•  holde et februar-møde i Nationalparkens Servicenetværk, 

der i 2020 voksede til ca. 100 certificerede virksomheder, 

der repræsenterer ca. 618 lokale arbejdspladser. Mødet 

fandt sted hos partnervirksomheden Røndegaard. Maden 

blev leveret af partnervirksomheden Restaurant Stockfleth. 

Mødet startede med besøg på Nationalparkens selvafhent-

ningslager, hvor en bæredygtige delepakke med messetelt, 

beachflag, virtual reality-briller med tilhørende film m.v. 

blev demonstreret. Dernæst så netværket den nye Rønde-

sten og fik den geologiske fortælling. Herefter arbejdede 

netværket med idégenerering om Nationalparken som 

bæredygtig destination for turisme. Mødet blev afsluttet 

med besøg af Kristoffer Geer, dansk mester i Calvados-

cocktails, der gav sit bud på en nationalparkcocktail på 

lokale ingredienser.

•  producere nye partnercertifikater i certificeret bæredygtigt 

træ og en netværksbrochure til Nationalparkens Service-

netværk som led i at synliggøre samarbejdet hos partnere 

og i Nationalparken.

•  restaurere korttavler (hos eksisterende partnere) og pro-

ducere nye korttavler (hos nye partnere) med et opdateret 

og moderniseret kort hos ca. 60 virksomheder samt levere 

nationalparkflag til en række virksomheder som led i at 

synliggøre Nationalparken hos partnerne. Korttavlerne 

bliver brugt meget af besøgende i Nationalparken. 

•  fortsætte arbejdet med styrke rammerne for de partner-

virksomheder, der sælger udendørs oplevelsesprodukter. 

Udvalget relancerede sin bookingportal som nationalpark-

booking.dk og inkluderede den i sommerens markedsfø-

ring. Det nye system i YourTicket giver flere fordele. Når 

netværkspartnerne indtaster et produkt, vil det eksempel-

vis samtidig blive vist på Go Syddjurs og i KultuNaut. Det 

har været et meget stort ønske for netværkspartnerne. 

Portalen viser i 2020 en markant årlig omsætningsstigning 

på kommercielle oplevelsesprodukter på ca. 33 procent:

•  støtte bogudgivelsen ”100 hemmelige steder på Djursland” 

skrevet af Kari Baklund.

•  støtte bogudgivelsen ”Tang som hverdagsmad” skrevet af 

Lilli Gruwier.

•  støtte et ambitiøst storfoldsprojekt med Københavns 

Universitet om græsning (beskyttelse) over for friluftsliv 

(benyttelse) med 100.000 kr.

•  støtte Dansk Kyst- og Naturturismes projekt Konkurren-

cekraft via outdoor hotspots med 200.000 kr. Projektet 

skal blandt andet understøtte arbejdet med at opbygge 

decentrale satellitter i Nationalparken til det kommende 

besøgscenter ved Kalø. 

E R H V E R V  O G  T U R I S M E
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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 2020 gjorde nationalparkfonden dette ved at:

•  udbyde undervisningsforløbet Junior Ranger, der tilbydes 

folkeskolens udskoling som et 60-80 timers valgfag. Under-

visningsplanen indeholder temaer inden for biologi, fysik, 

geografi og friluftsliv. Undervisningsforløbet er udviklet 

i samarbejde med de øvrige nationalparker og er en del 

af Europarc Junior Ranger-programmet. I 2020 deltog tre 

folkeskoler. 

•  vedligeholde og udbygge Nationalparkens læringsportal, 

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

undervisningsforløb om Nationalparken. Som noget nyt 

arbejdes der på også at lægge de undervisningsforløb, der 

hører til Junior Ranger, op på sitet.

•  tilbyde daglig formidling og guidede natur- og kulturture i 

skolernes sommerferie. I 2020 var Nationalparkens guider 

posteret ved Kalø Slotskro, Besøgscenter Øvre Strandkær, 

Vibæk Strand og, som noget nyt, på Maltfabrikken i Ebeltoft. 

De seks nationalparkguider havde direkte kontakt med  

godt 21.300 personer hen over sommeren. Af dem havde 

guiderne ca. 1.300 personer med på guidede ture ud i  

Nationalparken.  

•  tilbyde tre timers sightseeing i bus i Nationalparken med 

stop på udvalgte steder. Bussen var i 2020 som følge af  

Covid-19 underlagt restriktioner og kunne derfor kun medta-

ge halvt så mange passagerer som normalt, men på trods af 

dette lykkedes det at fragte i alt 330 personer på guidet tur 

til natur- og kulturoplevelser i Nationalparken. 

•  tilbyde en række gæstesejladser i samarbejde med Veteran-

skibet Skødshoved. Også Skødshoved var i 2020 ramt af 

restriktioner, så skibet kunne kun medtage 12 passagerer 

ad gangen mod normalt 22. På trods af dette blev der solgt 

godt 300 billetter. Der blev igen i år 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. 

•  formidle Nationalparken på nationalparkmolsbjerge.dk. I 

2020 blev der lagt 35 nyheder på hjemmesiden. I 2020 har 

hjemmesiden haft over 200.000 unikke besøg, hvilket er en 

markant stigning i forhold til 2019.

•  berette om sekretariatets dagligdag, projekter og ar-

rangementer gennem flere ugentlige opdateringer på 

facebooksiden Nationalpark Mols Bjerge. I 2020 er der 

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

5.800. Det er en aktiv side med mange likes, kommentarer 

og delinger – og siden vokser roligt uden brug af boost og 

annoncering. Nationalparken og Kalø Slotsruin er desuden 

oprettet i Tripadvisor.

•  udsende nyhedsbreve til over 900 abonnenter med ultra-

korte 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 gennem pressemeddelelser 

og annoncer. Sekretariatet udsendte over 40 pressemed-

delelser i 2020. Nationalparken har desuden samarbejdet 

med VisitAarhus om omtale af Nationalparken i deres 

produkter. 

•  streame 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), og hvervebrochuren Velkommen til  

Nationalpark Mols Bjerge.

•  uddele hæftet ”Sommer i vores natur” – et opgavehæfte, 

der opfordrer gæsterne til at besøge alle nationalparkens 

fire formidlingsstationer. De børn, der kom rundt og løste 

opgaver på tre stationer, blev belønnet med en slikkepind. 

Guiderne uddelte knap 1.500 hæfter og 153 slikkepinde.

•  uddele e-bogen ”Ella Bellas eventyr i Nationalpark Mols 

Bjerge med Ebeltoft”. Det er en guidebog med tilhørende 

male- og opgavebog om femårige Ella Bella og hendes 

familie på tur til kendte og mindre kendte seværdigheder.

•  arrangere offentlige rundvisninger på Jagtslottet og i Karls-

laden. Rundvisningerne varetages af en gruppe af National-

parkens frivillige, der i alt havde mere end 184 gæster 

med rundt på turene. Det forholdsvis lave antal deltagere 

skyldes restriktioner som følge af Covid-19.

•  arrangere guidede byvandringer i det gamle Ebeltoft. Dette 

marked bliver delt med en ny privat aktør, så Nationalpar-

ken gennemførte færre ture i år. Covid-19 satte også her 

grænser for, hvor mange der kunne deltage. På trods af 

dette fik næsten 80 personer en god oplevelse.

•  Skrive og udgive Vandreguiden Mols bjerge-stien  

”Istidsvandring i Nationalpark Mols Bjerge” på 143 sider 

med et udtageligt vandrekort. Første oplag blev udsolgt på 

14 dage.



|  2 0  |  Å R S B E R E T N I N G  2 0 2 0 |  2 1  |

B E S Ø G S C E N T E R  N AT I O N A L P A R K 

M O L S  B J E R G E

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 250.000 

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.

F R I V I L L I G E 

Nationalparkfonden arbejder målrettet med at inddrage frivil-

lige lokale borgere i arbejdet med at udvikle Nationalparken.  

Formålet hermed er at give 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 2020 ca. 75 aktive 

medlemmer, der er fordelt på en række forskellige arbejds-

grupper: 

Kaløgruppen: Fjernelse af uønsket opvækst, oprydning,  

tilsyn og andre småopgaver defineret af Naturstyrelsen 

Kronjylland og Slots- og Kulturstyrelsen på og omkring Kalø 

Slotsruin.  

Sheltergruppen: Tilsyn med et antal shelters rundt om i  

Nationalparken, 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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Timeforbrug 2020

Nationalparkfonden drives af et sekretariat med syv med-

arbejdere. Herudover havde sekretariatet blandt andet i 

sommerferien seks løst ansatte nationalparkguider.

Det samlede timeforbrug for medarbejderne var i 2020 på 

11.696 arbejdstimer. 

I forhold til timeforbruget på formidlingsområdet har national-

parkguiderne brugt 1.122 timer.

Timeforbrug til administration på 3.958 timer omfatter sekre-

tariats-, bestyrelses-, udvalgs- og rådsarbejde.

Regnskab 2020     

    Kr.

Administration  1.925.036 

Natur          2.010.677 

Geologi og landskab                45.009 

Kultur          1.214.839 

Friluftsliv           1.439.904 

Erhverv og lokalsamfund             1.190.253 

Formidling          2.339.771 

Frivillige             173.599 

Skoletjeneste               20.125 

Velkomstcenter            319.130 

Forbrug          10.678.342 

Indtægt fra projekter mv.            -956.211 

Udgifter i alt          9.722.131

Bevilling          9.300.000

Resultat 2020          -422.131

Opsparing 2020     

    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 (korrigeret)          1.037.225 

Resultat 2020          -422.131 

Opsparing pr. 31.12.2020          6.628.524  

Videreførelser 2020

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. 31.12.2020 er der 2.135.925 kr. på tilsagnskontoen.

Forbrug 2020 i pct.

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

■  Administration 18%

■  Natur, Geologi og landskab 20%

■  Kultur 11%

■  Friluftsliv 13%

■  Erhverv og lokalsamfund 11%

■  Formidling, skoletjeneste 22%

■  Velkomstcenter 3%

■  Frivillige 2%
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