Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 23. februar 2021
fra kl. 16.30

Mødet holdes via Skype

I mødet deltog: Jørgen Blach, Jens Søgaard, Thorkil Danielsen, Kit Purup, Else Brask Sørensen, Søren
Rasmussen, Jens Bjørn Andersen, Else Marie Høgh, Margit Røgind, Jørgen Smidt‐Jensen og Rita M.
Buttenschøn.

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2021

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budgetopfølgning 2021
3. Beretning 2020
4. Projekt ”Græsning og friluftsliv”
5. Erhvervelse af areal syd for Ebeltoft og videretilskødning til Syddjurs Kommune
6. Bestyrelse og nationalparkråd pr. 1. januar 2022
7. Orientering fra udvalgene
8. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Budgetopfølgning 2021
Bilag
Budgetopfølgning pr. 31/1 2021
Sagsfremstilling
Majbritt Petersen, økonomi‐ og projektmedarbejder, orienterer om budgetopfølgningen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

3. Beretning 2020
Bilag
Årsberetning 2020
Sagsfremstilling
Bestyrelsen skal hvert år fremlægge en beretning, jf. regnskabsvejledningen for de danske nationalparker.
Årsberetningen beskriver Nationalparkens projekter og aktiviteter inden for natur, kultur, friluftsliv,
formidling og erhverv i 2020. Beretningen indeholder endvidere informationer om bestyrelsens, rådets og
udvalgenes arbejde i det forgangne år.
Indstilling
Formanden indstiller Årsberetning 2020 til godkendelse.
Beslutning
Årsberetning godkendt.
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4. Projekt ”Græsning og friluftsliv”
Sagsfremstilling
Nationalpark Mols Bjerge deltager aktivt i projekt ”Græsning og friluftsliv – best practise for dialog,
etablering og formidling” ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet.
På mødet vil projektleder, bestyrelsesmedlem og formand for Naturudvalget, Rita Buttenschøn, orientere
om status for projektet.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

5. Erhvervelse af areal syd for Ebeltoft og videretilskødning til Syddjurs Kommune
Sagsfremstilling
Nationalparken erhvervede pr. 1. marts 2018 et areal på 13,2 ha syd for Ebeltoft med henblik på at
gennemføre et naturgenopretningsprojekt og efterfølgende videretilskøde arealet til Syddjurs Kommune.
Købsaftalen forventes underskrevet af Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge i februar 2021, og
parterne er enige om den deklarationstekst, der efterfølgende skal tinglyses. Deklarationen skal sikre
Nationalparkens interesser og arealets naturværdier efter overdragelsen. Arealet har et højt naturindhold
og er placeret på et vigtigt sted i biodiversitetsbåndet, nord for sommerhusarealerne ved Sværthøjene og
Øer Maritime Ferieby og syd for Kvadrat og lysåbne kommunale arealer i Ebeltoft Sdr. Plantage.
En nationalpark kan ikke eje jord, men kan godt købe jord, inklusive landbrugsjord, for at gennemføre et
naturgenopretningsprojekt og derefter overdrage arealet til staten eller kommunen, jf. lov om
nationalparker §§ 14 og 15.
Nationalpark Mols Bjerges interesse for og engagement i det konkrete areal hidrører fra igangsætningen af
projekt ”BiodiverCity – blomstrende bånd gennem byen” ultimo 2014, hvor Nationalparken og Syddjurs
Kommune siden har samarbejdet om at skabe et 13 km sammenhængende naturbånd af blomster‐ og
insektrig overdrevsnatur fra Øer bag om Ebeltoft C til Egsmark. Projektet er Etape 1 i realiseringen af
visionen om en sammenhængende overdrevsnatur i ”hesteskoen” rundt om Ebeltoft Vig. Projektet
benytter sig af frivillige naturplaner med en vifte af både private arealer (virksomheder, idrætsanlæg,
boligforeninger m.m.) og offentlige arealer (institutioner, vejrabatter, rekreative og byudviklings‐arealer).
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En lokal familie købte i 2010 et braklagt sandmarksareal langs Øervej med henblik på eget rekreativt brug,
herunder jagt. Arealet ligger i kanten af sommerhusene ved Taksvej, Stenagervej, Akacievej og Begonievej.
Familien tilmeldte tidligt arealet til naturplan i BiodiverCity, og der blev, som på alle øvrige aftalearealer i
projektet, opstillet en info‐tavle, jf. nedenfor.

Der blev udført floraanalyser på 4 store delarealer med i alt 170 arter, hvoraf 49 har høj naturværdi. Der
blev endvidere fundet mange interessante og sjældne insekter.

På et tidspunkt ønskede den daværende ejer at erhverve et andet og ikke §3‐beskyttet areal med mere
frirum til jagtfremmende tiltag og satte det derfor til salg. Arealet blev imidlertid ikke solgt, heller ikke efter
en prisnedsættelse. Nationalparken besluttede sig så for at fremsætte et købstilbud på 700.000 kr. efter at
have indgået en principaftale med Syddjurs Kommune om videretilskødning. Prisen var betydeligt under
både første og anden udbudspris men til gengæld med et tilbud om at beholde jagten i 8 år som
anerkendelse af et særdeles godt samarbejde. Handlen blev herefter accepteret og gennemført med
overtagelse pr. 1. marts 2018.
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Efter en sondering hos naboer om hegnslinje, stiforløb og adgangsveje blev der i foråret 2019 og frem
gennemført en rydning af hegnslinjen, opsat totrådet dyrehegn på robiniepæle, opsat tre klaplåger og tre
led, oprettet en selvstændig el‐bruger med el‐skab m.m. og vandforbruger for at sikre strømforsyning året
rundt og frostfrit drikkevand.
Nationalparken udførte endvidere i sommeren 2019 en basisregistrering af flora på 12 permanente
overvågningsplots, der skal danne basis for løbende naturplaner hos den nye ejer.
Herefter blev forhandlingerne med Syddjurs Kommune sat i gang. Tilgroningen på arealet var imidlertid
taget til, hvorfor Nationalparken så sig nødsaget til at gennemføre en betydelig træ‐ og buskrydningsindsats
ultimo 2020 inden overdragelsen.
Arealet blev til orientering besøgt af dygtige insektkendere under BiodiverCity‐projektet ”Hitjagt” i
sommeren 2020. Der blev i den forbindelse igen fundet sjældne insekter på arealet, der således atter
beviste sin værdi. Nationalparken forventer frem over et øget naturindhold på arealet, ikke mindst på
grund af den aftalte hegning og afgræsning (inkl. vintergræsning) med islandske heste uden tilskudsfodring.
Fund på arealet kan ses på Nationalparkens side www.ebeltoftnatur.dk – gå fra ”Vis kvadratnet” til ”Vis
matrikel”.
På mødet vil natur‐ og projektmedarbejder jens Reddersen give en orientering om baggrunden og status for
erhvervelsen af arealet, naturgenopretningsprojektet og videretilskødningen til Syddjurs Kommune.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.
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6. Bestyrelse og nationalparkråd pr. 1. januar 2022
Sagsfremstilling
Nationalparkfonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljø‐ og fødevareministeren, jf. lov om
nationalparker § 12, stk. 1. Den bredt sammensatte bestyrelse skal så vidt muligt have lokal tilknytning. Det
følger af § 12, stk. 3, at bestyrelsen udpeges for 4 år, og at genudpegning af medlemmer kan ske én gang.
Nationalparkfond Mols Bjerge nedsætter et nationalparkråd, der skal være rådgivende for
nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Nationalparkrådet
nedsættes for en periode svarende til bestyrelsens funktionsperiode, jf. bekendtgørelsen om Nationalpark
Mols Bjerge, § 10.
Da den nuværende bestyrelse blev nedsat med virke pr. 1. januar 2018, vil miljøministeren i indeværende
år udpege en ny bestyrelse med funktionsperiode fra 1. januar 2022.
På det første bestyrelsesmøde i den nye funktionsperiode i 2022 nedsættes nationalparkrådet, som på sit
første møde i 2022 laver en indstilling til miljøministeren om, hvem man foreslår som nationalparkrådets
repræsentant i bestyrelsen.
Nationalparkchef Birgitte Lamp vil på mødet give en orientering om den forestående proces i forhold til
udpegning af ny bestyrelse og nyt nationalparkråd for Nationalpark Mols Bjerge.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

7. Orientering fra udvalgene
Sagsfremstilling
Udvalgene orienterer om, hvilke projekter, man har tildelt midler siden sidst.
Indstilling
Formanden indstiller, at udvalgenes orientering tages til efterretning.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

8. Evt.
Intet fremkommet under eventuelt.
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. februar 2021

Jørgen Blach

Jens Søgaard

Thorkil Danielsen

Kit Purup

Else Brask Sørensen

Søren Rasmussen

Jens Bjørn Andersen

Else Marie Høgh

Margit Røgind

Jørgen Smidt‐Jensen

Rita M. Buttenschøn
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