Bestyrelsesmøde
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Tirsdag den 18. maj 2021
fra kl. 1630
Mødet holdes hos Kulturhotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde

Bestyrelsesmødet afholdes på Kulturhotellet i Rønde, hvor Christen Frost, Leder af Kulturhotellet og
Rebekka Angelica Vetter, Kulturhotel koordinator byder velkommen og kort fortæller om Outdoorprojektet
og samarbejdet med Nationalparken.
Herefter fortæller René Povlsen, Formand for Rønde Handelstandsforening, om visionerne for Rønde By
med fokus på, hvordan Nationalparken og det kommende besøgscenter indtænkes som et vigtig aktiv for
byen.

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 18. maj 2021
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1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning
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2. Projekt med Dansk Kyst- og Naturturisme

—

“Konkurrencekraft via outdoor hotspot”

Tilbud på Strategisk-fysisk udviklingsplan for Nationalpark Mols Bjerge fra Niras
Sa gsfremstil ung
Erhvervsudvalget tildelte sidste år 200.000 kr. i støtte til Dansk Kyst- og Naturturismes projekt “Outdoor
Hotspots” Syddjurs Kommune har også bidraget med 200.000 kr. til projektet.
Projektet har blandt andet fokus på at udvikle en strategisk-fysisk udviklingsplan for et udvalgt område i
Mols Bjerge. Senest har Niras vundet udbuddet om netop denne del af projektet.
På mødet giver Sekretariatet en kort orientering om projektet og det igangsatte arbejde med en strategiskfysisk udviklingsplan.
-

Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

t\

Side 2

Bestyrelsesmøde
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Tirsdag den 18. maj 2021
fra kl. 16.30
Mødet holdes hos Kulturhotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde

3. Code of conduct

-

Friluftsguiden Vær den bedste gæst (Vadehavet)
Friluftsguiden Mols
—

Sagsfremstilling
Danmarks Nationalparker har gennem et stykke tid arbejdet med et fælles regelsæt for god opførsel i
naturen. Projektet er støttet af Friluftsrådet, og Nationalpark Vadehavet har været Lead Partner. Det
foreløbige resultat af arbejdet er Friluftsguiden udarbejdet af Nationalpark Vadehavet samt Friluftsguiden
Mols, der vedrører den konkrete kontekst og relevante problemstillinger i Nationalpark Mols Bjerge.
Sidstnævnte er p.t. under udarbejdelse, og der vil blandt andet blive lavet et afsnit, der omhandler gode råd
til færdsel i folde med naturplejedyr samt et afsnit vedrørende adgang til offentlige og private arealer.
Det er tanken, at de enkelte temasider skal formidles til relevante brugergrupper, mens det samlede hæfte
skal gøres tilgængeligt for turismeaktører og turudbydere.
Der er samtidig blevet lavet 3 korte introfilm, som alle nationalparker kan anvende i formidlingen af
regelsættet for god opførsel i naturen.
Sekretariatet vil på mødet give en status for arbejdet med udarbejdelse af regelsæt for god opførsel i
naturen og præsentere materialet.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
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4. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen
Sagsfremstilling
Nationalparkfonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren, 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.
Bestyrelsen nedsætter nationalparkrådet, 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.
Nationalparkrådet har på sit møde den 11. maj 2021 evalueret arbejdet i rådet i den forgangne
funktionsperiode med fokus på rådsmøderne, rådets sammensætning, udvalgsarbejdet og samarbejdet
med bestyrelsen.
Nationalparkchef Birgitte Lamp vil på mødet give en kort redegørelse herfor som baggrund for en
tilsvarende drøftelse i bestyrelsen.
Ind stilling
Formanden indstiller, at det hidtidige arbejde i denne bestyrelses funktionsperiode drøftes.

Beslutning
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5. Projekt “Græsning og friluftsliv”
Sagsfre mstil I ing
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 projektieder, bestyrelsesmedlem og formand for Naturudvalget, Rita Buttenschøn, orientere
om status for projektet.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

6. Orientering om græsningsaftale med dyreholder og dyrene i Basballe
Sagsfre msti Iii ng
Nationalpark Mols Bjerge indgik i 2019, på vegne af lodsejerne i Basballe-trekanten, en græsningsaftale
med en privat dyreholder. Græsningsaftalen løber frem til 31. april 2023, og dyreholder forpligter sig ifølge
aftalen til at opretholde en høj dyrevelfærd og at overholde dyreværnsloven.
Den 22. februar 2021 kontakter dyreholderen sekretariatet og meddeler, at han er blevet politianmeldt for
vanrøgt af sine dyr i en naturfold ved Provstskovvej. Dette er ikke et projekt, som Nationalparken er
involveret i. I forbindelse med kontroltilsyn på Provstskovvej beslutter politi og veterinærmyndigheder, at
man ønsker at gennemføre yderligere tilsyn af dyreholders besætninger, herunder også i Basballe.
Sekretariatet vil på mødet give en orientering om indholdet af græsningsaftalen og status for det samlede
hænde Isesfo rløb.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
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7. Oplæg ved dyrlæge Camilla Eskerod Kristensen om dyrevelfærd

—

hvordan vurderer dyrlægen,

om dyr trives?
Sagsfrem stilling
Dyrevelfærd og dyrs trivsel fylder meget i den offentlige debat, og emnet er blevet yderligere aktualiseret i
forbindelse med den politiske aftale om etablering af de kommende naturnationalparker, jf. natur- og
biodiversitetspakken. Nationalpark Mols Bjerge har tidligere på året i et høringssvar udarbejdet i
samarbejde med tre øvrige nationalparker tilkendegivet sin opbakning til de nye naturnationalparker.
Camilla Eskerod Kristensen, dyrlæge og praksisejer af Kvægdyrlægerne Djursland ApS, vil på mødet
orientere cm, hvordan man ud fra et dyrlægefagligt perspektiv vurderer dyrs trivsel.
-

-

Sagsfremstil I ing
Formanden indstiller, at oplægget tages til efterretning.
Beslutning
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8. Forslag fra Jens Bjørn Andersen om udarbejdelse af etiske regler eller code of conduct for
samarbejdspartnere i forbindelse med græsningsaftaler
Sagsfre m stilling
Sekretariatet har modtaget følgende forslag fra bestyrelsesmedlem og næstformand Jens Bjørn Andersen:
“Jeg vil derfor gerne bede om et særskilt punkt på dagsordenen ved det førstkommende bestyrelsesmøde
hvor vi del5 debatterer dette, og dels tager beslutning om etiske regler eller en code of conduct for vores
samarbejdspartner iforbindelse med græsningsaftaler.

—

Som debatoplæg, så kunne et sådan regelsæt indeholde følgende:
• Kreaturerne må ikke fremstå udmagrede
• Kreaturerne skal tilføres de nødvenlige mineraler
• Svage/syge dyr skal fjernes straks
• Skærpet tilsyn af uvildig gruppe

Den uvildige gruppe skal bestå affagfolk (læs: dyrlæge eller kvægkonsulent). Hvis vi kunne finde enten en
kvægdyrlæge eller kvægkonsulent, der var villige til at kvalificere debatten med et oplæg inden vores debat,
så vil det være optimalt.
Vi bør ligeledes tage stilling til konsekvens ved mislighold af reglerne.”
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Indstilling
Formanden indstiller, at forslaget om udarbejdelse af etiske regler eller code of conduct for
samarbejdspartnere i forbindelse med græsningsaftaler drøftes.
Beslutning
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9. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning pr. 30/4 2021
Sagsfremsti lii ng
Majbritt Petersen, økonomi- og projektmedarbejder, orienterer om budgetopfølgningen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
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10. Orientering fra udvalgene
Sagsfremstil ing
Udvalgene orienterer om, hvilke projekter, man har tildelt midler siden sidst.
Indstilling
Formanden indstiller, at udvalgenes orientering tages til efterretning.
Beslutning
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11. Evt.
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. maj 2021
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