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1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning

2. Evaluering af bestyrelsesarbejdet
Sagsfre msti Ii ng
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. oktober 2017, vil miljøministeren i indeværende
år udpege en ny bestyrelse med funktionsperiode fra 1. oktober 2021.
På det første bestyrelsesmøde i den nye funktionsperiode nedsættes nationalparkrådet, som på sit første
møde 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.
Indstilling
Formanden indstiller, at det hidtidige arbejde i denne bestyrelses funktionsperiode drøftes.
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3. Naturnationalparker

Svar fra Miljøminister Lea Wermelin
Notat om proces for naturnationalparker
Sasfrernstilling
Et flertal i Folketinget vedtog i 2020 en natur-og biodiversitetspakke, der betyder, at der i årene 2021—
2024 afsættes 888 mio. kr. til at forbedre naturen og biodiversiteten i Danmark. Aftalen medfører blandt
andet etablering af 15 nye naturnationalparker og nedsættelse af et nyt biodiversitetsråd.
Formålet med naturnationalparkerne er at styrke naturen og biodiversiteten ved at etablere store
sammenhængende naturområder og udsætte store planteædere med henblik på at udføre en vigtig
økosystemfunktion. Det er samtidig også hensigten, at naturnationalparkerne skal give mulighed for
spændende og alsidige naturoplevelser og friluftsliv.
Der er således god indholdsmæssig overensstemmelse mellem disse formål og nationalparklovens
formålsbestemmelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1—10, Her fremgår det blandt andet, at formålet med oprettelse af
nationalparker er at skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og
international betydning, at bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed, sikre kontinuitet og
muligheder for fri dynamik i naturen og fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen
og landskabet.
I løbet at de næste tre år vil der blive etableret naturnationalparker, hvor både forskere, landsdækkende
interesseorganisationer og lokale brugere vil blive involveret.
Miljøministeren har i forbindelse med organiseringen af arbejdet med etablering af de nye
naturnationalparker nedsat to arbejdsgrupper, en videnskabelig arbejdsgruppe og en national
arbejdsgruppe for interessenter. Seniorrådgiver ved Københavns Universitet og bestyrelsesmedlem i
Nationalpark Mols Bjerge, Rita Buttenschøn, sidder i den videnskabelige arbejdsgruppe, og Danmarks
Nationalparker er repræsenteret i arbejdsgruppen for interessenter ved Lars Vedsmand, formand for
bestyrelsen i Nationalpark Skjoldungernes Land.
Naturstyrelsen skal udarbejde projektforslag for de kommende naturnationalparker, og såvel de to
nationale arbejdsgrupper som lokale projektgrupper vil blive inddraget i det konkrete arbejde.
Projektforslagene skal endvidere godkendes af aftalekredsen bag naturnationalparkerne og sendes i
offentlig høring.
Formand for Nationalpark Mols Bjerge, Jørgen Blach, har tidligere på åtet i et høringssvar udarbejdet i
samarbejde med tre øvrige nationalparkformænd tilkendegivet sin opbakning til de kommende
—

-

naturnationalparker.
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Miljøministeren har hen over sommeren inviteret alle interesserede til at komme med forslag om placering
af de kommende naturnationalparker. Der var deadline for indsendelse af forslag til fremtidig placering den
2. august 2021. På baggrund af de indkomne ønsker samt allerede foreslåede områder udarbejder
Miljøministeriet en bruttoliste, der vil blive præsenteret for de to nationale arbejdsgrupper samt relevante
ministerier og kommuner med henblik på kommentarer og input til brug for eventuel senere politisk
godkendelse.
På mødet vil nationalparkchefen give en orientering om de kommende naturnationalparker og baggrunden
for forslaget om indsendelse af en interessetilkendegivelse og invitation til miljøministeren om deltagelse i
workshop om græsning og friluftsliv den 6. oktober 2021. Orienteringn skal ses i forlængelse af de tidligere
orienteringer på henholdsvis bestyrelsesmøde, naturudvalgsmøde, rådsmøde og servicenetværksmøde.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
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4. Status Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge
Sa gsf re msti II ing
Der vil på mødet blive givet en status for arbejdet med realisering af Besøgscenter Nationalpark Mols
Bjerge.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
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5. Status sommersæson 2021
Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive givet en status for sommersæsonen 2021.
Indstilling
Formanden indstiller? at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
•

U

6. 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, héstyrelsesmedlem og formand for Naturudvalget, Rita ButtensEhØn, orientere
om status for projektet, herunder den netop afholdte workshop på Fuglsøcentret d. 25. august 2021.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

\

Side 5

Bestyrelsesmøde

‘2?

NATIONALPARK MOLS BJERGE

Mandag den 30. august 2021
fra kl. 16.00
Mødet holdes hos Holmegaard, Fredskoven 4, Hyllested, 8400 Ebeltoft

7. Økonomi Basballe

Orientering om økonomien i Basballe-projektet
Sagsfre msti II ing
Nationalpark Mols Bjerge indgik i 2019, på vegne af lodsejerne i Basballe-trekanten, en græsningsaftale
med en privat dyreholder. Græsningsaftalen løberfrem til 31. april 2023. Sekretariatet vil på mødet, i
forlængelse af drøftelsen på bestyrelsesmødet den 18. maj 2021, gennemgå økonomien i Basballe
projektet.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning

\

8. Evaluering af lov om nationalparker

ffl
Rapport til brug for evaluering af nationalparkloven, samt tillæg
Sagsfremsti I Ii ng
Nationalparkloven, som blev vedtaget i 2007, er netop blevet evalueret. Formålet med evalueringen at
nationalparkloven har været at klarlægge hvorvidt lovens formål i praksis opfyldes i de 5 danske
nationalparker. Miljømisteriet har i den forbindelse bedt Rambøll om at undersøge, hvordan
nationalparkernes indsats bidrager til at opfylde de 10 ikke-prioriterede formål, der er angivet i loven.
Evalueringen viser, at rammerne omkring nationalparkloven som udgangspunkt ervelfungerende, da der
har været overensstemmelse mellem de opsatte mål, de prioriterede aktiviteter og de resultater, der
foreløbig er opnået. Miljøministeren afholdte den 24. juni 2021 et møde med forligskredsen bag
nationalparkloven CV, K, LA, DF, 5, Ry, SF), hvor evalueringen af nationalparkloven blev drøftet.
Konklusionen på drøftelsen blev, at der ikke for nuværende er behov for at ændre nationalparkloven.
Nationalparkchefen vil på mødet kort gennemgå evalueringen.
Sagsfre msti II ing
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
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9. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning pr. 15/8 2021
Sagsfremsti I Ii ng
Majbritt Petersen, økonomi- ogprojektmedarbejder, orienterer om budgetopfølgningen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen ta!es til efterretning.
Beslutning

b\

err9t

10. 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

11. Evt.
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2021
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