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FORORD
Endnu et år er gået i Nationalpark Mols Bjerges historie. Året har været karakteriseret af højt
aktivitetsniveau, passioneret engagement, ambitiøse projekter og vilje til at skabe resultater
gennem dialog til gavn for vores fælles natur - og så var 2021 det sidste år i den netop afgåede
bestyrelses fireårige funktionsperiode.
Aldrig tidligere har danskerne brugt naturen så meget som i denne corona-tid, hvor også vores
natursyn er genstand for offentlig debat. Nationalparken har på flere måder engageret sig i
debatten og gennemførte i 2021 tre workshops som en del af projektet ”Græsning og friluftsliv
– best practice for dialog, etablering og formidling”. Projektet har national og international
bevågenhed og ledes af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN),
Københavns Universitet. På de velbesøgte workshops blev synspunkter udvekslet i en konstruktiv ånd. Det er vigtigt med en fordomsfri og anerkendende dialog, når så vigtige emner
af stor betydning for mange mennesker er til debat. Jeg kan kun opfordre andre til at lade sig
inspirere, så denne dialogbaserede model udbredes så meget som muligt fremadrettet. Det
virker og gør en forskel.
2021 blev også året, hvor vi åbnede Strandhuset og den omkringliggende have for offentligheden.
Den berømte arkitekt Hack Kampmanns bevaringsværdige husmandssted har siden opførelsen i
1906 været anvendt som privatbolig. Nationalparken har fra sommeren 2020 og frem inviteret alle
interesserede indenfor til skiftende udstillinger og aktiviteter i Strandhuset. I løbet af foråret flytter
Nationalparkens sekretariat ind i huset, der senere skal renoveres som en del af projekt Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.
I året, der gik, igangsatte vi i samarbejde med blandt andet Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen
Kronjylland og VisitAarhus projektet Outdoor Hotspots med Dansk Kyst- og Naturturisme. Det store
og stigende antal gæster i naturen skaber behov for en strategisk tilgang, der sikrer balancen mellem beskyttelse og benyttelse. Vi er derfor i fællesskab i fuld gang med at lave en ny strategisk-fysisk
udviklingsplan, der skal anvise og konkretisere den ønskede retning for udvikling af Mols Bjerge.
I 2018 købte Nationalparken et artsrigt hedeareal på 13,2 hektar og gennemførte et længerevarende naturgenopretningsprojekt. I 2021 var det således en stor fornøjelse både at kunne
sikre biodiversiteten og offentlig adgang ved at overdrage arealet til kommunen, ganske gratis,
og dermed sikre naturen for eftertiden.
Året blev rundet af med konferencen ”Sammen om ansvarlig turisme”, der satte fokus på de fællesskaber, der er nødvendige for at sikre en hensynsfuld turisme i balance med naturen og lokalsamfundet. Vi er i Nationalparken optaget af dagsordenen om bæredygtighed og arbejder målrettet på
en certificering som såkaldt Green Tourism Organisation.
Nu er tiden kommet til et vagtskifte. Miljøminister Lea Wermelin udpegede i slutningen af 2021
en ny bestyrelse, og jeg giver derfor stafetten videre til den nye formand, Helle Hegelund. Det sker
med stor glæde over de opnåede resultater. Jeg takker dybtfølt ledelse og medarbejdere for deres
store og dygtige arbejde. Med de bedste ønsker om alt godt fremover fremlægger jeg nærværende
årsberetning.

Jørgen Blach
Formand for Nationalpark Mols Bjerge

Beretningen indeholder en redegørelse for nationalparkbestyrelsens, -rådets og -udvalgenes væsentligste beslutninger og dispositioner i 2021 samt en gennemgang af de aktiviteter
og projekter, der på den baggrund er blevet iværksat igennem året.
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B EST Y R E L S E , R Å D O G U DVA LG

Nationalpark Mols Bjerge er oprettet i henhold til bekendtgørelse 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 statslige forvaltning.

Nationalparkens bestyrelse nedsættes for en fireårig periode. Bestyrelsen har i 2021 holdt tre møder og behandlet 30
dagsordenspunkter. Dagsordener med sagsfremstilling og
beslutninger kan ses på nationalparkens hjemmeside.
Bestyrelsen nedsætter rådet for Nationalpark Mols Bjerge. Det
består af organisationer og foreninger, som bestyrelsen anser
som vigtige for at sikre den bedst mulige faglige rådgivning og
lokale forankring af arbejdet i Nationalparken.

BESTYRELSEN

RÅDET

Jørgen Blach
Formand
Jens Bjørn Andersen
Danmarks Jægerforbund
Else Brask
VisitDenmark
Jens Søgaard
Landbrug & Fødevarer
Kit Purup
Dansk Skovforening
Margit Røgind	Danmarks Naturfredningsforening
Rita M. Buttenschøn
Dansk Botanisk Forening
Søren Rasmussen
Naturstyrelsen
Thorkil Danielsen
Friluftsrådet
Else Marie Høgh
Syddjurs Kommune
Jørgen Smidt-Jensen
Nationalparkrådet

Kim W. Olesen

| 4 | ÅRSBERETNING 2021

F ormand 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

Rådet har i 2021 holdt to møder og behandlet 20 dagsordenspunkter. Rådets dagsordener og mødereferater kan ses på
nationalparkens hjemmeside.
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 de enkelte udvalg efter faglige kompetencer og interesser.
Hvert udvalg tildeles årligt et beløb, som udvalgene råder over
i forbindelse med konkrete initiativer inden for det respektive
udvalgs fagområde, jf. forretningsorden for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge.

U DVA LG E N E
Naturudvalget:
Rita M. Buttenschøn, Jens Bjørn Andersen, Margit Røgind,
Bent Vad Odgaard, Anni Kjeldsen, Klaus Bertram Mikkelsen.
Kulturudvalget:
Jørgen Smidt-Jensen, Jørgen Blach, Else Marie Høgh,
Jens Kannegaard/Jakob Vedsted, Anna Søgaard Nielsen.
Friluftsudvalget:
Thorkil Danielsen, Kit Purup, Søren Rasmussen, Klaus Vaad,
Flemming Hørsted, Rita Geertz, Anne Ellegaard Larsen.
Erhvervsudvalget:
Else Brask, Jens Søgaard, Ole Wolf, Kim W. Olesen,
Hanne Sloth og Peter Brinks.
De enkelte udvalgs arbejde i 2021 beskrives nedenfor i
afsnittene om aktiviteter og opnåede resultater inden for
henholdsvis natur-, kultur-, frilufts- og erhvervsområdet.
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VISION OG FORMÅL

N AT I O N A L PA R K M O L S B J E R G E
– T I L G AV 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.
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N AT U R

N AT U R U D VA L G E T

N AT U R

Naturudvalget har i 2021 holdt tre møder, hvor udvalget har
drøftet, evalueret og videreudviklet igangværende projekter
samt startet nye natur- og geologiprojekter. Flere udvalgsmedlemmer har med særlig indsigt og netværk deltaget
aktivt i udvikling og drift projekterne.

Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare, styrke og
udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber (§ 2 stk. 1)

Udvalget har desuden arbejdet med projektformidling,
herunder forskning, med faglig rapportering i naturrapporter
og tidsskrifter, medier samt foredrag for Økologisk Landsforening, Arkitektskolen i Aarhus, Museum Østjylland og Kalø
Økologiske Landbrugsskole. Forskningen foregår løbende i
samarbejdsprojekter, herunder bachelor- og specialeprojekter, med Aarhus og Københavns universiteter.

I 2021 har nationalparkfonden gjort dette ved at:

Udvalget har arbejdet sammen med Aarhus Universitet
(Geoscience og Bioscience), Københavns Universitet (Institut
for Geovidenskab og Naturforvaltning samt GLOBE Institute),
GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark
og Grønland), Den Danske Naturfond, Moesgård Museum,
Naturstyrelsen Kronjylland, konsulentfirmaerne Naturbasen,
HabitatVision, LINN-natur, Vildskab, Bio-Con og Lars Gleerup
samt i høj grad med Syddjurs Kommune og en lang række
private og offentlige lodsejere.
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• videreudvikle arbejdet for visionen om mere, bedre og
sammenhængende blomster- og insektrige overdrevsnatur
i hesteskoen rundt om Ebeltoft Vig, hvilket er betinget og
muliggjort af den tørre næringsfattige sandbund. Arbejdet
foregår fortsat i de to først igangsatte etaper: 1. Det
veletablerede BiodiverCity-projekt på Ebeltoft-halvøen
(2015-ff). 2. De to igangværende projekter i Mols Bjerge
med Den Danske Naturfond i Basballe (2017-ff) og Agri
Syd (2019-ff). Hertil kommer et nu nystartet Vild med
Vildt-projekt (2020-ff) imellem de to ovennævnte områder i
Femmøller-Feldballe-Egsmark.
• fortsætte drift og udvikling af projektet “BiodiverCity – blomstrende bånd gennem Ebeltoft”, der er en 13
kilometer lang spredningskorridor fra Øer til Egsmark. Der
er optaget to nye lodsejere (Danhostel Ebeltoft, Ebeltoft
Golf Club) og udført flora-registreringer på ni nye projektarealer hos disse. Der er desuden udgivet en naturrapport
(nr. 34) med blandt andet den nye citizen science-platform

ebeltoftnatur.dk og gennemført hitjagter med oversigter
over de nye fund her. Udvalget har endelig afholdt første
netværkstræf for lodsejerne i BiodiverCity med god deltagelse, rundvisning, foredrag og diskussion på Kvadrat i
Ebeltoft 26. oktober.
• videreudvikle samarbejdet med Den Danske Naturfond
om naturpleje og offentlig adgang på fondens arealer ved
Basballe. I 2021 gennemførtes tre store overvågninger af
henholdsvis gødningsbillefauna, blomstring på udvalgte
vigtige nektararter og tre særlige sjældne plantearter (opret kobjælde, lav skorzoner og djævelsbid), der udkommer
i naturrapporter i 2022. Der er publiceret en international
fagartikel om dynamik og flora i åbne kreaturskabte sandpletter. Drift af områdets natur- og friluftsværdier foregår i
samarbejde med områdets lodsejere og Syddjurs Kommune. Besøgstallet i Basballe er stigende, herunder blandt
andet da Mols Bjerge-stien krydser området.
• medfinansiere og medvirke aktivt i Københavns Universitets forskningsprojekt ”Græsning og friluftsliv - best practise for dialog, etablering og formidling” med afvikling af en
række workshops i Nationalparken med fokus på information og dialog om biodiversitet, helårsgræsning og design
af adgangsmuligheder i nye naturområder. Nationalparken
har i den forbindelse involveret sig praktisk, konstruktivt og
tidligt i den voksende debat om naturpleje, store græssere,
dyrehegn, dyrevelfærd og friluftsliv. Erfaringerne fra de afholdte workshops er anvendt i udformningen af en anlægsog driftsplan for Den Danske Naturfonds Agri-arealer.

• gennemføre forsøg om effekt af dybdepløjning på floraudviklingen på tidligere dyrkede marker på Den Danske naturfonds arealer ved Agri.
• e tablere og indgå i henholdsvis Samarbejdsforum Mols
Bjerge og Det Naturfaglige Samarbejde Mols Bjerge,
herunder med en borgerkonference på Fuglsøcentret
28. september, sammen med Naturstyrelsen Kronjylland,
Syddjurs Kommune og Molslaboratoriet.
•u
 darbejde ansøgning til Kystdirektoratet om forsøgsmæssig
udplantning af ålegræs på lokaliteter i Kalø og Ebeltoft Vig.
• igangsætte pilotprojektet Vores Vilde Haver i samarbejde
med Syddjurs Kommune og et konsulentfirma. Ud af 29 ansøgere er der udvalgt seks fællesskaber, som har deltaget i
et introforløb om, hvordan fællesskaber kan arbejde med
øget biodiversitet i nærmiljøet.
• a fslutte drift, men fortsat overvåge, i projektet ”31 sandmarker i Mols Bjerge” sammen med Naturstyrelsen Kronjylland. Når dataindsamling afsluttes i 2024, skal åbenlyse
barrierer for spredning og etablering af frøplanter inden
for storfolde analyseres og undersøges.
• g ennemføre arealoverdragelse af 13,2 ha fra Nationalparkfonden til Syddjurs Kommune efter gennemført naturprojekt
og med tinglyst deklaration vedrørende biodiversitet og
drift. Der var overdragelse 12. oktober med tale og offentlig
naturtur på Stenagervej 39, syd for Ebeltoft.
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• igangsætte Vild med Vildt-projektet med at skabe mere
overdrevsnatur via frivillige naturplaner i Ebeltoft Vighesteskoens midterste sektion fra Femmøller over
Feldballe-Krakær til Egsmark. Her er der overvejende mellemstore jagt-, skov- og hest-ejendomme. Kortlægning af
fragmenter af overdrevsnatur blev påbegyndt i 2020 og afsluttedes i 2021 via ekstern konsulent Linn-Natur. Rapport
færdiggjort i 2021. Særlig kortlægning af sjældne insekter
i området er udført og publiceret i fagartikel i 2021 (lille
lynggræshoppe). Der er desuden taget indledende kontakt
til flere store lodsejere i området.
• fortsætte natur- og fortidsmindepleje sammen med
Nationalparkens frivillige i Gyvelgruppen (skal sikre truede
levesteder for sjældne arter, især opret kobjælde, kantet
kohvede, hulkravet kodriver, lav skozoner), Dyssegruppen
(overdrevsplanter) i dialog med Moesgaard Museum og
Kaløgruppen under plejeplan (mod invasive arter og for
gamle lægeplante-relikter) med Naturstyrelsen Kronjylland.
• fortsætte og videreudvikle kortlægning af Nationalparkens
særlige og truede arter i Top 20-projektet. Her kortlægger, formidler og beskytter Nationalparken 20 særlige
og truede arter samt deres levesteder. Hovedparten
af felt-registreringerne udføres af frivilllige i Biodiversitetsgruppen, der nu er oppe på 13 højt kvalificerede
personer inden for botanik, svampe, insekter og fugle.
Eftersøgning og kortlægning omfattede i 2021 vår-ærenpris
(en ny bestand), blå anemone (en ny bestand), tyndakset
gøgeurt, kantet kohvede (en ny delbestand), rødrygget
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tornskade og Danmarks kun andet fund af rosatonet vokshat. Der blev gjort gode fund af humlerovbille og gråbåndet bredpande. Arbejdet førte til yderligere to fagartikler
(om henholdsvis vokshatte og lille lynggræshoppe). To
naturrapporter om Top 20-projektet og dets arter udkom
i 2021.
• iværksætte en borgerinddragende eftersøgning af fire
sjældne og karakteristiske forårsinsekter i ”Wanted – not
dead but alive-kampagnen som trods ekstremt køligt forår
gav opmuntrende ny viden (Naturrapport nr. 34).
• f ortsætte samarbejdet med Nymølle Stenindustrier,
Rugaard Gods, Region Midt Råstofkontoret, Norddjurs
Kommune og Den Danske Naturfond om erhvervelse og
ændring i retableringsplan for grusgrave Rugård-Glatved
til biodiversitet, geologisk seværdighed og friluftsliv.
Det er motiveret af det kalkrige råsand og nærhed
til artsrigt hotspot for kalkoverdrev ved Rugaard
Nordstrand - Glatved Strand.
• fortsætte indsatsen for artsrige gamle løvskove i aftale med
Rugaard Gods med konvertering af to ha Sitka-plantage i
Rugaard Sønderskov til lys ege-/askeskov i kystskoven på
artsrigt, kalkrigt plastiske ler.
• igangsætte og gennemføre løbende formidling om konkrete natur- og geologiprojekter i nationale, regionale og
lokale medier med regelmæssige klummer i Nordjyske
Tidende og indslag i DR P1 Morgen samt foredrag for

diverse faggrupper. Der er udsendt otte halve timers
udsendelser om natur- og kulturhistorie i Basballerewildingprojektet med lokal TV-station. Der er publiceret
fem naturrapporter og tre videnskabelige artikler, heraf en
i internationalt tidsskrift.
GEOLOGI
Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare og styrke de
landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab (§ 2 stk. 2)

I 2021 har nationalparkfonden gjort dette ved at:
• understøtte og følge projektet ”Kystmorfologi og aldersbestemmelse af gamle strandvoldssystemer ved Rugaard
Strand, Østdjursland” med Københavns Universitet og efter
aftale med Rugaard Gods. Der er udført prøvetagning til
OSL-datering på strandvolde. Sedimentprøver fra Nørresø-mosen (C14-datering) er udført som del af specialeprojekt (Marie Holst Riis, vejleder er professor Nicolaj Krog
Larsen). Projektet afleveres i 2022.

• fortsætte jagt på og formidling af store kampesten som
repræsentanter for kræfter og processer i områdets istidsgeologi. I 2021 fortsatte vi 2019-samarbejdet med Rønde
Handelsstandsforening og Rønde Distriktsråd om Rønde
som port til Nationalparken. Her optog vi videomateriale
til film med samtale om store sten ved Kalø med kunstner
Erik Peitersen og Nationalparkens Jens Reddersen, der er
lokal sten- og dyssekyndig.
• publicere (Naturrapport 32) et forsknings- og udredningsprojekt om Kystmorfologi: Om for-, nu- og fremtidens
kystlinjer og den dynamik, der styrer den, inkl. menneskelige aktiviteter og anlæg. Det er et projekt med Aarhus og
Københavns universiteter samt GEUS. Projektet har stor
relevans for formidling af tidligere og nuværende kystnære
og sunkne landskaber i og omkring Mols Bjerge og Kalø.
• påbegynde udviklingen af indhold til geologi- og istidsformidling i Kalø Strandhus i skolernes vinterferie uge 7/2022.

• igangsætte projekt ”Mammut, moskusokse, los, ulv og
rensdyr? Djursland forhistoriske dyreverden. Analyse af
fund i nationale depoter” med Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Her samler vi og formidler dyrelivet ved
Mols Bjerges israndslinie og i efteristidens vilde landskaber
med museumsdepoternes knoglefund fra lokalområdet.
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K U LT U R

K U LT U R U D VA L G E T
Kulturudvalget har holdt tre møder i 2021. På møderne har
udvalget behandlet henvendelser om støtte og samarbejde
samt udviklet egne kulturprojekter.
Udvalget har i 2021 arbejdet med en vision om selv at igangsætte projekter og have fokus på den fysiske kulturarv.
Udvalget har længe ønsket at sikre Skovløberhuset i Mols
Bjerge. Huset, der er ejet af Naturstyrelsen Kronjylland,
rummer en central historie om områdets natur- og kulturhistorie. I 1931 flyttede familien Olsen ind i det maleriske hus
ved en mindre sø i bakkerne, og der påbegyndte de deres
livsværk – at tilplante de tørre lyngbakker med nåletræer.
Aarhus Plantage blev familiens livsværk, og det var derfor en
stor sorg for dem, da plantagen kort efter årtusindskiftet blev
fældet for igen at give plads til de tørre, solrige overdrev.
I dag står Skovløberhuset næsten som da familien flyttede
ind i 1931. Placeringen midt i bjergene gør det til et oplagt
sted at formidle landskabets transformation fra lyngbakker til
nåletræsplantage og endelig tilbage til de artsrige overdrev,
der er en vigtig del af Nationalparkens eksistensberettigelse.
For kulturudvalget var det derfor glædeligt, at Naturstyrelsen
Kronjylland i 2021 besluttede at bevare Skovløberhuset. Planen er - med respekt for det eksisterende- at omdanne huset
til et formidlingssted for Mols Bjerges natur- og kulturhistorie. Da Mols Bjerge-stien passerer umiddelbart forbi huset,
vil det også kunne fungere som støttepunkt og madpakke-
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sted for friluftslivet i bjergene. Renovering og fremtidig drift
af Skovløberhuset skal ske i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, den nystartede venneforening og Nationalparken.

K U LT U R H I S T O R I E O G K U LT 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 2021 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:
• yde støtte til etablering af Foreningen Skovløberhusets
Venner og til dokumentation af livet i Skovløberhuset som
oplevet af de tidligere beboere, Olsen-brødrene på i dag
henholdsvis 80 og 90 år. De er de sidste, nulevende børn
i skovløberfamilien, der boede i huset. Kulturudvalget har
desuden givet støtte til renovering af husets tag og indretning af et formidlingsrum i husets stald.
• at igangsætte et sogneprojekt i Bregnet Sogn i samarbejde
med Museum Østjylland. Sogneprojektet er et undersøgelsesprojekt, hvor fagpersoner sammen med frivillige arbejder med at kortlægge et sogn på tværs af tidsperioder fra
oldtid til nutid. Gennem forskellige aktiviteter er formålet
at samle information og vidnesbyrd til et tidspuslespil, der
på sigt skal give et billede af livet på egnen og en forståelse
for udviklingen gennem tiden.

• afholde åben udgravning af middelalderlandsbyen Bregnet
i samarbejde med Museum Østjylland. I fire uger i skolernes sommerferie gravede arkæologerne på marken ned
mod Kalø Slotsruin. De fandt fire huse og adskillige mønter
fra perioden fra 1.400 -1.600. Herudover fandt de også gryder, spænder, lysestager, beslag, tegl, keramik, munkesten
(med poteaftryk). Det anlæg, som umiddelbart lignede en
teglovn, viste sig at være en æltegrube med målene 2,5
X 3 meter, hvilket vidner om en stor produktion. Fundene
bekræfter, at der er flere faser i landsbyens udvikling og
i teglproduktionen. Mange landsbyer forsvandt under
pesten, men Bregnet overlevede, sandsynligvis på grund af
borgen på Kalø, og forsvandt senere sammen med denne.
Nationalparken bidrog foruden finansiering til formidling af
de åbne udgravninger med et korps af frivillige værter og
med historiefortæller, Conny Radza, der fortalte middelalderskrøner over bålet som den kloge kone Margrethe. I
alt lagde ca. 3100 gæster vejen forbi åbne udgravninger.
Som endnu et element i Sogneprojektet blev der i efteråret
desuden afholdt detektortræf på marken syd for Bregnet
Kirke. Endelig blev den borgerinddragende del af Sogneprojektet skudt i gang med et informationsmøde på Kulturhotellet i Rønde, hvor fund fra sommerens udgravninger
blev gennemgået, og der blev inviteret til videre granskning
i Bregnets historie.

historiske centrum i Ebeltoft. De fem fortællere har hver
deres personlige forhold til historierne om de fiffig-dumme
molboer. På turen fortæller de uddrag af deres yndlings-molbohistorie, fortæller om hvilken betydning den
har for dem, og hvad vi kan bruge historierne til i dag. Hør
sofaversionen her: www.soundcloud.com/jegkanhuske/
jeg-kan-huske-molbohistorier. Nationalparken støttede
desuden live molbo-optræden under Ebelfestivalen.
• udarbejde stiforløb og folder til den nye oldtidssti i Ringelmose Skov i samarbejde med seniorforsker ved Moesgaard
Museum, Niels H. Andersen, og Nationalparkens frivillige
dyssegruppe. Den helt enestående koncentration og variation af oldtidsminder i Ringelmose Skov formidles nu både
i landskabet og på Nationalparkens hjemmeside. Som del
af projektet foretog Moesgaard Museum i foråret en geomagnetisk scanning af en langdysse på ruten. Scanningsbillederne er lovende, og dyssen er sandsynligvis blandt de
allerældste i landet.
• udgive bogen Nationalpark Mols Bjerge af Danske Kunstnere for Natur og miljø (DANE). Bogen indeholder kunstnernes værker fra Mols Bjerge. Det er en smuk og oplysende
bog om flora samt fugle- og insektliv i Nationalparken.
Henvisning til salgssteder findes på nationalparkens hjemmeside.

• revitalisere molbohistorierne i form af en molbo-soundwalk lavet af komponist og lydkunstner Hans Sydow. “Jeg
kan huske - Molbohistorier” starter fra Maltfabrikken
i Ebeltoft. Ruten går via Adelgade gennem det gamle
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FRILUFTSLIV

F R I LU F T S U DVA LG E T
Friluftsudvalget har haft tre møder i 2021.
Møderne blev afholdt forskellige steder i Nationalparken,
hvor udvalget samtidig besigtigede nogle af de projekter,
som har modtaget støttet fra Nationalparken.
Friluftsudvalget har i 2021 haft stort fokus på at etablere
infrastruktur som stier og sheltere med henblik på at gøre
Nationalparken til en førende vandredestination.
Udvalget har desuden behandlet tre ansøgninger og givet
støtte til dem alle. Ansøgningerne vedrørte to events,
en vandfestival og Mols Bjerge March samt en hjertestarter.
F R I L U F T S L I V S A M T N AT U R O G K U LT U R O P L E V E L S E R
Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab,
herunder bymiljøer (§ 2 stk. 4)

I 2021 har nationalparkfonden gjort dette ved at:
• fortsætte arbejdet med at udbygge Mols Bjerge-stien med
to ekstra etaper på hver 20 kilometer. Den ene etape går
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ud omkring Gåsehage og den anden omkring Jernhatten.
Gåsehage-etapen er næsten klar til at blive taget i brug.
Det er mere vanskeligt at finde et passende trace til etapen
omkring Jernhatten.
• indkøbe to terrængående kørestole med henblik på udlejning til handicappede som en hjælp til, at de kan komme
på oplevelsesture i Mols Bjerge eller til Kalø Slotsruin. Det
er tanken, at Nationalparkens frivillige fragter stolene til
et aftalt mødested, hvor den bevægelseshandicappede
person, efter en kort instruktion, selv kan køre den valgte
tur sammen med familie og hjælper. Den frivillige, der har
leveret kørestolen, kan eventuelt følge med som guide.
• arbejde med at optimerer appen Nationalpark Mols Bjerge
og web-kortets brugerflade. I samarbejde med de andre
danske nationalparker er der i 2021 tilføjet flere nye funktioner og sket forbedringer i backend, så brugerne i dag
eksempelvis kan udskrive tekstfelterne og få dem oversat
til engelsk og tysk.
• arbejdet med et system til booking af sheltere og mulighed
for tilkøb af brænde. Arbejdet fortsætter ind i 2022.
• vedligeholde og opmærke Naturstyrelsens kortere vandrestier, der er markeret i landskabet med gult. Arbejdet
udføres af Skovhjælpere, som er en gruppe udviklingshæmmede fra en lokal, kommunal institution. Arbejdet
ledes af to frivillige fra Nationalparkens Frivilliggruppe.

• støtte renoveringen af det kulturhistoriske Skovløberhuset
i Mols Bjerge for at etablere et støttepunkt til Mols
Bjerge-stien. Huset skal fungere som museum i beboelsesdelen. I husets gamle stald skal der være madpakkerum
med offentlig adgang. Der er akut behov for et nyt stråtag,
hvilket Friluftsudvalget har givet støtte til.
• etablere to nye shelterpladser med hver to nye sheltere,
primitivt toilet, bålplads og vandpost. Pladserne står ved
Gravlev og ved Femmøller Efterskole, hvorfra der er adgang
til Mols Bjerge-stien.
• arbejde med et kodeks for hensynsfuld færdsel i naturen.
Arbejdet bygger oven på et code of conduct-produkt
udført i Nationalpark Vadehavet, ligesom det tilpasses
lokale forhold. Arbejdet omfatter 10 gode råd med titlen
“Vær den bedste gæst i naturen” og er inddelt i et generelt
afsnit om nationalparkens naturtyper, love og reglerne
samt forstyrrelsesadfærd. Den anden del af dokumentet
bliver en række gode råd til forskellige friluftsbrugere.
• udbyde en række guidede snorkelture for begyndere,
hvor deltagerne bliver præsenteret for livet under vandet
i Nationalparkens havområder. I 2021 oprustede Nationalparken med en række nye instruktører, som muliggjorde en
fordobling af antallet af ture. Det skyldes, at snorkeldyk er
en meget populær aktivitet.
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ERHVERV OG TURISME

E R H V E RV S U DVA LG E T
I 2021 har nationalparkfonden gjort dette ved at:
I 2021 har Erhvervsudvalget holdt tre møder.
Udvalget har på sine møder løbende behandlet ansøgninger
fra virksomheder om tilladelse til brug af Nationalpark Mols
Bjerges logo. I 2021 gav udvalget logotilladelse til Molsskolen, Børnehuset Mols og Naturbørnehaven Mols Bjerge.
Endelig kan 15 nye virksomheder med 2021-certificering fra
Nationalparkens Serviceuddannelse nu bruge logoet.
Udvalget har i forbindelse med Nationalparkens Servicenetværk fortsat arbejdet med ansvarlig turisme, der blev
påbegyndt i 2020. På grund af corona-epidemien har det
været vanskeligt at gøre store fremskridt. Udvalget har dog
i 2021 lanceret og testet et nyt koncept, Bag to Nature, der
er en madpakkepose, der skal afløse partnervirksomhedernes forskellige poser, og som desuden har påtrykt kodeks for
god opførsel i naturen.
Udvalget har desuden igennem året løbende drøftet de
tiltagende trafikale udfordringer i Nationalparken og i
særdeleshed i kerneområdet Mols Bjerge og glæder sig
over, at et fælles projekt med Dansk Kyst- og Naturturisme
nu viser vejen for visitor management i Mols Bjerge.
TURISME, ERHVERV OG LOKALBEFOLKNING
Nationalparkfonden skal støtte en udvikling til gavn for
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne. (§ 2 stk. 6)
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• uddanne 15 nye virksomheder på Nationalparkens Serviceuddannelse. Det er et kompetenceudviklingsforløb, der
går ud på at optimere områdets gæsteservice og etablere
et nationalparkværtskab. På et tredages forløb arbejder
deltagerne med at få et bredere kendskab til Nationalparken. De arbejder med værtskab 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 ottende hold på uddannelsen.
•H
 olde to møder i Nationalparkens Servicenetværk, der
i 2021 voksede til ca. 110 certificerede virksomheder,
der repræsenterer ca. 500 lokale arbejdspladser. På et
udendørsmøde i juni besøgte netværket partnervirksomheden Danmarks Jægerforbund. Efter bålkaffe og en Bag
to Nature med morgenmad blev netværket introduceret
til fænomenet naturnationalparker og hørte om naturplejedyr og de udfordringer, der har givet debat i 2020-21.
Udvalget finder det vigtigt for virksomheder, der møder
gæster i Nationalparken at have korrekt viden, fordi mange
gæster også er interesserede i spørgsmål om indhegninger
og naturplejedyr. Netværket blev desuden orienteret om
nyheder og kommende sommeraktiviteter samt kunne
forsyne sig med diverse materialer. På den vis var mødet
kick off til højsæsonen. På et møde i november på Kalø
Økologisk Landbrugsskole var netværket på en vandring og
introduktion til Oldtidsstien i Ringelmose Skov med senior-
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forsker Niels H. Andersen, Moesgaard Museum. Herefter
var der en workshop om Besøgscenter Nationalpark Mols
Bjerge, hvor deltagerne arbejdede med dels gode ideer,
dels virksomhedernes egne ønsker til et besøgscenter. Efter
en fælles middag var der endnu en workshop, der samlede
op på bæredygtighed med henblik på i 2022 at fortsætte
arbejdet med at blive en mere bæredygtig destination for
turisme.
• levere nationalparkflag til en række virksomheder som led i
at synliggøre Nationalparken hos partnerne og dermed for
lokale beboere og gæster i området.
• udvikle og teste madpakkeposen Bag to Nature, der er
produceret i bæredygtigt papir, og som skal afløse partnervirksomhedernes egne madpakkeposer. De har påtrykt
kodeks for god opførsel i naturen. En interviewrunde viser,
at virksomhederne er meget glade for og bruger poserne,
og at deres indtryk er, at deres gæster læser på poserne.
• deltage i Dansk Kyst- og Naturturismes (DKNT) projekt,
“Konkurrencekraft via outdoor hotspots”, sammen med
Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen Kronjylland og VisitAarhus. Med det ambitiøse projekt har DKNT ønsket at
anvende en model for at lave fysiske udviklingsplaner
for byer på et større naturområde som Mols Bjerge, og
Nationalparken er udvalgt til projektet på grund af det
tætte samarbejde med områdets lokale virksomheder.

en ansvarlig turisme med blandt andet mindre trafik i den
centrale del af Mols Bjerge og etablering af faciliterede
p-pladser i kanten af området. Der har været afholdt to
workshops, hvor lokalområdet har deltaget i arbejdet.
• I et andet delprojekt har Nationalparken som projektleder,
delegeret til Karpenhøj Naturcenter, samlet en outdoorklynge bestående af virksomheder fra Nationalparken og
omegn med henblik på at understøtte dem i deres udvikling. Det har været et fokus at samle dem om at stille krav
til hinanden om blandt andet henvisning af kunder, kodeks
for god opførsel i naturen og fælles projekter.
• holde den faglige konference “Sammen om ansvarlig turisme” for at få inspiration til at arbejde i fællesskaber med
turisme og bæredygtighed fra andre dele af landet samt
udbrede arbejdet med ansvarlig turisme i Nationalparkens
Servicenetværk. Dagen foregik hos partnervirksomheden
Fuglsøcentret. Til konferencen producerede udvalget et
konferencemagasin i høj kvalitet.
• igangsætte udvikling af en børnebog og et spil med
Nationalparkens signaturdyr markfirbenet. Produkterne
skal være i høj kvalitet, give læring og være engagerede for
familier med børn og vise Mols Bjerge som naturområde
og besøgssted.

• I et delprojekt er der i 2021 udviklet en ambitiøs fysisk
strategisk plan, der markant bidrager til visitor management i kerneområdet Mols Bjerge med henblik på at sikre
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FORMIDLING

Nationalpark Mols Bjerge har ikke et udvalg for formidling,
idet opgaven går på tværs af alle fagområder. Da formidling er
centralt for Nationalparkens synlighed og tilstedeværelse i forhold til beboere og gæster, indgår det i alle udvalgs arbejde.
Særligt gælder det, at undervisningsmaterialer til folkeskolerne indgår i Friluftsudvalgets arbejde.

Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke forskning,
undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige
værdier (§ 2 stk. 5)

• vedligeholde og udbygge Nationalparkens læringsportal
”Lær med Nationalparken” med en lang række undervisningsforløb om Nationalparken. Arbejdet med at lægge
Junior Ranger-undervisningsforløb på portalen er desuden
påbegyndt.
• tilbyde daglig formidling og guidede natur- og kulturhistoriske ture i skolernes sommerferie. I 2021 var Nationalparkens guider posteret ved Kalø Slotsruin, Besøgscenter Øvre
Strandkær, Vibæk Strand og på Maltfabrikken i Ebeltoft. De
otte nationalparkguider havde direkte kontakt med godt
17.200 personer hen over sommeren. Af dem havde guiderne ca. 1.600 personer med på guidede ture ud i Nationalparken.

I 2021 gjorde nationalparkfonden dette ved at:
• Nationalparken har fra sommeren 2021 rådet over Strandhuset ved Kalø Slotsruin. Det er tegnet af arkitekt Hack
Kampmann, og det er planen, at sekretariatet skal flytte
dertil i 2022. Lejemålet har givet mulighed for at være
tilstede i det område, hvor Besøgscenter Nationalpark Mols
Bjerge planlægges. Strandhuset er i 2021 blevet anvendt til
at teste forskellige formidlingsgreb. Der har således været
to udstillinger, der er lavet i samarbejde med Mette Romme
Landskab, Botanik og Landskabsfortællinger. I skolernes
sommerferie kunne besøgende blive klogere på Hack Kampmann og strandfloraen lige uden for døren. I efterårsferien
var der en udstilling om kystskovens fortællinger suppleret
med et aktivitetsprogram med vandrende foredrag og naturformidling for børn.
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• tilbyde tre timers sightseeing i bus i Nationalpark Mols
Bjerge med stop på udvalgte steder. I 2021 havde bussen
ca. 530 gæster.
• tilbyde gæster en række sejladser med Veteranskibet
Skødshoved. Der blev igen i år tilbudt tre typer af ture:
Sælsafari med afgang fra Nappedam Lystbådehavn, langture
fra Nappedam til Ebeltoft eller retur og endelig korte ture
fra Ebeltoft Havn. I alt blev der solgt knap 660 billetter.
• indrette et helt nyt formidlingsrum på Havmøllen ved Jernhatten. Her er borde og bænke, plancher med oplysninger
om området og fem gør det selv-opgaver til store og små
gæster. Desuden er der adgang til toilet. Rummet er åbent i
dagtimerne.
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• f ormidle Nationalparken på nationalparkmolsbjerge.dk.
I 2021 blev der lagt 51 nyheder på hjemmesiden.
• berette om sekretariatets dagligdag, projekter og arrangementer gennem flere ugentlige opdateringer på Facebook.
I 2021 er der som i tidligere år sket en stigning i antal
følgere til nu over 6.300. 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.

• uddele hæftet ”Sommer i vores natur”, der er et opgavehæfte, der opfordrer gæster til at besøge 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.
• arrangere offentlige rundvisninger på Jagtslottet og i
Karlsladen. Rundvisningerne varetages af en gruppe af
Nationalparkens frivillige, der i alt havde 271 gæster med
rundt på turene.

• udsende 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 gennem pressemeddelelser
og i annoncer. Sekretariatet udsendte over 40 pressemeddelelser i 2021. Nationalparken indledte derudover et
samarbejde med de fire andre nationalparker om fælles
pressemeddelelser og udsendte de første i 2021. Nationalparken har desuden samarbejdet med VisitAarhus om
omtale af Nationalparken i deres produkter.
• 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.
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FRIVILLIGE
Nationalparkfonden arbejder målrettet med at inddrage frivillige, lokale borgere i arbejdet med at udvikle Nationalparken.

Turguiderne: Guider på bestilte ture i Nationalparken, oftest i
Mols Bjerge.

Formålet 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.

Skødshovedgruppen: Formidling af den maritime kulturhistorie under sejladser med Veteranskibet Skødshoved.

Frivilliggruppen tæller ved udgangen af året 78 aktive medlemmer, der er fordelt på en række forskellige arbejdsgrupper:

Kvalitetsvandresti-gruppen: Etablering af kvalitetsvandrestier
og andre nye stianlæg. Gruppen er opdelt i flere undergrupper, der arbejder med forskellige stiforløb.

Kaløgruppen: Fjernelse af uønsket opvækst, oprydning, tilsyn
og andre mindre opgaver, som er aftalt med Naturstyrelsen
Kronjylland og Slots- og Kulturstyrelsen. Arbejdet foregår på
og omkring Kalø Slotsruin.
Sheltergruppen: Tilsyn med et antal sheltere i Nationalparken,
herunder oprydning, tilvejebringelse af brænde og mindre
vedligehold. Desuden har gruppen i 2021 etableret to nye
shelterpladser.
Dyssegruppen: Fjernelse af uønsket tilgroning på udvalgte
stendysser. Registrering af højenes biologi.
Jagtslotgruppen: Rundvisninger på Jagtslottet på Kalø og i
Besøgscenter Karlsladen.
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Skovhjælperne: Vedligeholdelse af afmærkede kortere gule
stier i Mols Bjerge.

Eventgruppen: Bemanding af infoboder, deltagelse i markeder,
officials ved særlige lejligheder.
Biodiversitetsgruppen: Registrering af flora og fauna med særlig vægt på de tyve særlige arter i Nationalparken. Gruppen
registrerer arealer, som er relevante for Gyvelgruppen.
Tinghulegruppen: Arbejder med at få Tinghulen bragt tilbage
til fordums pragt og samtidig lave historisk undersøgelser om
Tinghulens betydning.
Gyvelgruppen: Fjerner uønsket opvækst på særlige sårbare
lokaliteter, hvor en bestand af truede planter er ved at blive
skygget væk.

B E S Ø G S C E N T E R N AT I O N A L PA R K
MOLS BJERGE
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 opføres ved siden
af en kulturhistorisk bygning fra 1899, der er tegnet af Hack
Kampmann, og hvortil Nationalparkens sekretariat skal flytte.
Besøgscentret skal sammen med sekretariatet udgøre
Nationalparkens formidlingsmæssige spydspids. Placeringen
er optimal, fordi området allerede i dag er Nationalparkens
mest besøgte udflugtsmål med over 250.000 besøgende om
året, og fordi området ligger som en port til Nationalparken
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 arbejder i skrivende stund med udarbejdelse af en lokalplan for området, og bestyrelsen fortsætter
på den baggrund indsatsen med realisering af projektet,
herunder sikring af det nødvendige økonomiske fundament.
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A D M I N I S T R AT I O N

Timeforbrug 2021
Nationalparkfonden drives af et sekretariat med otte medarbejdere.
Herudover havde sekretariatet blandt andet i sommerferien
seks løst ansatte nationalparkguider.
Det samlede timeforbrug for medarbejderne var i 2021 på
13.222 arbejdstimer.
I forhold til timeforbruget på formidlingsområdet har
nationalparkguiderne brugt 1.289 timer.
Timeforbrug til administration på 3.958 timer omfatter
sekretariats-, bestyrelses-, udvalgs- og rådsarbejde.

Regnskab 2021
Administration
Natur
Geologi og landskab
Kultur
Friluftsliv
Erhverv og lokalsamfund
Formidling
Frivillige
Skoletjeneste
Besøgscenter
Udgifter i alt
Indtægt fra projekter mv.
Resultat i alt

Kr.
2.014.542
1.634.089
116.428
1.127.882
777.921
783.372
2.186.259
265.458
17.543
488.814
9.412.310
1.415.173
7.997.137

Bevægelser anlægsaktiver
Pålagt besparelse
Bevilling
Resultat 2021

169.056
100.000
9.400.000
1.133.807
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Opsparing 2021
Kr.
3.900.087
-1.756.345
1.781.502
1.422.277
814.259
673.058
-821.408
1.037.225
-422.131
1.133.807
7.762.331

Resultat 2012
Resultat 2013
Resultat 2014
Resultat 2015
Resultat 2016
Resultat 2017
Resultat 2018
Resultat 2019
Resultat 2020
Resultat 2021
Opsparing pr. 31.12.2021

Videreførelser 2021
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. 31.12.2021 er der 1.833.300 kr. på tilsagnskontoen.
Forbrug 2021 i pct.

■ Administration 21%
■ Natur, Geologi og landskab 18%
■ Kultur 12%
■ Friluftsliv 10%
■ Erhverv og lokalsamfund 8%
■ Formidling, skoletjeneste 23%
■ Besøgscenter 5%
■ Frivillige 3%
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