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Bestyrelsesmøde
‘L’? NATIONALPARK MOLS BJERGE

Mandag den 9. maj 2022
fra kl. 16.30

Mødet holdes Mols Bjerge Vej 9, Basballe, 8400 Ebeltoft

1. Godkendelse af referat

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

R&rn* 2oc&end.

2. Orientering om den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge

Sagsfremstilling

Den 24. marts 2022 blev det offentliggjort, at der skal etableres en naturnationalpark på statslige arealer

beliggende indenfor Nationalpark Mols Bjerge. Naturnationalparken er én af 15 kommende parker, der har

til formål at styrke naturen og biodiversiteten ved etablering af større sammenhængende naturområder

uden skov- og landbrugsproduktion med henblik på, at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på

egne præmisser. Der skal i naturområderne udsættes store planteædere til at udføre en vigtig

økosystemfunktion. Det er samtidig hensigten med naturnationalparkerne at skabe spændende og alsidige

naturoplevelser og friluftsliv.

Alle 15 naturnationalparker skal etableres på statslige arealer og er blevet udpeget på baggrund af en

række kriterier, som er udviklet i samarbejde med forskere. Kriterierne omhandler blandt andet størrelse,

biodiversitetsindhold, indhold af Natura-2000-arealer, egnethed til helårsgræsning, muligheder for

friluftsliv m.m. Det har samtidig indgået i udvælgelsesprocessen, at naturnationalparkerne samlet set skal

komplementere hinanden, at der skal være en vis geografisk spredning, og at væsentlige danske naturtyper

er repræsenteret.

Midlerne til etablering af de kommende naturnationalparkerstammertra Natur- og biodiversitetspakken,

der blev vedtaget af et flertal i Folketinget den 4. december 2020. Med pakken afsættes der i årene 2021—

2024 888 mio. kr. til at forbedre naturen og biodiversiteten i Danmark.

Steffen Michael Thomsen, projektleder ved Naturstyrelsen Kronjylland, vil på mødet give en orientering om

den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge og den forestående proces for etableringen.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen drøftes.

Beslutning
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3. Forslag om ændring af forretningsordenen for Nationalparkréd Mols Bjerge

Sagsfre msti Ih 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 èn 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.

Nationalparkloven indeholder imidlertid ingen bestemmelser om, hvor mange gange et rådsmedlem kan

blive genudpeget. Med henblik på at sidestille råds- og bestyrelsesmedlemmer og sikre en vis rotation

blandt rådsmedlemmerne, foreslås det at tilføje følgende i forretningsordenen for rådet, svarende til

forretningsordenen for bestyrelsen: “Genudpegning af det enkelte medlem kan kun ske én gang”.

Indstilling

Formanden indstiller, at forretningsordenen ændres som foreslået.

Beslutning
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4. Årsberetning 2021

4. Årsberetning 2021

Sagsfre mstilli ng

Bestyrelsen skal hvert år fremlægge en beretning, jf. regnskabsvejledningen for de danske nationalparker.

Årsberetningen for 2021 beskriver Nationalparkens projekter og aktiviteter inden for natur, kultur,

friluftsliv, formidling og erhverv i det forgangne år. Beretningen indeholder endvidere informationer om

bestyrelsens, rådets og udvalgenes arbejde.

Indstilling

Formanden indstiller, at Årsberetning 2021 godkendes.

Beslutning
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5. Introduktion til Nationalpark Mols Bjerge — naturområdet

Sagsfremstilling

Natur- og projektmedarbejderne Jens Reddersen og Thomas Stampe Petersen vil introducere de

overordnede linjer for nationalparkens arbejde på naturområdet, konkrete projekter og aktuelle

problemstillinger.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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6. GTO-certificering

6. Green Tourism Organization til Nationalpark Mols Bjerge

Sagsfremsti Ill ng

Nationalpark Mols Bjerge ansøgte 1. marts 2022 om at blive certificeret som Green Tourism Organisation

som landets første nationalpark. Det er en målrettet certificeringsordning for organisationer inden for

turisme, der skal fremme grønne destinationer ved at arbejde for mindst mulig belastning af natur, kultur

og miljø.

Erhvervsudvalget i Nationalparken arbejder fokuseret på at bidrage til, at Nationalparkens

partnervirksomheder inden for turisme — samlet Ca. ii virksomheder, der repræsenterer over 500 lokale

arbejdspladser — arbejder med bæredygtighed i egne virksomheder og desuden, at de lader sig certificere i

den internationale Green Key-ordning. Det er i dette arbejde vigtigt, at Nationalparken går forrest og sørger

for selv at blive miljømærket.

Det kan nævnes, at vores samarbejdspartner, VisitAarhus, er blevet certificeret som landetførste

vis itorga n isation.

Horesta er den danske organisation, der administrerer Green Key og Green Tourism Organisation i

Danmark, og herfra har været besøg på sekretariatet i Strandhuset for at kontrollere, at Nationalparken

lever op til kriterierne. Det kan eksempelvis være affaldshåndtering, indkøbspolitik, elforbrug eller at

fastsætte årlige mål for yderligere grønne forbedringer.

Juryen godkendte Nationalparkens ansøgning medio april 2022 med henvisning til, at Nationalparken

forekommer motiveret i forhold til den grønne dagsorden inden for turisme, og at Nationalparken allerede

arbejder med bæredygtig turisme og har holdt flere arrangementer om bæredygtig turisme i området.

Friluftsrådets jurymedlem, som har været involveret i nationalparker, udtrykte under behandlingen at

ansøgningen tilfredshed med, at Nationalpark Mols Bjerge prioriterer denne indsats og håb om, at det

spreder sig til de øvrige nationalparker.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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7. Budgetopfølgning

8, Budgetapfølgning

Sagsfremstilling

Økonomi- og projektmedarbejder Majbritt Mygind Petersen orienterer om budgetopfølgningen.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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8. Orientering fra udvalgene

Sagsfremsti I Ii ng

Udvalgene orienterer om udvalgsarbejdet og hvilke projekter, man i givet fald har tildelt midler siden sidst

Indstilling

Formanden indstiller, at udvalgenes orientering tages til efterretning.

Beslutning
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9. Aftale om vederlag til nationalparkbestyrelsens formand

9. Aftale om vederlag til nationalparkbestyrelsens formand

Sagsfremstilling

Miljøministeren udpegede d. 1. december 2021 bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge, og den 20.

december 2021 blev formanden udpeget. Formændene for de danske nationalparker modtager honorar for

deres indsats. Honoraret fastlægges efter bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære om særskilt

vederlag m.v. (cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013). Da såvel bestyrelse som formand er ny, skal der vedtages

en aftale om principperne for udbetaling af vederlag til formanden i udpegningsperioden.

Honoraret ydes for deltagelse i bestyrelsesmøder, forberedelse, møder med udvalg og râd, møder med

Miljøstyrelsen og de 4 øvrige nationalparker, møder med borgere m.v. samt tidsforbrug til transport.

Timesatsen for honoraret er fastlagt af Naturstyrelsen, jf. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens

personaleadministrative vejledning, kap. 10.13.4. Timesatsen reguleres efter statens lønreguleringsprocent.

Formanden udarbejder timeregnskab til nationalparkens sekretariat til journalisering, og udbetalingen

godkendes af bestyrelsen.

Indstilling

Nationalparkchefen indstiller, at aftale om vederlag til nationalparkbestyrelsens formand godkendes af

bestyrelsen og underskrives af formand, næstformand og nationalparkchefen.

Beslutning
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10. Status BesØgscenter Nationalpark Mols Bjerge

Sagsfremstil ing

Planklagenævnet ophævede december 2021 lokalplan 420 for nationalparkens kommende besøgscenter.

Johnny Christensen, arkitekt og byplanrådgiver ved Syddjurs Kommune, vil på mødet redegøre for
afgørelsen og give en status for det igangværende arbejde med tilpasning at lokalplan og mUjøvurdering i
relation til Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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11. Nyt fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om nyt 5iden sidst.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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12. Eventuelt
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2022
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