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1. Godkendelse af referat

Indstilling

Formanden indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Çeco 80adb.

2. Nyt fra formanden

Sagsfremsti Ill ng

Formanden orienterer om nyt siden sidst.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

0 4tx.c* re4n

3. Status Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge traf medio 2013, på baggrund af grundige undersøgelser og

drøftelser, beslutningen om placering af det kommende Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge. Ultimo

2013 besluttede bestyrelsen endvidere, at der skulle udskrives en arkitektkonkurrence og udarbejdes et

prospekt for projektet.

I november 2016 vandt Arkitema arkitektkonkurrencen med et besøgscenter formet som en blød bakke.

Arkitektkonkurrencen havde deltagelse af fem virksomheder, der var blevet udvalgt efter en

prækvalifikationsrunde med 34 ansøgninger fra arkitektfirmaer i ind- og udland.

Syddjurs Kommune godkendte en lokalplan for projektet i 2019. Lokalplanen blev imidlertid ophævet af

Planklagenævnet i december 2021 grundet manglende miljøvurdering og mangelfuld visualisering af

projektet. Syddjurs Kommune tog primo 2022 skridt til at udarbejde en miljøvurdering og de nødvendige

visualiseringer. Den endelige lokalpian forventes offentliggjort primo 2023.
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Fredningsnævnet modtog i september 2014 en henvendelse fra Syddjurs Kommune, der bad om en

forhåndsvurdering af mulighederne for at opføre et besøgscenter i forhold til de gældende

fredningsbestemmelser. Fredningsnævnet behandlede sagen den 3. oktober 2014, hvor området blev

besigtiget.

Fredningsnævnet udtalte efterfølgende i skrivelse af 24. oktober 2014:

“Fredningen al Kalø Gods er en landskabsfredning, hvorefter arealerne skalforblive henliggende i den på

fredningstidspunktet værende tilstand således, at der til eksempel ikke på arealerne må opføres bygninger

eller i øvrigt anbringes eller indrettes noget, der kan gribe forstyrrende ind i det landskabelige billede.

Projektet med opførelse af et velkomstcenter forudsætter derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en foreslået

eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride modfredningensformål.

Fredningen al Kalø Vig blev gennemført bl.a. af hensyn til betydningen for almenheden, herunder udsigten

over det skønne og videnskabeligt så overordentligt interessante landskab, der så ofte er brugt og i

fremtiden bestandig hyppigere vil blive brugt såvel af skoler som af studerende til undervisningsbrug, og

som virker betagende ikke blot på turisten, men også på den, der med videnskabelig forståelse af dets

oprindelse søger dertil. Det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at det vil være i god

overensstemmelse med fredningen at fjerne en række ældre uensartede bygninger og erstatte dem med én

bygning, der placeres mere skjult og med en placering længere væk fra det naturlige sted for udsynet til

Kalø Slotsruin end de nuværende bygninger.

Fredningsnævnet vil på den anførte baggrund se positivt på en ansøgning om dispensation til et

velkomstcenter med den beskrevne størrelse og placering, idet fredningsnævnets godkendelse af et byggeri

dog må afvente et konkret projekt med nærmere beskrivelse af byggeriets udformning.

Fredningsnævnet finder således ikke grundlag for at betinge en godkendelse af velkomstcentret af en anden

placering som foreslået af Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsnævnet er dog enig med Danmarks

Naturfredningsforening i, at parkeringsforholdene kan være problematiske og uhensigtsmæssige i relation

tilformålet med fredningen, da det virker skæmmende ved den landskabsmæssige oplevelse affredningen.

Fredningsnævnet foreslår derfor, at det undersøges, om en parkeringsplads kan etableres nordvest for

velkomstcentret på samme side af landevejen som velkomstcentret som alternativ til den nuværende

placering og udbygning af den eksisterende parkeringsplads”.

På mødet vil Arkitema give en præsentation af det samlede vinderprojekt ved Poul Schülein, partner og

arkitekt MAA og Christian Sally Jung Jensen, forretningsområdechef, associate og arkitekt MAA.

Susanne Bang Vandborg, bygherrerådgiver og indehaver, DI K2 Bygherrerådgivning, vil endvidere

fremlægge et opdateret budget og tidsplan for projektet.
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Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

o-- errQ+fl

4. Introduktion til Nationalpark Mols Bjerge — kulturområdet

Sagsfremsti Iii ng

Kulturmedarbejder Susanne Krogstrup vil introducere de overordnede linjer for nationalparkens arbejde på

kulturområdet, konkrete projekter og aktuelle problemstillinger.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

--S\ J\-çe*”VC

5. Den Strategisk-Fysiske Udviklingsplan

Strategisk-fysisk udviklingspian for kerneområdet i Nationalpark Mols Bjerge udleveres på mødet

(fremsendes virtuelt med dagsordenen).

Sagsfremstilling fra møde i Syddjurs Kommunes Natur-, teknik- og miljøudvalg 10. maj 2022.

Sagsfremsti Iii ng
Nationalparkens Erhvervsudvalg bevilgede i 2020 200.000 kr. i støtte til Dansk Kyst- og Naturturismes
projekt “Outdoor Hotspots”, som også Syddjurs Kommune støttede med 200.000 kr.

Projektet havde blandt andet fokus på for første gang i Danmark at udvikle en strategisk-fysisk
udviklingspian for et naturområde, her Mols Bjerge. Rådgivningsvirksomheden Niras blev valgt til at løse
opgaven i samarbejde med DKNT og de lokale partnere. Sekretariatet har arbejdet intensivt med projektet i

hele projektperioden ved dels at deltage i en arbejdsgruppe, der har været helt inde i maskinrummet, dels
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som medlem af en styregruppe med Dansk- Kyst og Naturturisme, Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen
Kronjylland.

Baggrunden for arbejdet er, at der i hele landet er sket en bevægelse hen imod mere friluftsliv og flere
mennesker, der gerne vil have naturoplevelser, og at der er brug for at afbalancere benyttelse og
beskyttelse, så det går hånd i hånd. Udviklingen giver udfordringer, men er også nødvendig for at give
danskerne gode forudsætninger for gerne at ville passe på naturen.

Som det første sted i landet har vi nu en strategisk-fysisk plan for et naturområde, hvor vi tænker
fremtidsorienteret for at sikre bjergenes natur og landskab samt gode forhold for både lokale beboere og
gæster. Det ligger godt i tråd med nationalparkens strategiske mål om at arbejde for en mere ansvarlig
turisme.

Planen er blevet til gennem tre faser: Først kortlægning og strategisk analyse, herunder med faglig
kortlægning, digital brugerinddragelse og indledende lodsejerdialog. Dernæst vision, strategi og
målsætninger med to velbesøgte, åbne workshops i lokalområdet. Endelig en planlægningsfase, hvor alle

tråde er samlet i rapporten “Bjergene længe leve”.

Den færdige plan lægger vægt på etablering af et system af gateways og ankomstpunkter som greb til at
sikre en god tilgængelighed og samtidig spredning af trafikken. Princippet bygger på, at bjergene ikke skal

opleves i bil, men til fods eller på cykel. Planen introducerer således tre gateways, Øvre Strandkær, Agri og
Fuglsø Vig, og seks ankomstpunkter, Trehøje, Femmøller, Porskær Stenhus, Bogens Strand og Kongsgårde.

I planen har Niras givet et bud på skitseforslag til de to gateways: Agri (estimeret anlægssum 9.600.000 kr.)

og Fuglsø Vig (estimeret anlægssum 4.650.000 kr). Der er ikke i øvrigt økonomiske beregninger for
gennemførelse af planen.

I arbejdsgruppen for den kommende naturnationalpark har de to medlemmer, Jens Søgaard og Birgitte
Lamp, fremført, at planen bør indgå i arbejdet med etablering af naturnationalparken, at det er en styrke at
få biltrafikken ud af Mols Bjerges kerneområde, at planen med fordel kan følges op med et fælles projekt
om wayfinding/skilte, samt at en start på arbejdet kunne være at starte mod øst med gateway Agri og
ankomstpunkt Porskær Stenhus.

Syddjurs Kommunes udvalg for Natur, Teknik og Miljø samt Erhverv og Plan har fået forelagt planen og har i

den forbindelse anmodet Nationalpark Mols Bjerge om bemærkninger til planen forinden yderligere
politisk behandling.

Projektieder Kirsten Krogh Hansen, Dansk Kyst- og Naturturisme, og senior consultant Mette Lerche

Sørensen, Niras, vil på mødet give en introduktion til den Strategisk-Fysiske Udviklingsplan.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen i sit svar til Syddjurs Kommune til fulde tilslutter sig planen og dens

principper.

Bestyrelsen lægger især vægt på,
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at biltrafikken kommer ud af kerneområdet i Mols Bjerge,

at et system af gateways og ankomstpunkter i randen af Mols Bjerge er et adækvat svar på de

mobilitetsudfordringer, der i dag er i og omkring Mols Bjerge, idet det tager hensyn til beboere i området

og naturen samt bidrager til at sikre et godt friluftsliv og fortsatte kvalitetsoplevelser i nationalparken,

at det fortsatte arbejde med planen med fordel kan begynde mod vest med Gateway Agri og ankomstpunkt

Porskær Stenhus.

Bestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at en østlige indsats dels kan aflaste Agri By, der er stærkt

udfordret af trafik gennem byen, dels kan bidrage til fordeling af trafik ved at aflaste Femmøller, der i dag

er voldsomt udfordret af både parkeringsudfordringer og trafik, og dels kan sprede friluftsliv over mod den

østlige del af bjergene.

Beutning

aÇ . 1— ce d
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6. Budget 2023

Budgetudkast 2023

Sagsfremstilli ng

Økonomi- og projektmedarbejder Majbritt Mygind Petersen orienterer om budgetudkast.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen drøftes.

Beslutning

2D22 kr€-&
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7. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning

Sagsfremsti II ing

Økonomi- og projektmedarbejder Majbritt Mygind Petersen orienterer om budgetopfølgningen.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Or er4fr 5& \ ef.ee)”

8. Orientering om den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge

Sagsfre mstilli ng

Næstformand Jens Søgaard og nationalparkchef Birgitte Lamp giver en orientering om det første møde i

den lokale projektgruppe den 9. juni og den forestående proces.

indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen drøftes.

Beslutning

V-5 ci—Q
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9. Orientering fra udvalgene

Sagsfre mstilli 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.

Bestrnng erd’’

10. Eventuelt
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