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FORORD 

Nationalpark Mols Bjerge står foran at skulle lave sin tredje nationalparkplan, der skal gælde for den seksårige 

periode 2024-30. Den nye plan skal afløse den foregående plan for perioden 2018-24, der for seks år siden 

efterfulgte nationalparkens allerførste nationalparkplan, der gjaldt for 2012-2018.  

Formålet med dette debatoplæg er at kvalificere den offentlige debat frem mod arbejdet med at lave udkast 

til ny nationalparkplan. Således skal debatoplægget – sammen med en redegørelse for udviklingen i og 

omkring nationalparken samt en evaluering af nationalparkens indsats i den forløbne periode – danne 

grundlag for en indledende offentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag til en ny nationalparkplan. 

Nationalpark Mols Bjerge er en af fem danske nationalparker og ligger i et smukt istidslandskab med tydelige 

aftryk fra det ungbaltiske isfremstød, der kom fra sydøst for 18.000 år siden. Da klimaet ændrede sig, 

stoppede isen sin fremdrift og begyndte at smelte. Der opstod et inferno af is og vand, der blandt andet 

skabte det markante dødislandskab i Mols Bjerge. 

Mange år senere kom mennesket til området og levede i og af naturen. Mennesket og dets husdyr har derved 

skabt kulturlandskaber af uhyre høj naturværdi. De afgræssede arealer er nu levested for mange særlige og 

truede arter af dyr og planter.  

Formålet med nationalparken er at styrke og udvikle områdets specielle naturtyper og de bevaringsværdige 

kulturmiljøer samt at synliggøre det unikke istidslandskab. Gennem styrket formidling, forskning og 

undervisning skal kendskabet til natur, landskab og kulturhistorie øges, ligesom nationalparken skal medvirke 

til at styrke den lokale erhvervsudvikling.  

Du kan læse og downloade relevante dokumenter på nationalparkmolsbjerge.dk eller få udleveret prints af 

dokumenterne ved henvendelse til Nationalparkens sekretariatet.  
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BEVARE, STYRKE OG UDVIKLE NATUREN  

Nationalparken arbejder målrettet med projekter i lysåbne naturtyper. Dette sker bl.a. gennem 

samarbejder om arealerhvervelser, støtte til naturpleje og naturgenopretning på privat og offentlig 

ejendom samt gennem inddragelse af frivillige i plejeopgaver.  

• Har du forslag til, hvordan nationalparken kan udvikle naturfremmende projekter i den lysåbne natur? Der 

kan også være stort naturpotentiale i by- og sommerhusområder og andre ikke-naturområder (for eksempel 

vejrabatter eller lysninger i plantager).  

• Har du kendskab til yderligere områder, arealtyper eller indsatser, hvor nationalparken kan bidrage til at 

styrke naturindholdet i de bynære områder?  

• Har du forslag til projekter, der kan fremme lodsejernes interesse for samarbejder om naturfremmende 

projekter i den lysåbne natur? 

• Hvordan kan vi bedst involvere private dyreholdere i naturpleje af arealer med høj eller potentielt høj 

biodiversitet i den lysåbne natur? Kan små lodsejere bidrage til stor natur i kraft af fælles tiltag? Kan frivillige 

bidrage med særlige naturplejeopgaver? 

• Har du forslag til utraditionelle tiltag, der kunne supplere eksisterende naturpleje?  

Nationalparken arbejder for at identificere og udvikle de lysåbne naturtyper på strækningen fra Egsmark til 

Femmøller med henblik på at skabe et sammenhængende bånd af lysåben natur rundt om Ebeltoft Vig.  

• Har du som ejer af en større eller mindre ejendom lyst til at få besøg af en medarbejder fra nationalparken 

med henblik på drøftelse af naturen og en frivillig naturplan på netop dit areal?  

Har du forslag til, hvordan man kan kombinere eksempelvis skovdrift, jagt og dyrehold med biodiversitet? 

Nationalparken arbejder for at skabe mere sammenhæng imellem de spredte bestande af overdrevs-, 

hede- og sandmarksarter i Ebeltoft-projektet BiodiverCity.  

• Har du nye forslag eller forslag til forbedring af den eksisterende indsats?  

• Har du konkrete forslag til, hvordan der kan skabes øget interesse hos nogle af de mange forskellige 

lodsejergrupper eller beboere i dette bånd?  
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I nationalparkens gamle løvskove er der igangsat flere projekter til styrkelse af den biologiske 

mangfoldighed. Projekterne har især været rettet imod at skabe mere stort dødt ved, som er meget vigtigt i 

forhold til skovens særlige og truede arter.  

• Har du kendskab til oversete gamle private løvskove, især bøg, eg, ask og rødel, hvor naturværdierne kunne 

sikres og udvikles, og hvor lodsejer er interesseret i dialog om dette?  

• Har du i det hele taget forslag til, hvor eller hvordan nationalparken kan styrke sit arbejde med at skabe 

mere dødt ved og bedre biodiversitet i skovene?  

• Har du konkrete forslag til, hvordan og hvor vi kan styrke biodiversiteten via skovgræsning og andre 

utraditionelle tiltag?   

Nationalparken er påbegyndt arbejdet med styrke naturindholdet i de kystnære havområder med blandt 

andet udplantning af ålegræs i Kalø Vig  

• Har du forslag til, hvordan nationalparken kan arbejde med naturindholdet i de kystnære havområder? 

• Kender du havområder med oversete naturværdier, hvor der er mulighed for nye projekter om at bevare og 

udvikle naturværdierne?  

• Har du ideer til, hvordan nationalparken kan kortlægge naturværdierne i sine kystnære havområder? Og 

hvordan kan nationalparken overvåge sine indsatser netop i de kystnære havområder?  

Andet:  

• Grænsejusteringer og egentlig udvidelse af nationalparken er komplicerede processer, der kun igangsættes, 

hvis lodsejerne i de berørte områder selv ønsker eller bifalder det. Har du forslag til områder, hvor ændringer 

i nationalparkafgrænsningen kan give bedre og mere sammenhængende levesteder for særlige arter? 

• Har du gode ideer til samarbejdspartnere og projekter, som nationalparken kan igangsætte for at styrke 

bevarelsen af den truede og sårbare natur– meget gerne, men ikke nødvendigvis, projekter, som støtter op 

om eksisterende indsatser?  
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BEVARE OG STYRKE DE GEOLOGISKE VÆRDIER 

Nationalparken har gennemført flere geologiske forskningsprojekter, som har sikret god viden om 

istidernes landskabsdannelse. Der er også gennemført en række formidlingsprojekter for at udbrede den 

fascinerende fortælling om isens aftryk i landskabet som markante bakker og kystklinter, dødishuller, 

istransporterede kæmpesten og store ændringer i havniveau. 

• Har du forslag til nye geologiske projekter eller ideer til, hvordan nationalparken kan styrke sin geologiske 

formidling – på baggrund af kendt eller ny viden?  

• Kan formidlingen af geologien i nationalparken overordnet styrkes – og hvordan gøres det bedst og i forhold 

til hvem?  

• Er der oversete geologiske temaer, som enten har behov for yderligere undersøgelse eller formidling – og 

hvordan gøres det bedst? 
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BEVARE OG STYRKE KULTURHISTORIEN 

Der er mange kulturhistoriske spor, bygninger og fysiske anlæg i nationalparken. Sammen med forskellige 

partnere har nationalparken medvirket til at få lavet en omfattende registrering af de særlige og truede 

kulturmiljøer i nationalparken. Der er en tung økonomi forbundet med sikring af den fysiske kulturarv, og 

nationalparken kan ikke finansiere det ud af egne midler. 

• Har du forslag til, hvordan nationalparken på anden vis end direkte økonomisk støtte kan medvirke til at 

bevare den truede fysiske kulturarv i nationalparken?  

• Nationalparken holder årligt en Håndværkets Dag, hvor relevante historiske håndværk bliver demonstreret 

med henblik på vedligehold af fysisk kulturarv. I et andet projekt inddrages frivillige i arbejdet med bevaring af 

stendysser. Har du andre, nytænkende ideer til, hvordan nationalparken i fællesskab med borgere, 

virksomheder o.a. kan bidrage til at bevare fysisk kulturarv? 

 

•Har du kreative forslag til, hvordan man kan formidle den fysiske kulturarv?  

 
Nationalparken har sammen med Museum Østjylland gennemført åbne arkæologiske udgravninger af en 

middelalderlig forsyningslandsby til Kalø. Det er sket som led i et sogneprojekt i Bregnet, der både har en 

forsknings- og formidlingsmæssig dimension. I projektet arbejder fagpersoner sammen med frivillige med 

at kortlægge sognet på tværs af tidsperioder fra oldtid til nutid. Gennem forskellige aktiviteter er der 

indsamlet information og vidnesbyrd, der på sigt skal give et billede af livet på egnen og en forståelse for 

udviklingen gennem tiden. I projektet har der blandt andet været detektortræf på marken syd for Bregnet 

Kirke, og der er lavet digitalisering af folkefortællinger.  

• Har du forslag til, hvordan man kan formidle den nye viden om Bregnet Sogn og den middelalderlige 

forsyningslandsby til Kalø? 

• Har du ideer til, hvordan nationalparken i samarbejde med sognets borgere kan indsamle endnu mere viden 

om Bregnet Sogn? 

• Har du holdninger og forslag til nye spændende kulturhistoriske forsknings- og formidlingsprojekter 

tilknyttet en bestemt lokalitet?  
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Nationalparken har frivilliggrupper, som arbejder med pleje og formidling af kulturmiljøer. Det drejer sig 

bl.a. om formidling og naturpleje omkring Kalø Slotsruin, naturpleje af stendysser og vedligeholdelse af 

kulturhistoriske vejvisersten.  

• Har du forslag til nye formidlingsprojekter eller naturplejeprojekter til nationalparkens frivillige?  

Nationalparken har længe ønsket at bevare Skovløberhuset i Mols Bjerge. I 1931 flyttede familien Olsen ind 

i huset, og der påbegyndte de deres livsværk – at tilplante de tørre lyngbakker med nåletræer. Aarhus 

Plantage blev familiens livsværk, og det var 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. Naturstyrelsen Kronjylland besluttede i 2021 at bevare huset som et formidlingssted, 

og da Mols Bjerge-stien passerer forbi huset, vil det også kunne fungere som støttepunkt og madpakkested 

for friluftslivet. Renovering og fremtidig drift af Skovløberhuset vil ske i et samarbejde mellem 

naturstyrelsen, en nystartet venneforening og nationalparken.  

• Har du forslag til, hvordan huset kan blive et godt træffested, og hvordan der bedst kan laves formidling i 

respekt for den historie og den måde, Skovløberhuset fremstår på i dag? 

• Toldhuset ved Kalø, også ejet af Naturstyrelsen Kronjylland, skal også bevares. Har du nogle ideer til, 

hvordan det hus bedst kan anvendes på en måde, der relaterer sig til nationalparkens formål?  

Nationalparkfonden har støttet en lang række kunst- og kulturarrangementer i nationalparken som 

eksempelvis et naturmaleriprojekt og musikarrangementer i natur- eller kulturmiljøer.  

• Har du forslag eller holdninger til nationalparkens arbejde i forhold til kunst- og kulturarrangementer? 
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STYRKE MULIGHEDERNE FOR FRILUFTSLIV 

Nationalpark Mols Bjerge ligger i et område, som i flere generationer har været et yndet udflugtsmål for 

både lokale og turister. Nationalparken har etableret mange friluftsfaciliteter og afmærkede stier, lavet 

kortfoldere og en klassisk finde vej-app.  

• Har du ideer til, hvordan nationalparkens formidling over for gæster i naturen helt generelt kan forbedres?  

• Har du holdninger eller forslag til nye friluftsfaciliteter, enten på helt nye steder, flere af en bestemt type 

faciliteter eller simpelthen en helt ny slags faciliteter? 

Nationalparken har sammen med frivillige lavet nye, lange kvalitetsvandrestier, der er certificeret 

henholdsvis som Leading Quality Trail af European Ramblers Association og af Dansk Vandrelaug. Samtidig 

arbejder nationalparken med at opmærke en cykelrute, kaldet Nationalparkruten, mellem Aarhus og Kalø. 

• Har du forslag til de nye afmærkede kvalitetsvandrestier i Nationalparken?  

• Kvalitetsstierne benyttes i stigende grad af rejseselskaber og af lokale udbydere af vandreture. Har du 

forslag til, hvordan nationalparken bedst bidrager til, at lokalsamfundet og det lokale turismeerhverv får 

glæde af det store stiarbejde, der er lavet?  

• Nationalparken har et ønske om at stille el-cykler til rådighed for gæster i nationalparken for at styrke 

bæredygtig transport rundt i nationalparken. Har du holdninger eller ideer til et kommende projekt om el-

cykler? 

Folketinget har besluttet, at der skal ligge en naturnationalpark i Nationalparkpark Mols Bjerge. Den 

kommer til at ligge i hjertet af Mols Bjerge. Ifølge lovgivningen om naturnationalparker skal naturen her i 

højere grad kunne udvikle sig på naturlige præmisser uden landbrug, og skov henlægges som urørt skov. 

Der er forslag fremme om at lukke nogle veje i naturnationalparken for at begrænse trafikken og at bruge 

p-pladserne i randen af bjergene som ankomststeder til Mols Bjerge. 

• Har du som bruger af naturen holdninger og forslag til, hvordan Nationalpark Mols Bjerge kan medvirke til 

at sikre et godt friluftliv i respekt for loven om naturnationalparker? 

• Har du gode ideer til, hvordan nationalparken bedst muligt bidrager til at lære naturgæster at færdes blandt 

naturplejedyr som kvæg og heste? Hvordan kan der bedst formidles?  
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• Har du som lodsejer eller beboer i eller nær Mols Bjerge tanker om, hvordan nationalparken bedst kan 

bidrage til indretningen af naturnationalparken i forhold til vejadgange og p-pladser? 

• Har du helt generelt ideer til faciliteter og indretning af p-pladser, der giver adgang for alle grupper af 

friluftsbrugere til naturnationalparken og Mols Bjerge i det hele taget?  

• Har du input eller holdninger til, hvordan man kan få gæsterne til i højere grad at færdes til fods eller på 

cykel i Mols Bjerge?  

Nationalparken understøtter også friluftslivet i nationalparken gennem tilskud til foreninger og initiativrige 

personer til anlægsprojekter som for eksempel etablering af badebroer og udsigtspunkter i naturen.  

• Har du gode ideer til mindre anlægsprojekter til styrkelse af friluftslivet? 
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STYRKE FORSKNING, UNDERVISNING, NATURVEJLEDNING OG FORMIDLING 

Nationalparken formidler natur, landskabet og kultur på flere forskellige måder og målrettet forskellige 

grupper. Sammen med kommunen, foreninger og institutioner samt virksomheder tilbydes aktiviteter året 

rundt og især i skolernes sommerferie med sightseeing med nationalparkbus og kulturhistoriske sejladser 

med veteranskibet Skødshoved.  

• Har du ideer og forslag til eksisterende eller nye formidlingstiltag, hvad enten det er nye formidlingsemner 

eller måder at formidle på? 

• Har du forslag til konkrete steder, hvor der er behov for yderligere formidling og information gennem 

skiltning?  

På undervisningssiden arbejder Nationalparken med udviklingsprojekter, rettet mod lokale og 

udefrakommende skoler (Lær om nationalparken, der bliver en del af Skoven i skolen), lejrskoler og andre 

grupper, der i undervisningssammenhæng besøger nationalparken.  

• Har du som professionel bruger forslag til, hvordan nationalparken bedst kan bidrage ind i undervisningen 

på lokale og udefrakommende skoler? 

• Har du ideer til, hvordan nationalparken bedst kan understøtte lejrskoler og andre grupper, der i 

undervisningssammenhæng besøger nationalparken?  

I og omkring Nationalparken ligger flere meget centrale forskningsinstitutioner. Nationalparken har 

understøttet forskning og har haft samarbejdsprojekter med de fleste lokale forskningsinstitutioner samt 

med Aarhus Universitet.  

• Har du som professionel aktør bemærkninger eller forslag til nationalparkens arbejde på 

forskningsområdet?  
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STØTTE EN UDVIKLING TIL GAVN FOR ERHVERV, TURISME OG LOKALSAMFUND 

Turist- og oplevelsesindustrien er et stort erhverv i nationalparken. Nationalparken tilbyder årligt et gratis 

kompetenceudviklingsforløb, kaldet Nationalparkens Serviceuddannelse, for virksomheder med 

frontpersonale i og omkring Nationalparken. Uddannelsen er adgangskort til Nationalparkens 

Servicenetværk, hvor der holdes mindst to årlige møder, og som har fokus på udvikling og godt værtsskab 

samt at bruge nationalparken som ramme for den gode oplevelse. Der stilles et partnerskabslogo til 

rådighed for netværksdeltagerne.  

• Er du tilknyttet en turist- eller servicevirksomhed med frontpersonale til betjening af områdets gæster og 

kunder, er du meget velkommen til at kontakte nationalparksekretariatet for at høre nærmere om vores 

tilbud.  

• Hvis du har deltaget - eller deltager - i Nationalparkens Serviceuddannelse og -Netværk vil vi gerne have 

forslag til, hvordan vi kan udvikle og forbedre produktet.  

Nationalparken arbejder med at synliggøre nationalparken med blandt andet merchandiseprodukter som 

eksempelvis en vandreguide til Mols Bjerge-stien og en børnebog samt et billedlotteri med markfirbenet 

Albert og alle hans venner. Produkterne formidler nationalparken med fokus på kvalitet og nationalparkens 

formål.  Varesortimentet er under udvikling, og produkterne er i dag til salg i udvalgte butikker i og omkring 

nationalparken. Det er tanken, at produkterne fremadrettet skal kunne købes i det planlagte Besøgscenter 

Nationalpark Mols Bjerge.   

• Har du holdninger eller forslag til nyt merchandise?  

• Har du helt generelt ideer eller forslag til, hvordan nationalparken kan synliggøres og markedsføres?  

• Har du i øvrigt holdninger til, hvordan virksomheder og andre parter kan bidrage til at styrke besøgscentrets 

indhold og funktion?  

Nationalparken har lavet retningslinjer for at tillade virksomheder og institutioner m.v. at anvende 

nationalparkens logo. Det kan dreje sig om kød fra naturplejedyr, der har afgræsset arealer i 

nationalparken, eller andre fødevarer med væsentlige ingredienser fra nationalparken. Herudover bruger 

virksomheder, der efter serviceuddannelsen er blevet partner med nationalparken, et partnerlogo.  

• Har du holdninger eller forslag til, hvordan nationalparken yderligere kan understøtte en udvikling til gavn 

for erhverv, turisme og lokalsamfund gennem tildeling af rettigheder til brug af Nationalparkens logo?  
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Nationalparken understøtter blandt andet den lokale turisme og erhvervsudvikling ved at arbejde med 

virksomheder, der sælger naturoplevelser og outdooraktiviteter. Nationalparken stiller blandt andet 

salgsportalen nationalparkbooking.dk til rådighed mod betaling af gebyr. Her samles udbudte 

oplevelsesprodukter ét sted – det gør det let at finde oplevelser for borgere og gæster, og det giver 

virksomhederne bedre synlighed.  

• Har du forslag til, hvor nationalparken yderligere kan styrke salget af kommercielle naturoplevelser og 

outdooraktiviteter? 

• Har du holdninger eller ideer til, hvordan vi bedst får benyttelse og beskyttelse til at gå hånd i hånd? 

• Eller hvordan kan bookingportalen nationalparkbooking.dk bedst opnå en bred synlighed?  

Nationalparken har siden driftsstart udviklet parken i tæt samarbejde med lokalbefolkningen og har blandt 

andet inddraget frivillige i løsning af konkrete arbejdsopgaver. Der er i dag ca. 80 frivillige, som efter at 

have deltaget i et introduktionskursus arbejder i en eller flere af nationalparkens arbejdsgrupper med en 

vifte af opgaver lige fra naturpleje, over friluftsliv til formidling.  

• Hvis du er interesseret i at blive tilknyttet nationalparkens frivilliggruppe, er du velkommen til at henvende 

dig til nationalparkens sekretariat.  

• Har du holdninger eller forslag til, hvordan nationalparken kan udvikle sit arbejde med frivillige på en måde, 

der fremmer glæden ved at være frivillig i nationalparken? 

• Har du ideer til relevante projekter, som nationalparken kan løse sammen med sine frivillige? 
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PROCES FREM MOD NYT PLANFORSLAG 

Den nye nationalparkplan for perioden 2024-30 skal være klar omkring årsskiftet 2024, og nationalparken er 

allerede nu i fuld gang med arbejdet.  

I den indledende offentlighedsfase på tolv uger inviterer nationalparken borgere, gæster, foreninger, 

institutioner og virksomheder m.v. til at fremsende forslag og ideer til, hvordan nationalparken fortsat kan 

udvikle sig til gavn for naturen og glæde for mennesker.  

Indkaldelse af ideer og forslag til ny nationalparkplan i perioden 5. januar til 30. marts 

I denne periode holder nationalparken et offentligt møde, hvor nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat 

er værter.  

Mødet startes med en generel introduktion til, hvad en nationalpark er, og hvordan den arbejder. Herefter 

gennemgår sekretariatet det hidtidige arbejde inden for de fire områder: Natur og landskab, kultur, friluftsliv 

og erhverv. Til sidst er der debat og drøftelse af ideer og forslag.  

Offentligt debatmøde onsdag 8. februar kl. 16.30 til 19.30 på Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 

Ebeltoft. Mødet bliver desuden livestreamet på Nationalpark Mols Bjerges Facebookside – så kan du se 

med hjemmefra og efterfølgende indsende forslag og ideer. 

Deltagelse på mødet kræver ingen tilmelding. Gratis. 

Nationalparken har produceret baggrundsmateriale til den indledende offentlighedsfase: Nærværende 

debatoplæg plus en redegørelse for udviklingen i og omkring nationalparken samt evaluering af 

nationalparkens indsats 2017-23. 

Du kan finde baggrundsmaterialet på nationalparkmolsbjerge.dk eller få et print af det ved henvendelse til 

sekretariatet i Strandhuset på Molsvej 29, 8410 Rønde. 

 

Debatoplæg  

Nationalpark Mols Bjerge 

Januar 2023 

 

 


