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1. Nyt fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om nyt siden sidst.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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2. Udbetaling af honorar til formanden

Sagsfremsti Iii ng

Ifølge aftale om vederlag til nationalparkbestyrelsens formand, som bestyrelsen godkendte den 9. maj

2022, udbetales honorar til formanden én gang årligt efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Honoraret er fastsat af Naturstyrelsen til 340 kr. pr. time (niveau 31/3 2012), jf. Medarbejder- og

Kompetencestyrelsens personaleadministrative vejledning og reguleres efter statens

lønreguleringsprocent.

Bestyrelsen har fastlagt et loft over arbejdsindsatsen på 37 timer månedligt i gennemsnit, svarende til 444

timer årligt. Formanden har, jf. aftalen, udarbejdet et timeregnskab til nationalparkens sekretariat til

journalisering, og det følger af aftalen, at udbetaling godkendes én gang årligt af bestyrelsen på et

bestyrelsesmøde. Formandens aflagte timeregnskab oplyses bestyrelsen på mødet.

Formanden deltager af habilitetsgrunde ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udbetaling af vederlag til formanden.

Beslutning
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3. Evaluering af arbejdet i nationalparkens bestyrelse 2022

Sagsfremsti lii ng

Det følger af nationalparklovens § 12, at miljøministeren udpeger nationalparkbestyrelserne efter

indstilling fra berørte organisationer, kommuner og staten. Når nationalparkrådet er nedsat, jf. § 16,

tiltrædes bestyrelsen af i — 2 medlemmer ligeledes udpeget af miljøministeren efter indstilling fra

nationalparkrådet.

Det er nu godt og vel et års tid siden, at den nye bestyrelse blev udpeget af daværende miljøminister Lea

Wermelin, og der lægges derfor op til en evaluering af bestyrelsesarbejdet i 2022.

Såvel den afgående bestyrelse som det afgående nationalparkråd evaluerede til orientering i 2021 det

hidtidige arbejde i henholdsvis bestyrelse, råd og udvalg, og der var generelt stor tilfredshed med møderne

og samarbejdet. Det blev dog anbefalet, at introduktionen til nationalparken og råds- og

bestyrelsesarbejdet godt kunne styrkes fremover, hvorfor sekretariatet har valgt at give både bestyrelse og

råd mere grundige og faglige introduktioner til arbejdet i løbet af det første år i funktionsperioden.

Nationalparkrådet gennemførte til orientering en tilsvarende evaluering på rådsmødet den 5. december

2022, hvor rådet drøftede rådsmødernes form og indhold, udvalgsmødernes form og indhold og

samarbejdet med bestyrelsen. Drøftelsen mundede ud i følgende beslutning:

“Rådet udtrykte stor tilfredshed med rådsmøderne, udvalgsarbejdet og sekretariatsbetjeningen. Rådet

fandt endvidere, at introduktionen til rådsarbejdet har været god og fyldestgørende. Rådet sætter pris på

variationen i mødelokation og føler sig generelt velinformerede. Rådet værdsætter sekretariatetsfaglighed,

hjælpsomhed og imødekommenhed. Rådet føler sig — ikke mindst grundet udvalgsstrukturen og

udvalgsarbejdet, der opleves som et meningsfyldt og bærende element i nationalparkarbejdet — som

ligeværdig partner til bestyrelsen, som man fremover gerne vil lære bedre at kende og

forventningsafstemme med. Rådet foreslår, at udvalgene fremover på udvalgsmøderne beslutter sig for,

hvad man ønsker at orientere om på de efterfølgende rådsmøder. Der var også stemning for, at

udvalgsmedlemmerfremover på skift præsenterer større, tværgående projekter og emner affælles

interesse på rådsmøderne”.
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Bestyrelsen har tidligere besluttet, at man ønsker noter til budgetopfølgningen, og at emner under det

faste punkt “Nyt fra formanden” skal fremgå af referaterne. Det følger af “Forretningsorden for bestyrelsen

i Nationalpark Mols Bjerge”, at “formanden sørgerfor, at beslutninger og evt, kort uddybning af

beslutninger føres til referat, hvorefter medlemmerne godkender beslutningerne. Medlemmer, som har

stemt imod en afgørelse, kan på begæringfåført dette til referat”. Såfremt den nuværende bestyrelse ikke

længere ønsker disse beslutningsreferater, der underskrives ved afslutning af møderne, tilrettes

forretningsordenen i overensstemmelse hermed.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet i 2022. Bestyrelsesmedlemmerne bedes

på forhånd reflektere over bestyrelsesmøderne (form og indhold), udvalgsmøderne (form og indhold) og

samarbejdet med nationalparkrådet.

Beslutning
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4. Orientering fra udvalgene

Sagsfremstilli ng

Udvalgene orienterer om udvalgsarbejdet og hvilke projekter, der eventuelt er bevilget midler til siden

sidst.

Indstilling

Formanden indstiller, at udvalgenes orientering tages til efterretning.
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5. Eventuelt

6. Temamøde om høringssvar og indsigelsesnotat i forbindelse med miljøvurdering af
lokalplanen for Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge

Oversigt over de samlede høringssvar til Lokalplan 448

Syddjurs Kommunes udkast til indsigelsesnotat

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.

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

besigtiget.

Fredningsnævnet udtalte efterfølgende i skrivelse af 24. oktober 2014:

“Fredningen af 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 velkomstcenterforudsætter derfor fredningsnævnets dispensation i medfør af

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

ellerfastsatfredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Frednin gen af 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 londskabsmæssige 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”.

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 lokaiplan for projektet i 2019 (Lokalplan 420). Lokalplanen blev imidlertid

ophævet af Planklagenævnet 2. december 2021 med begrundelse i, at den ikke opfyldte følgende retslige

forhold i henhold til planloven:
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• Der er ikke en fyldestgørende planlægningsmæssig begrundelse for placering af velkomstcentret
inden for kystnærhedszonen.

• Der er ikke i tilstrækkeligt omfang redegjort for anlæggets visuelle påvirkning af kystlandskabet.

• Miljøscreeningens konklusion om ikke at miljøvurdere yderligere findes forkert, da påvirkning af de
landskabelige værdier, landskabsfredning og kystlandskabet medfører, at planlægningen kan få en
væsentlig indvirkning på miljøet, og påvirkningerne derfor burde være miljøvurderet i en
mi Ijøra pport

Syddjurs Kommune udarbejdede i løbet af 2022 et forslag til en ny udgave af lokalpianen, som imødekom
Planklagenævnets afgørelse og blev ledsaget af en miljørapport. For at undgå forvekslinger fik lokalpianen
nyt nummer og blev benævnt Lokaiplan nummer 448. Der blev i øvrigt ikke foretaget væsentlige ændringer
af lokaiplanens indhold og reguleringer.

Området indgår nu i Kommuneplan 2020-2032, og lokaiplanen er således i overensstemmelse med
kommuneplanen.

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 21. september 2022 at sende forslag til Lokalpian nr. 448 og
miljøkonsekvensrapporten i 8 ugers offentlig høring samt at afholde et offentligt møde i høringsperioden
den 8. november 2022. Der indkom i alt 6 indsigelser i forbindelse med den offentlige høring, jf. det
fremsendte bilag.

Den tilrettede lokalplan forventes godkendt af byrådet i Syddjurs Kommune i foråret 2023.

Nationalparkens bestyrelse fik på det første bestyrelsesmøde den 21. februar 2022 en generel orientering

om besøgscenteret ved nationalparkchefen.

På det andet møde den 9. maj 2022 gav Johnny Christensen, arkitekt og byplanrådgiver ved Syddjurs

Kommune, en redegørelse for Planklagenævnets afgørelse om at ophæve Lokaiplan 420 og en status for

det igangværende arbejde med tilpasning at lokaiplan og miljøvurdering i relation til Besøgscenter

Nationalpark Mols Bjerge.

På det tredje bestyrelsesmøde, der fandt sted den 16. august 2022, gav Arkitema en præsentation af det

samlede vinderprojekt ved Christian Sally Jung Jensen, forretningsområdechef, associate og arkitekt MAA

og Emil Carstens, Head of Design, partner og cand.arch. Derudover fremlagde Susanne Bang Vandborg,

bygherrerådgiver og indehaver, DI K2 Bygherrerådgivning, et opdateret budget og tidsplan for projektet.

På det fjerde bestyrelsesmøde 12. oktober 2022 blev det besluttet at afholde et temamøde om

besøgscentret primo 2023, når høringssvar var indsendt til Syddjurs Kommune og for at drøfte, om de

indkomne forslag giver anledning til tilpasning i projektet. En beslutning, der blev konfirmeret på årets

femte og sidste bestyrelsesmøde den 14. december 2022.

Temamødet den 24. januar 2023 indledes med et oplæg af Jørgen Ivar Mikkelsen om den daværende

bestyrelses overvejelser om placering af det kommende besøgscenter. Jørgen Ivar Mikkelsen sad i

bestyrelsen i perioden 2009 — 2017 som repræsentant for Djursland Landboforening.
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På mødet vil arkitekt og planlægger Johnny Christensen, Syddjurs Kommune, endvidere give en

opsummering af de indkomne indsigelser og kommunens foreløbige indsigelsesnotat som oplæg til

bestyrelsens efterfølgende drøftelse af, om indsigelserne giver anledning til eventuelle tilpasninger af

projektet.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter de indkomne indsigelser og tilslutter sig Syddjurs Kommunes

bemærkninger i det foreløbige indsigelsesnotat.

Beslutning
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