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1.

Baggrund

Nationalpark Mols Bjerge er efter 2 års arbejde med sin første nationalparkplan nu i drift. For at sikre beslutningsgrundlaget for prioriteringen af de indsatsområder, der jævnfør nationalparkplanen er direkte rettet mod
at styrke, bevare og udvikle naturen i Nationalparken blev der den 8. september 2012 afholdt en naturworkshop. Workshoppen var rettet mod nationalparkbestyrelsen og -rådet. Der deltog 15 medlemmer fra bestyrelse og råd, 3 fra sekretariatet, 6 eksterne indlægsholdere og en ordstyrer (se deltagerliste i Bilag 2). Der var på
forhånd udarbejdet et konceptpapir for dagen indeholdende programmet (Bilag 3).
Dansk Jagtakademi, som er et privat rådgivningsfirma, har bistået med tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning på workshoppen. Denne rapport er den samlede afrapportering.

2.

Formål

Formålet med arbejdet er i henhold til konceptpapiret for workshoppen: ”at styrke beslutningsgrundlaget for
prioriteringen af de indsatsområder, der jævnfør nationalparkplanen er direkte rettet mod at styrke, bevare
og udvikle naturen i nationalparken”.

3.

Metode

Workshoppen bestod af en indlægsdel og en gruppearbejdsdel, der blev afsluttet med fremlæggelse af konklusioner i plenum. Indlægsdelen er dokumenteret igennem indlægsholdernes præsentationer og noter taget
undervejs af sekretariat og ordstyrer. I løbet af dagen er der på denne måde fremkommet og dokumenteret en
række iagttagelser og anbefalinger, som stammer fra de spørgsmål, der på forhånd var givet til indlægsholderne og gruppearbejdet, og som i øvrigt kom frem under indlæggene og debatten.
Disse iagttagelser og anbefalinger er efterfølgende systematiseret (Bilag 1) inden for de tre temaer: a. Kortlægning, overvågning og forskning; b. Naturpleje og c. Virkemidler, som også var udgangspunktet for gruppearbejdet. For hvert tema gives en reference til de følgende naturindsatsområder, som nationalparkplanen
udstikker:
Nr.

Indsatsområde

3

Kortlægning og overvågning af naturtyper og arter i Nationalparken

4

Kortlægning og overvågning af sjældne plante- og dyrearter - top20/gruppe

5

Naturpleje nord for Mols Bjerge fx i en trekant afgrænset af Øjesø, Stubbe Sø og Basballe

6

Naturpleje og bekæmpelse af invasive arter i Nationalparken

7

Græsningstryks betydning for naturindholdet

8

Historiske demonstrationslandbrug

9

Natur- og kulturplaner for land- og skovbrugsejendomme

10

Undersøgelse af muligheder for at genindføre oprindelige dyrearter til naturpleje i Nationalparken

11

Skabelse af sammenhængende lysåbent overdrevs- og sandmarksområder fra Øer over Egsmark og
Skramsø til Mols

12

Øge mængden af dødt ved i Nationalparkens skove

22

Udarbejdelse af en forskningsstrategi
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4. Konklusioner og anbefalinger
Ud fra de iagttagelser og anbefalinger, der kom frem under workshoppen, og som er mere detaljeret beskrevet i Bilag 1, er følgende opsummerende konklusioner formuleret. De er at opfatte som rådgivers konklusioner og anbefalinger til Nationalparken og skal ses som et redskab til prioritering af naturprojekterne jf.
formålet med workshoppen.

4.1 Generelt


Tilrettelæggelsen, afholdelsen og opfølgningen på naturworkshoppen indikerede, at den videre proces
vedrørende bevaring, sikring og udvikling af Nationalparkens naturværdier hensigtsmæssigt kan struktureres i de tre indbyrdes forbundne elementer: Viden (kortlægning, overvågning, forskning), pleje
(projekter) og planlægning (virkemidler).



Det anbefales, at Nationalparken generelt agerer ud fra ”brandmandens lov” (=bevar det endnu uskadte, reducér den skadelige påvirkning, genopret/udvid delvist ødelagte områder og etabler nye naturområder i sammenhæng med de eksisterende).



Udfordringen er overordnet betragtet at sikre biodiversitet. Naturen som sådan er ikke i krise.



Det er en generel iagttagelse, at der på mange felter er tilstrækkelig viden om naturgrundlaget og effekten af tiltag til at igangsætte en praktisk naturforvaltningsindsats.



Det er en generel anbefaling, at Nationalparken ikke skal gennemføre aktiviteter, som andre udfører
eller er forpligtet til at udføre. Dette gælder for alle emner, dvs. også spørgsmålet om naturbevarelse,
herunder såvel kortlægning, overvågning, forskning, naturpleje som planlægning.



Enhver aktivitet bør bygge på det bredest mulige samarbejde mellem Nationalparken, offentlige og
private aktører.



Nationalparken bør følge udviklingen af Naturplan Danmark nøje og løbende afdække muligheder for
at indgå fx som et pilotområde i planen.

4.2 Kortlægning, overvågning og forskning (indsatsområder 3, 4 og 22)


Kortlægnings- og overvågningsstrategien skal målrettes Nationalparkens særlige behov, indeholde
målbare målsætninger for karakteristiske naturtyper og arter i højere grad end for habitatnatur og truet
natur.



Indsatsen skal bygges på en konkret kortlægnings- og overvågningsstrategi, der tager udgangspunkt i
en screening af den foreliggende viden, der for en række naturtyper og arter stedvist er ganske omfattende.



Indsatsen bør udvikles igennem en videnskabelig udredning med rangordning af de vigtigste biodiversitetselementer i nationalparken ud fra trusselsniveau og betydningsskala - baseret på input fra eksisterende datakilder og fagpersoner med viden om området (databaser, myndigheder, forskere, naturhistoriske foreninger mv.).



De dårligst kendte økosystemer, fx kyster og skove, skal prioriteres i strategien.



Kortlægnings- og overvågningsindsats i forhold til sjældne og truede arter (jf. indsatsområde nr. 4)
integreres i den samlede strategi.



Myndighederne og forskningssektoren skal inddrages i udviklingen og gennemførelse af strategien,
og der sikres tilstrækkelig finansiering, fx ved at Nationalparken bidrager til den kommunale indsats og
ved samfinansiering også med private fonde.



Nationalparken bør facilitere en folkelig indsats i forhold til naturkortlægning og -overvågning.



Alle data skal være offentligt tilgængelige, og der skal sikres en platform for gensidig udveksling af
data aktørerne imellem.
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Nationalparken bør støtte et strategisk forskningsprogram dels igennem efterspørgsel og dels igennem
finansiering/medfinansiering. Forskningssektoren (universiteterne og andre) inddrages i konceptudviklingen.



Kortlægning, overvågning og forskning skal ses i sammenhæng, og det anbefales, at der gennemføres en
integreret kortlægnings-, overvågnings- og forskningsstrategi, således at de tre indsatsområder (3, 4
og 22) samordnes under et initiativ.

4.3 Naturpleje (indsatsområder 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 12)


Det er en overordnet anbefaling, at der i alle naturplejeprojekter og –tiltag satses på så høj grad af kontinuitet som muligt. Det gælder både i tid og rum, dvs. at projekter orienteres mod at være langtrækkende og indbefatte større sammenhængende områder. For kortere varende pilotprojekter i mindre områder bør mulighed for forlængelse og udvidelse være en del af tankesættet.



Tanken om store sammenhængende naturområder (Wilhjelmudvalget og nationalparkloven) bevares
som en overordnet vision for alle tiltag.



Følgende naturtyper/områder prioriteres højst i projektudvælgelse: Skovkomplekserne i den nordlige
del af Nationalparken (delvis i indsatsområde 5), sydvendte kystskrænter og overdrevs- og sandmarksarealer centralt (indsatsområde 11).



For skove orienteres udviklingen mod stor grad af lysåbenhed, mosaik og gode økologiske sammenhænge mellem skovbevoksede og åbne arealer, herunder brede skovbryn og udstrakte overgangsarealer
med krat og spredt bevoksning.



Dødt ved i minimum de mængder, der fastlægges i certificeringsordningerne, sikres som en del af naturpleje i skove (indsatsområde 12).



Græsning med husdyr og i videst muligt omfang med vildtlevende arter (kronvildt) anbefales som en
højt prioriteret plejeform i både skov, på kystskrænter og overdrevsarealer.



Indsatsen mod invasive arter orienteres særligt mod gyvel og rynket rose. Der anlægges en realistisk
tilgang, der retter indsatsen mod effektiv forebyggelse og bekæmpelse ved rydning, græsning m.v. i lysåbne beskyttede delområder, mens naturlig succession og udskygning kan være et virkemiddel i andre
områder. Det anbefales, at der udvikles et katalog over forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter i
Nationalparken indeholdende kortlægning, metode- og virkemiddelbeskrivelse.

4.4 Virkemidler (indsatsområde 9)


Natur- og kulturplaner anbefales overordnet som velegnede virkemidler til at sikre Nationalparkens
formål og indsats.



Natur- og kulturplaner anbefales afprøvet i pilotprojekter. Der sikres i alle aftaler god fleksibilitet for
lodsejere, når målsætningen af høj grad af kontinuitet samtidig kan tilgodeses.



Det anbefales, at Nationalparken udarbejder et nationalpark-specifikt katalog målrettet mod private og
offentlige lodsejere til beskrivelse af eksisterende støtteordninger.



Det anbefales, at Nationalparken umiddelbart iværksætter en oplysningskampagne om skovnaturplaner (naturnær skovdrift) ved direkte henvendelse til skovejere eller/og disses rådgivere og samtidig støtter uddannelse/efteruddannelse af rådgivere.



Nationalparken anbefales at indgå partnerskab, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.



Det anbefales, at der udarbejdes et katalog over nationalparkprodukter, dvs. et inspirationsværktøj
med eksempler fra danske og udenlandske projekter med produkter og varer fra nationalparker og lignende fællesskab.



Køb, forvaltning og salg af fast ejendom (jf. loven) anbefales som et effektivt virkemiddel til gennemførelse af Nationalparkens formål.
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Bilag 1. Workshoppens direkte output.
Dette skema indeholder de iagttagelser og anbefalinger, der kom frem og noteredes under workshoppen,
herunder både indlægs- og gruppearbejdsdelen. De er skrevet i noteform og kan opfattes som deltagernes
synspunkter og ligger til grund for de opsummerende konklusioner i afsnit 4. De er organiseret indenfor de
tre temaer: a. kortlægning, overvågning og forskning; b. naturpleje og c. virkemidler, som også var udgangspunktet for gruppearbejdet.

Kortlægning, overvågning og forskning (naturindsatsområder 3, 4 og 22)
Iagttagelser
I nationalparkområdet er registreret (nuværende kortlægning):
• Tørre § 3-områder: ca. 750, >90 % besigtiget og værdisat botanisk. Der er 3800 § 3-områder i kommunen. Lysåbne habitatnaturtyper er kortlagt og naturtilstandsvurderet – men udelukkende i habitatområder.
Skovnaturtyper er kortlagt og tilstandsvurderet, men kun i habitatområder og ingen nåleskovsnaturtyper
indgår.
• Vandhuller: Ca. 180 af 350 småsøer er besigtiget. Ca. 100 søer er åbenlyst ringe, men ca. 180 (75 %) af
de øvrige 250 pæne vandhuller er besigtiget.
• Større søer: Kun gamle data, men tilstand formentlig uændret. Sønaturtyper kortlægges nu systematisk,
og der foretages levestedskortlægning for vandhulsarter.
• Vandløb: 167 prøvestationer. Især gamle data, men formentlig stadigt bedre tilstand. Vandløbsnatur kortlægges og tilstandsvurderes nu, men kun i habitatområder.
• Natura 2000-områders udpegningsgrundlag: Arter halvdårligt kendt. Levesteder for enkelte bilags-arter er
nu kortlagt og tilstandsvurderet i habitatområder
• Indledende kortlægning af arter på 10x10 km kvadrat niveau (vindelsnegle, odder, padder).
• Bilag IV-arter: Flagermus kortlægges. Sjældne padder er godt kendte, resten mindre godt-dårligt. Flere
bilag IV-arter er almindelige og behøver ikke nødvendigvis have større forekomst. Den eksisterende kortlægning skyldes især, at myndighederne skal kende forekomsten for at kunne træffe afgørelser.
• Sjældne arter: Få arter godt kendt, flertallet formentlig dårligt kendt.
• Rødlisten for Nationalparken på landjorden dækker godt.
• Vi ved mest om habitatområderne, men de er kun en lille del af nationalparken.
Vi ved ikke nok om følgende:
•
•
•
•
•

Truede arters krav og status, især for svampe- og dyrelivet.
Skovnatur udenfor Natura 2000-områder og skovnatur, der ikke er habitatnatur.
Havet.
Hvilke tiltag, der sikrer biodiversiteten bedst og mest effektivt.
Ikke-beskyttet natur (fx grøftekanter, smånatur på gravhøje og sandmarker).

Myndighederne og forskningssektoren bidrager i de kommende år med:
• Natura 2000-planerne realiseres.
• Vandplaner realiseres.
• Naturpleje, planlægning og administration gennemføres målrettet på truede arter. Omfanget af pleje afhænger af budget.
• Stiller forbedret/opdateret viden til rådighed.
• Natura 2000-områder genkortlægges hvert 6. år, så man får et bedre grundlag at vurdere ud fra. Med 2.
generations kortlægning af habitatnatur kan vi få fingerpeg om årsagssammenhænge, forbedret fokus på
naturpleje-indsats.
• Naturnær skovdrift gennemføres i statsskove.
• Aarhus Universitet, Bioscience, arbejder med natur og biodiversitet, men der er ikke mange forskere inden for biodiversitetsområdet.
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Øvrigt
• Vi kan se, at tilstanden har ændret sig (fx Sletterhage), og vi kan følge udviklingen. Strukturindholdet ses
hurtigt, arterne langsomt (kun 1 rødlisteart har foreløbigt reageret positivt på pleje).
• Vi ved ikke, hvad der er af biotoper i skovene fx som udgangspunkt for forvaltning af biodiversitet i Nationalparken.
• Der er større potentiale i at styrke, det vi har, frem for at genindføre.
• Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem sjældne arter og god natur.
• Borgernes registrering er uundværlig.
• Rødlistearterne kortlægges også uden for habitatområderne, men kun sporadisk. Dette kan indikere sårbare områder, og nye metoder kan styrke indsatsen.
• Der er god natur også uden for nationalparken.
• Vigtige naturtyper er fx bøgeskove ved kysten på skridende skrænter (fx Hestehaven og Rugaard), tørre
skrænter ved kysten (kan være svære at pleje). Dynamisk kystdannelse – krumoddedannelser. Kystskrænter er kortlagt mange steder i Danmark. De repræsenterer den dynamiske natur og er meget interessant
også internationalt.
• Forsuring er mange steder en udfordring, da det kan give en række arter have problemer med at klare sig,
fx vejkantsarter.
• Vi ved ikke meget om, hvad der er i Nationalparkens nordlige plantagekompleks (omkring Skramsø).
Anbefalinger:
Generelle anbefalinger:
• Nationalparken kan stå for overvågning af væsentlige arter/naturtyper/processer, som myndighederne
ikke udfører/ikke har forpligtelse til at udføre. Myndighederne kan rådgive og foreslå projekter.
• Nationalparken kan finansiere kommunal kortlægning og overvågning.
Konkrete anbefalinger:
• Nationalparken bør facilitere en folkelig overvågning af udvalgte, letgenkendelige nøgle-/indikatorarter.
Lav liste med 25 arter, let genkendelige arter, som borgere kan hjælpe med at registrere. Smartphones har
gode faciliteter til at støtte. Kvalitetssikring af data er vigtig.
• Nationalparken skal være aktiv i Naturplan Danmark-pilotprojekter. Nationalparken kan tilbyde at være
pilotområde/eksempel, når der foreligger et forslag til Naturplan Danmark.
• Støt forskning i biodiversitet (bilag 22). Gerne målrettet fokuspunkter i biodiversitetsmålene for Nationalparken – fx betydning af fragmentering. Nationalparken kan efterspørge mere strategisk forskning på
området. Specialestuderende kan inddrages.
• Udveksling af overvågningsdata er et vigtigt element. Nationalparkens data skal være offentligt tilgængelige.
• Finansiering kan ske ved Nationalparkens egne midler suppleret med ressourcer fra myndigheder og evt.
private fonde.
Konkret om en egentlig kortlægnings-, overvågnings- og forskningsstrategi:
• Strategien skal være et uafhængigt supplement til myndighedernes indsats.
• Definer natursyn og måleparameter for biodiversitet (arter, naturtyper eller processer: Hvad er mål, og
hvad er middel?). Vurderingen skal være realistisk og målsætningen målbar.
• Udvælg arter/naturtyper/processer, der skal sikres, hvor almindelige, de skal være, og hvor, de skal være.
Vælg ikke nødvendigvis habitatnatur og arter, og ikke nødvendigvis truet natur.
• En evaluering af naturtyper og arters betydning
• Lad være med at bruge kræfter på kortlægning generelt af habitatnatur eller bilagsarter.
• Tag udgangspunkt i den viden, vi har, for at evaluere, hvad vi mangler.
• Tilstandskonceptet i Miljømålsloven bør inddrages.
• Sammensæt et udvidet overvågningsprogram, der kan monitere, at/om/hvordan biodiversiteten forbedres/svarer igen på indsats/ingen indsats.
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• Myndighederne kan rådgive om sammensætning af overvågningsprogram i forhold til den opstillede målsætning for naturudviklingen i Nationalparken – fx som en rekvireret opgave.
• Forskerne kan bidrage med: Teknisk anvisning for kortlægning, kort over biodiversitetsværdier, rangordning af biodiversitetsværdier på national og international skala til brug for målsætninger, rangordning af
relevante virkemidler efter omkostningseffektivitet, opstilling af målbare indikatorer for indsatsen, evaluering af indsatsen med forslag til justeringer etc.
• Tag evt. udgangspunkt i et begrænset geografisk område (fx Mols Bjerge).
• Indsatsen deles i en indledende screening af først naturtyper og dernæst arter. Det tager højst ½ år. Den
mere præcise kortlægning kommer senere, når vi har resultatet af en screening.

4.5

Naturpleje (Naturindsatsområder: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12)

Iagttagelser:
Generelt:
• Der er på en række områder mangel på viden om effekten af naturpleje.
• Vi ved nok om effekten af visse naturplejemetoder, til at det er meningsfyldt at igangsætte en indsats. Vi
kan igangsætte prioriteringsprocessen, hvilket vil være et stort skridt fremad. Der er ingen grund til at
vente yderligere.
• En indsats skal bygges på ”en levedygtig bestand”. Der findes definitioner og der er god mulighed for at
trække på ekspertise.
• Der er et generelt behov for at tænke i sammenhæng både i tid og rum. Sammenhængende naturtyper og
økosystemer beskytter arterne.
Vedrørende græsning/høslet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun få arter er direkte afhængige af selve græsningen eller høslættet – men af virkningen heraf.
Der er god effekt af græsning på biodiversitet på både enge og overdrev.
Græsning reducerer N-værdier, men ikke nødvendigvis tilstrækkeligt.
Gyvel kan bekæmpes med geder (et flyvende korps). De kan hindre blomstring af gyvel – men ikke udrydde den. De er effektive kratryddere. De foretrækker vedagtige planter og grove græsser frem for urter.
De giver stor ”trampeeffekt” og erosion med plads nye pionersamfund.
Græsning og andre forstyrrelser kan stimulere tilgroning. Hvis ikke man vil lave pleje i lang tid, skal man
lade være med at starte.
Det tager lang tid at udvikle de stabile samfund, og det kræver, at der er en naturlig vandstand. Samtidig
skal arealerne have en vis størrelse. Trehøje-området (overdrev) er stabilt nu.
25 års skovgræsning (ved Skovbjerg) har givet mere lysåben skov og flere skovbundsarter.
Græsning kan være med til at binde naturtyper sammen.

Klimaksskove kan udvikles som redskab til at bekæmpe invasive (fx gyvel og glansbladet hæg).
Vildt- og jagtinteresser spiller en betydelig rolle i forhold til lodsejeres motivation for naturpleje.
Vildtagre, der dyrkes (gødskes, kalkes etc.) i sårbar natur i det åbne eller i skove, kan skade biodiversiteten.
Dødt ved spiller en stor rolle for skoven økosystemer og biodiversitet. Det gælder både stående og liggende,
dødt og døende ved.
En harmonisk overgang fra det lukkede skovlandskab til den lysåbne natur i form af brede skovbryn og halvåbne kratlandskaber fremmer biodiversiteten, naturen og æstetikken.
Anbefalinger:
Det anbefales, at der igangsættes konkrete naturplejeprojekter.
Husk den store vision om store, sammenhængende naturområder. Nationalparken, fx Mols Bjerge (180 km2)
kan leve op til størrelseskravene.
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En prioritering af indsatsen kan ske igennem en evaluering af naturtyper og arters ”betydningsfuldhed” set i
forhold til, om de er truede og om de er af international betydning.
En indsats på sydvendte skråninger og skov med mange lysåbne arealer (bilag 5) er vigtig.
Det er vigtigt at gøre målsætninger målbare fra starten. Et eksempel: At 100 % af nationalparkens § 3-arealer
med høj artstilstand skal være under græsning eller høslætdrift i år 2017, at der er græssende kvæg i hele
kerneområdet fra april til oktober, at der er en bestand af krondyr i nationalparken på minimum 100 dyr, at
de 10 vigtigste kystskrænter er beskyttet mod eutrofiering med en udyrket randzone, at de 10 vigtigste skovbiotoper er udlagt som urørt græsningsskov, at de 1000 vigtigste veterantræer er udlagt som evighedstræer, at
der er levedygtige bestande af humlerovbille, markperlemorsommerfugl, blåhat-hvepsebi, lynggræshoppe,
kost-nellike, m.fl.
Invasive arter:
• Læg fokus på at bekæmpe gyvel og at standse spredningen af gyvel.
• Projekter til bekæmpelse af rynket rose særligt langs kysterne anbefales.
Der sættes fokus på at fremme mængden af dødt ved i skovene.
Nationalparken bør styrke mulighederne for en mere harmonisk overgang mellem åbent land og skov i form
af fx brede, åbne skovbryn og halvåbne kratlandskaber.
Fødesøgningsområder for vildt (særligt hjortevildt) skal fremmes igennem sikring og pleje af naturlige biotoper og ikke ved anlæg af dyrkede vildtagre.

4.6

Virkemidler (Naturindsatsområder 5, 7, 9, 11)

Iagttagelser:
Der findes en række midler i forhold til at virkeliggøre indsatsen for natur og biodiversitet i Nationalparken
(jf. også loven):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frivillige aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift, naturgenopretning m.m.
Købe, forvalte og sælge fast ejendom.
Afholde drifts- og anlægsudgifter.
Afholde udgifter til forsknings-, informations- og oplysningsvirksomhed om nationalparken.
Yde lån og tilskud til aktører.
Partnerskab.
Kontakt til landmænd/lodsejere/skovejere.
Partnering.
Totalentrepriser.

Det er vigtigt, at implementering af nationalparkplanen sker i en ånd af samarbejde, herunder også med
myndighederne og forskning, så det bliver en helhed.
Det er vigtigt, at nationalparken iværksætter konkrete pilotprojekter og afprøver tingene nedefra og op.
Nationalparken skal være meget afklaret og konkret for at få lodsejere med. Der er følgende konkrete iagttagelser:
• Landbrug og landmænd er forskellige.
• Ting sker ikke af sig selv, og Nationalparken skal være initiativtager og definere ønsker (ting ske typisk
”på bestilling”). Landboforeningen kan på Nationalparkens initiativ hjælpe med at definere realistiske aftaler og sikre lodsejerkontakt. Landboforeningen har ekspertisen, men ikke midlerne.
• Klare aftalevilkår, der ikke ”skrider” undervejs, herunder økonomiaspekter.
• God dialog og klare linjer om lodsejernes indflydelse og sikring af den private ejendomsret.
• Awarenes om naturværdierne har stor betydning.
• Klarhed om tidsforløb og om lodsejere kan komme ud af aftalen igen, eller der er tale om varige aftaler.
• Værditab skal erstattes.
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• Certificering af skovbrug er en markedsmæssig fordel og noget, som nationalparken kan fremme og anbefale private.
• Tilskud til aktiviteter eller rådgiverhjælp er motiverende.
• Der skal være ”ro” omkring driften.
• Beslutning skal (sandsynligvis) modnes. Frivillighed er af stor betydning.
• Øget offentlig adgang kan være kontraproduktiv.
Der er gode eksempler på, at fx vådområdeprojekter er lykkedes.
Det kræver høj grad af koordinering at gennemføre større græsningsprojekter.
Naturplaner giver god forståelse af værdier og muligheder, men der mangler ofte tilskudsmulighed ved realisering. Natur- og kulturplaner på matrikel/lodsejerniveau er et vigtigt instrument til at afdække og synliggøre, hvilke kvaliteter og potentialer, en ejendom besidder.
Erhvervet (ex HedeDanmark) har stor ekspertise i og erfaring med den konkrete forvaltnings- og plejeindsats, herunder
• Frivillige aftaler med enkeltpersoner (”ildsjæle”) foreninger og laug.
• Partnerskab mellem lodsejer, kommuner, rådgiver etc.
• Omkostninger, finansiering og tilskud.
Naturplaner er et meget centralt virkemiddel. Der genåbnes (jf. Finanslov 2012) for tilskud til både naturplaner i skove og til naturnær skovdrift (3x10 mil over 3 år). Det er vigtigt, at planer og aftaler (særligt varige
aftaler) bliver nøje udtænkt.
Der er gode erfaringer med lodsejer-nationalpark-aftaler i England. De kan være både dynamiske og varige
og har som hovedsigte at binde naturbeskyttelse og økonomisk bæredygtighed sammen. Dynamikken ligger
primært i at skabe et åbent samarbejdsgrundlag uden bindinger om med en løbende udvidelse, der især består
af kortlægning af, hvilke værdi ejendomme har.
En særlig konsulentuddannelse til Nationalparkens behov kan være en mulighed for at samle den rette ekspertise og forståelse for de lokale forhold, herunder også i relation til brugere, borgere og lodsejere.
Nationalparkprodukter kan være et godt virkemiddel til at fremme markedsføring og salg af produkter med
selve nationalparkideen.
Anbefalinger:
Natur- og kulturplaner anbefales helt grundlæggende som et stærkt virkemiddel til at igangsætte Nationalparkens konkrete projekter.
Nationalparken skal medvirke praktisk til sikring af øget udnyttelse af støtteordninger til naturpleje (kogræsser-bank, oplysning, naturplaner etc.) fx i katalogform, via lodejerens daglige rådgivere og igennem
uddannelse af konsulenter.
Det anbefales, at Nationalparken udpeger og definerer visioner for et eller flere konkrete områder, som der
udarbejdes natur- og kulturplaner for.
Natur- og kulturplaner bør indeholde projektforslag i flere niveauer, således at lodsejeren kan til og fravælge
imellem mindre og mere gennemgribende projekter/forandringer. Lodsejeren skal trinvist kunne tiltræde
aftaler, således at samarbejdsformen ikke bliver "enten-eller", men "i hvor høj grad" og "med tiden kan vi
også samarbejde om"… Dialogen imellem Nationalparkbestyrelsen og lodsejerne skal tage hensyn til, hvad
der er de drivende kræfter i de enkelte lodsejeres arealforvaltning.
Der anbefales særlig fokus på dynamiske aftaler med inspiration fra de gode erfaringer i England. Men det er
vigtigt, at projekter har en vis varighed af hensyn til biodiversitet.
Partnerskaber fremmes i den form, at når interessenter kommer med ide, kan nationalparken gå ind og være
partner.
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Hele konceptet omkring nationalparkprodukter fremmes generelt. Et katalog med inspiration fra andre nationalparker kan udarbejdes.
Konkret for naturplaner i skov anbefales, at Nationalparken så hurtigt som muligt mobilisere en indsats og
anbefaler skovejendomme i området at udnytte de muligheder, der nu åbnes for i en årrække. Kontakten kan
ske direkte fra Nationalparken eller/og via skovbrugenes daglige rådgivere.
Køb forvaltning og salg af fast ejendom anbefales som virkemiddel.
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Bilag 2. Deltagerliste
Nationalpark bestyrelse:
Erling Post, formand
Peter Gjelstrup, bestyrelsesmedlem, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs
Marianne Kirkegaard, byrådsmedlem, Syddjurs Kommune
Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, kredsbestyrelsesmedlem, Friluftsrådet
Dagmar Brendstrup, direktør, Glasmuseet, VisitDenmark
Jørgen Ivar Mikkelsen, landmand, Djursland Landboforening
Anne Sophie Gamborg, godsejer, Dansk Skovforening
Susanne Bødker, formand for Grundejerforeningen Femmøller Strand
Jette Sørensen, geolog, medlem af bestyrelsen i Dansk Geologisk Forening.
Mette Refshauge Foged, biolog, formand for Nationalpark Mols Bjerges Venner
Peter Brostrøm, skovrider, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland
Nationalpark råd:
Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum Århus, formand
Arrild Anthonsen, Plantning og Landskab, Landsforeningen
Flemming Hørsted, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening
Poul Erik Anthonsen, BLIS
Nationalpark sekretariat:
Mika Leth Pedersen, sekretariatsleder
Bo Skaarup, projekt- og formidlingsansvarlig
Nete Thomsen, administrativ medarbejder
Oplægsholdere:
Lars Dyhrberg Bruun, biolog, Syddjurs Kommune
Lasse Werling, biolog, Naturstyrelsen Aarhus
Rita Merete Buttenschøn, seniorrådgiver, Skov & Landskab, Københavns Universitet
Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Bioscience, Aarhus Universitet
Rikke Skyum, afdelingsleder og natur- og miljøkonsulent, Djursland Landboforening
Morten Gaarde, direktør, Landskabsdivisionen, HedeDanmark
Ordstyrer:
Niels Kanstrup, biolog, Dansk Jagtakademi
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Bilag 3. Konceptpapir

Naturworkshop
Nationalpark Mols Bjerge
8. september 2012.
1. Baggrund
Nationalpark Mols Bjerge er efter 2 års arbejde med sin første Nationalparkplan nu i drift. Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre grundlag for at prioritere sine initiativer i forhold til styrkelse af Nationalparkens naturindhold. Som et bidrag hertil har bestyrelsen besluttet at afholde en naturworkshop.
Dette konceptpapir skal sikre en fælles forståelse af mål og metode blandt oplægsholdere, nationalparkens
ledelse og deltagere. Der er i primo juni 2012 rundsendt et 1. og et 2. udkast, som er kommenteret af flere af
oplægsholderne. Et 3. udkast er den 15. august behandlet af Nationalparkens naturgruppe, og et 4. udkast er
forelagt bestyrelse den 21. august. Nærværende endelige version er sammen med nationalparkplanen udgangspunkt for workshoppen.

2. Formål
Formålet med workshoppen er at styrke beslutningsgrundlaget for prioriteringen af de indsatsområder, der
jævnfør nationalparkplanen er direkte rettet mod at styrke, bevare og udvikle naturen i nationalparken. Dette
gælder særligt nedenstående 11 ud af planens 25 indsatsområder. De enkelte områder er beskrevet detaljeret i
bilag (se henvisning bagest i papiret).
Nationalparkplanens naturindsatsområder er indbyrdes forbundne, og workshoppen skal analysere og systematisere områderne og afklare synergien mellem dem samt på dette grundlag give forslag til prioritering på
kortere og længere sigt.

De 11 af Nationalparkplanens indsatsområder, der er direkte målrettet mod naturforvaltning.

3. Målgruppe
Målgruppen for arrangementet er Nationalparkens bestyrelse og råd. Max deltagerantal er 40.
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4. Metode
Arrangementet ønskes opbygget omkring en kreds af naturfagfolk, som holder korte oplæg og deltager i
paneldrøftelser, hvor bestyrelsen kan stille afklarende spørgsmål. Nationalparkplanen og bilagene vedrørende naturindsatsområderne udgør sammen med dette konceptpapir baggrundsmaterialet for fagfolkenes oplæg.
Workshoppen har to hovedbestanddele: En indlægs-/debatdel i plenum (formiddag) og en diskussionsdel,
hvor alle deltagere indgår i arbejdsgrupper (eftermiddag). Der afsluttes med opsamling i plenum. Workshopforløbet fremgår af denne skitse.

4.1 Indlægs- og debatdel
De 3 faggrupper: Myndigheder, forskere og erhvervslivet skal give indlæg. Der er to oplægsholdere for hver
gruppe, men oplægget koordineres, så det står som et samlet indspil. Efter indlæg fra hver af de 3 faggrupper, skal de 2 andre grupper i panel være opponenter på oplægget og der åbnes for korte spørgsmål fra bestyrelsen/plenum.
Myndighederne skal besvare følgende spørgsmål gennem deres oplæg:
•
•
•
•
•
•

Hvad ved I om naturen og dens tilstand i Nationalparken?
Hvad ved I, I ikke ved om naturen og dens tilstand i Nationalparken?
Hvad vil myndighederne gøre i de kommende år for styrke naturkvaliteten i Nationalparken?
Hvad foreslår I, at Nationalparken kunne gøre i de kommende år for styrke naturkvaliteten i Nationalparken?
Hvilken rolle foreslår I, at Nationalparken skal have i forhold registreringen af naturens udvikling
(setup for dokumentation/monitering)?
På hvilken måde har I interesse i at indgå i et partnerskab med Nationalparken for at øge naturindholdet?

Forskerne skal besvare følgende spørgsmål gennem deres oplæg:
•
•
•
•

Hvad ved I om naturen og dens tilstand i Nationalparken?
Hvad ved I, I ikke ved om naturen og dens tilstand i Nationalparken?
Hvordan kan nationalparken mest omkostningseffektivt beskytte og udvikle biodiversiteten?
Hvordan kan Nationalparken omkostningseffektivt evaluere effekten af indsatsen?
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•
•

Hvordan kan Nationalparken bedst koordinere og dele moniterings- og kortlægningsopgaven med
myndighederne?
Hvordan kan forskerne bedst inddrages i processen i nationalparken?

Erhvervslivet skal besvare følgende spørgsmål gennem deres oplæg:
Hvordan vil I konkret foreslå, at bestyrelsen realiserer planer og projekter på naturområdet jf. Nationalparkplanen og bilagene?
• Hvordan synes I, at bestyrelsen konkret skal løfte/løse opgaven?
• Hvilke af bestyrelsens instrumenter (virkemidler efter Nationalparklovens § 14) vil I foreslå bestyrelsen tager i anvendelse?
• Hvilke erfaringer har I med at bruge de instrumenter og virkemidler, som med loven er stillet til bestyrelsens rådighed?
• Hvordan kan I se et partnerskab mellem jeres organisation og Nationalparken for at øge naturindholdet?
Oplægsholdere
•

Myndigheder:
• Lars Dyhrberg Bruun, biolog, Syddjurs Kommune, ldb@syddjurs.dk.
• Lasse Werling, biolog, Naturstyrelsen Aarhus, lawer@nst.dk.
Forskning:
• Rita Merete Buttenschøn, seniorrådgiver, Skov & Landskab, Københavns Universitet,
rmb@life.ku.dk.
• Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Bioscience, Aarhus Universitet, rej@dmu.dk.
Erhvervsliv:
• Rikke Skyum, afdelingsleder og natur- og miljøkonsulent, Djursland Landboforening,
rsk@landboforening.dk.
• Morten Gaarde, direktør, Landskabsdivisionen, HedeDanmark, mga@hededanmark.dk.
Ordstyrer:
•

Niels Kanstrup, biolog, Dansk Jagtakademi, nk@danskjagtakademi.dk

4.2 Gruppearbejde
Om eftermiddagen deles deltagerne ind i 4 grupper. Hver gruppe får en formand (et bestyrelsesmedlem), 1-2
hjælpere (oplægsholderne) og et tema, der går på tværs af formiddagens opdeling i faggrupper og som adresserer nationalparkplanens indsatsområder på naturområdet. Hjælpernes opgave er at støtte grupperne fagligt
og at sikre rapportering tilbage til plenum.
Skemaet bagest i papiret beskriver gruppearbejdet. I kolonnen ”Tema” er nationalparkplanens naturindsatsområder grupperet. Referencen til de enkelte indsatsområder i planen er angivet i sidste kolonne. Kolonnen
”Underemner” angiver konkrete emner inddraget fra indsatsområderne og henviser til de mest relevante dele
af formiddagens oplæg. I kolonnen ”Spørgsmål” beskrives problemstillinger, der kan tjene som inspiration
for gruppens arbejde.
4.3 Opsamling i plenum
Indlægsdelen og især gruppearbejdet samles efterfølgende op i plenum, hvor hensigten er at konkludere på
input og forslag til en prioritering af indsatsområderne.
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5. Program
09.30
10.00
10.15
10.50
11.25
12.00
12.15
14.00
15.00

Ankomst og kaffe/te.
Velkomst og introduktion.
Oplæg myndigheder (25 min), debat hertil (10 min).
Oplæg forskning (25 min), debat hertil (10 min).
Oplæg erhvervsliv (25 min), debat hertil (10 min).
Samlet diskussion, opsamling og oplæg til eftermiddag.
Gruppearbejde. Herunder let frokost, kaffe og te.
Rapportering fra grupperne.
Opsamling og afslutning.

6. Sted
Fuglsøcentret.

7. Referencer
Nationalparkplanen: http://www.mols.nu/npplan12/endelig%20nationalparkplan.pdf

Bilag til indsatsområder: http://www.mols.nu/nationalpark/samlede%20bilag.pdf
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Oplæg til gruppearbejde og personfordeling
Nr.

Tema

Underemner

Spørgsmål til inspiration for gruppearbejdet

I

Kortlægning,
overvågning
og forskning

− Overvågning generelt
− Overvågning af sjældne arter
Inddrag viden fra oplæg (særligt myndigheder: bullet
1, 2, 5 og forskerne: bullet 1, 2, 4, 5).

Skal overvågningen dække alt? Hvor er hullerne?
Kan vi nøjes med indikatorer? Kan de officielle
programmer (DEVANO og NOVANA) bruges?
Kan private databaser (Fugle og Natur, DOFBasen etc.) inddrages? Hvor ligger samarbejdsmulighederne? Hvordan prioriteres indsatsen?

II

Naturpleje –
lysåben natur

Hvor er det største behov i forhold til geografi,
økosystem/naturtyper/arter etc.? Hvordan samordnes med Natura 2000? Hvilke naturplejemetoder giver størst effekt? Hvilke giver størst udbytte
for pengene? Hvor ligger samarbejdsmulighederne? Hvordan prioriteres indsatsen?

III

Naturpleje –
skovnatur

IV

Virkemidler

Naturpleje generelt
Græsning
Sandmarksdrift
Kontrol og bekæmpelse af invasive plante- og dyrearter
− Aspekter af reintroduktion af oprindelige græssere.
Inddrag viden oplæg (særligt myndighederne: bullet 2,
3 og forskerne: bullet 3).
− Naturpleje generelt
− Græsning
− Dødt ved, gammel skov, struktur
− Kontrol og bekæmpelse af invasive plante- og dyrearter
− Aspekter af reintroduktion af oprindelige græssere.
Inddrag viden fra oplæg (særligt myndighederne: bullet 2, 3, forskerne: bullet 3 og erhvervene: bullet 1).
− Virkemidler i forhold til beskyttet og ikke beskyttet
natur
− Facilitering af eksisterende redskaber
− Natur- og kulturplaner
Inddrag viden fra oplæg (særligt erhvervene: bullet 2,
3, 4).
−
−
−
−

Naturindsats-områder
(jf. skema på
s. 1)
3, 4, 22

Formand/
hjælper

Deltagere

Peter Gjelstrup /
Rasmus Ejrnæs
og Lars Dyhrberg Bruun

Erling Post
Kirsten Zaluski
Marianne Kirkegård

5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

Mette Refshauge
Foged /
Rita Buttenschøn
og Lasse Werling

Thomas Secher
Erik Lykke
Susanne Bødker

Hvor er det største behov i forhold til geografi,
skovtyper (nål. løv) etc.? Hvordan samordnes med
Natura 2000? ? Hvilke naturplejemetoder giver
størst effekt? Hvilke giver størst udbytte for pengene? Hvor ligger samarbejdsmulighederne?
Hvordan prioriteres indsatsen?

5, 6, 7, 10, 12

Peter Brostrøm /
Morten Gaarde

Anne Sophie Gamborg
Poul Erik Bærentzen
Arrild Anthonsen

Hvilke konkrete virkemidler anbefales? Hvordan
kan Nationalpark Mols Bjerge bedst støtte gennemførelse af fx natur- og kulturplaner? Hvordan
prioriteres indsatsen i forhold til beskyttet og
ikkebeskyttet natur? Hvor ligger samarbejdsfelterne? Hvor ligger samarbejdsmulighederne?
Hvordan prioriteres indsatsen?

5, 7, 9, 11

Jørn Ivar Mikkelsen /
Rikke Skyum

Dagmar Brendstrup
Jette Sørensen
Flemming Hørsted
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Bilag 4. Fotoindtryk fra workshoppen
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