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Til stede: 
Dansk Geologisk Forening – Jette Sørensen  
Dansk Jægerforbund – Reidar Lænø  
Foreningen til svampekundskabens fremme, Østjylland – Jens Henrik Petersen  
Foreningen Danske Vandløb – Peter Poulsen  
En skolerepræsentant udpeget af Skoleafdelingen i Syddjurs Kommune - Claus Peter Olesen  
BLIS – Foreningen for By- og Landskabskultur i Syddjurs – Klaus Bertram Mikkelsen  
Ebeltoft Kunstforening – Bent Dall  
Træskibs Sammenslutningen, Lokalafdeling i Ebeltoft – Geert Bilander  
DGI-Karpenhøj – Lone Egeberg  
Naturcenter Syddjurs – Anita Søholm  
Det Danske Spejderkorps – Verner Damm  
Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening – Kim W. Olesen 
Djurslands Udviklingsråd (DUR) – Bo Kristensen 
 
Afbud fra: 
Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus – Thomas Secher Jensen  
Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening– Flemming Hørsted  
Handel Syddjurs – Hother Hennings  
 
Fra bestyrelsen deltog Erling Post 
Fra sekretariatet deltog Mika Leth Pedersen, Nicole Wolter, Nete Thomsen 
 

 

Erling bød velkommen til rådet og gennemgik programmet for mødet (Oplæg som bilag) 

Inden for kulturområdet har Nationalparken støttet bl.a. Kong Menveds Marked, Verdensballetten, 

Egsmark Plantage og opsætning af bænke og borde i Nationalparken. 

Natur- og landskabsområdet er et område, det har været svært at komme i gang med. Der har været lange 

og dybtgående diskussioner, som er endt med, at bestyrelsen har besluttet at arbejde med ”Det særlig og 

det truede”, og at monitorering kun sker på de steder, hvor Nationalparken har været med til at lave tiltag i 

forhold til naturen. Endelig har bestyrelsen besluttet, at Nationalparken ikke skal arbejde med projekter, 

som myndighederne har en forpligtelse til at lave. 

På erhvervssiden, som vi har en forpligtelse til at understøtte, har bestyrelsen besluttet, at 

nationalparkgrænsen ikke er afgørende. Vi kan støtte projekter i og omkring Nationalparken.  
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Bestyrelsen består p.t. af 13 personer, som har nedsat dette råd ved at invitere organisationerne til at 

deltage. Listen er lavet ud fra et ønske om lokal forankring og bredde i kompetencerne til behandling af 

emner. Nationalparkrådet har ingen beslutningskompetence, den ligger udelukkende i bestyrelsen. 

Nationalparkrådet kan lave indstillinger til bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet, at de organisationer, som 

har plads i bestyrelsen ikke også kan få en plads i rådet.  

Nationalpark Mols Bjerge arbejder i 4 udvalg, hvortil der er knytte både bestyrelses- og rådsmedlemmer. 

Bestyrelsen har valgt af fordele rådets udvalgsposter ud fra rådets kompetencer. Det meste af rådets 

arbejde vil ligge i udvalgene med behandling af ansøgninger og andre indstillinger til bestyrelsen. I 

udvalgsarbejdes gøres sagerne klar og kvalificeres. 

Mika orienterede om de fire udvalg: 

 Udvalg for Natur, hvorunder også geologien hører, har som udgangspunkt Mika som sekretær, men 

hvis bestyrelsen beslutter, at der kan ansættes en naturprojektmedarbejder, vil denne overtage 

sekretærfunktionen. 

 Udvalg for Friluftsliv vil have Kristian Herget tilknyttet som sekretær 

 Udvalg for Logo og Erhverv vil have Nicole Wolter tilknyttet som sekretær 

 Udvalg for Kultur vil have Mika tilknyttet som sekretær. 

 

Med hensyn til Velkomstcenter er der ikke nedsat et udvalg, men en styregruppe, som kan ændre sin 

sammensætning efter behov.  Alle medlemmer kan bidrage i forhold til Velkomstcenter. 

Erling orienterede om styregruppen, som i opstartsfasen består af Nationalparken (Erling), Syddjurs 

Kommune (Poul Møller), Naturstyrelsen (Peter Brostrøm) og Kalø Slotskro (Luigi). Der arbejdes i øjeblikket 

med den eksisterende lokalplan, flytning af byggefelter, sigtelinje m.v. Hack Kampmann huset er 

bevaringsværdigt, men ikke fredet og det bliver stående. Der er planlagt en ekskursion til nationalparker i 

det sydlige England, hvortil bestyrelse og råd inviteres til at deltage. Det bliver i august 2014.  

Når der bliver noget at informere om – efteråret 2014 – afholdes et offentligt møde om Velkomstcentret. 

Mika orienterede om, at Naturstyrelsen har stillet som betingelse for at bygge Velkomstcentret ved Kalø 

Slotsruin, at Slotskroen rives ned – den er i meget dårlig stand. Afdelingen for Strandbeskyttelseslinjen har 

meddelt, at de som udgangspunkt er positive for en 1 til 1 flytning af byggefelter. 

Om ca. 1½ år begynder revisionen af Nationalparkplanen, og det er Erlings håb, at udvalgene også her 

kommer til at spille en væsentlig rolle. 
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I henhold til det tidligere råds anbefalinger, er der planlagt 3 rådsmøder om året ud over udvalgsmøderne.  

Der er ikke mulighed for at sende en anden fra organisationen, hvis man er forhindret i at deltage i et 

møde. 

Nationalparkrådet skal vælge formand, næstformand og indstille personer til bestyrelsen. Der har tidligere 

været to rådsmedlemmer, der repræsenterede rådet i bestyrelsen. Erling vil indstille til bestyrelsen, at der 

også i denne periode tilknyttes to personer.  Det betyder, at rådet skal indstille 2 kvinder og 2 mænd til 

posterne. Det er derefter miljøministeren, der afgør hvem, der bliver bestyrelsesmedlem. 

Nationalparkrådets kommunikationsplatform vil være dropbox, hvor alt materiale lægges op. Sekretariatet 

tilbyder assistance, hvis der er problemer med dropbox. 

De fremmødte medlemmer gav en kort præsentation af sig selv og deres organisation (Bilag) 

Erling orienterede om, at DOF har bedt om at være med i rådet. Det besluttes på næste bestyrelsesmøde, 

om de tilbydes en plads.  

Spørgsmålet om Nationalpark Mols Bjerges afgrænsning blev drøftet. Proceduren blev ridset op. 

For at der kan ændres på Nationalpark Mols Bjerges grænse, skal der formuleres en indstilling fra 

bestyrelsen til miljøministeren, som så skal genforhandle med forligspartierne omkring Nationalpark Mols 

Bjerges afgrænsning. Det kræver en ændring af Bekendtgørelsen om Nationalpark Mols Bjerge. 

Med hensyn til rådets mulighed for selv at tage sager op som et samlet råd, forklarede Mika, at rådet skal 

rådgive bestyrelsen på de punkter, som bestyrelsen beder om.  Sager kan tages op i udvalgene, i forhold til 

udvalgets område. Erling gjorde opmærksom på, at arbejdet i udvalg i nationalparker ikke er beskrevet i 

lovgivningen, men erfaringen viser, at det den måde rådet kan få indflydelse på. Erling oplyste endvidere, at 

udvalgene har afholdt 1 møde hver, kun med bestyrelsesmedlemmer. Der har været debat om antallet af 

rådsmedlemmer i forhold til bestyrelsesmedlemmer, men det blev konkluderet, at det ikke er antallet men 

kompetencerne, der er det væsentligste. 

 

 

 

 

 


