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28. januar 2014 kl. 16.30 - 21.00,  Nationalparkens Sekretariat, Jagtslottet, Grenå vej 12, 8410 Rønde 
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Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland 
Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd  
Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Afbud fra: 
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Trine Graae Lundorf, VisitDenmark 
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Erling bød velkommen og introducerede Thomas Djernæs Secher. Mødet startede med punkt 3 

  

1. Godkendelse af dagsorden 
Jørgen Ivar meddelte, at han ikke var enig i sagsfremstillingen punkt 4.1. 

Han ønsker under eventuelt en statusrapport på undervisningsmateriale 

Eva ønskede et punkt om Nationalparkdagen på grund af deadlines i hendes forening, det er på 
dagsordenen til næste møde. 

Dagsorden godkendt herefter 

2. Godkendelse af referat 
Referat godkendt 

 

3. Nationalparkens Velkomstcenter  
Bilag 
Skitseforslag til placering af byggeområde bag Slotskroen ved Kalø Slotsruin 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 19. august 2013, at der skal udarbejdes et forprojekt for 
placering af Nationalparkens Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin. På bestyrelsens møde den 11. 
december blev det besluttet, at den nedsatte styregruppe skal udarbejde et prospekt, der kan 
danne baggrund for en videre drøftelse med myndigheder og fonde samt efterfølgende danne 
baggrund for en arkitektkonkurrence. 
 
Nationalparken havde den 9. januar 2014 sammen med Syddjurs Kommunes planafdeling et møde 
Naturstyrelsens Strandbeskyttelsesafdeling for at drøfte den planmæssige ramme for projektet.  
Efter sekretariatets opfattelse vil der med stor sandsynlighed kunne opnås en 
myndighedstilladelse fra Naturstyrelse og Kommune til et byggefelt i henhold til vedhæftede 
kortbilag med skitse over det felt, hvori der må opføres en bygning med et grundareal på 900 m2 
og en bebyggelse i mere end én etage under den forudsætning, at den kan indarbejdes i 
landskabet, således at den visuelt fremstår som en etplans bygning med undtagelse af i 
udsigtsretningen til slotsruinen. 

Nationalparken havde samme dag også møde med det arkitektfirma, som arbejdede med ”Tårnet i 
Tårnet” under RealDania, og som har arbejdet på et mindre forskønnelsesprojekt ved Slotskroen. 
Formålet var at orientere om bestyrelsens beslutning og afklare deres eventuelle interesse i at 
indgå i arbejdet med prospektet. For ikke at diskvalificere sig til en efterfølgende 
arkitektkonkurrence ønskede firmaet ikke at indgå i dette indledende arbejde. 



Nationalparken har drøftet skitseforslaget til placering af byggeområdet med styregruppens 
medlemmer (Den nuværende forpagter, Naturstyrelsen Kronjylland og Kommunen) og har fået 
deres accept til at arbejde videre med udarbejdelse af et prospekt inden for den skitserede 
ramme. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at 

1. Skitseforslaget til placering af byggeområde godkendes som grundlag for opførelse af 
Nationalparkens Velkomstcenter.  

2. Skitseforslaget danner grundlag for udarbejdelsen af et prospekt.  
3. Skitseforslaget danner grundlag for den videre drøftelse med myndighederne herunder 

fredningsnævnet vedrørende landskabsfredningen i området og Museum Østjylland 
vedrørende arkæologiske forhold i området. 

4. Der under forudsætning af fortsatte positive tilkendegivelser fra de nævnte instanser: 
a. Frigives et beløb på makismalt kr. 100.000 til udarbejde af illustrationer til 

prospektet, der kan vise eksempler på, hvordan en bebyggelse inden for 
byggeområdet kunne se ud. - ok 

b. Frigives et beløb på maksimalt kr. 50.000 til foretagelse af jordbundsprøver i 
byggeområdet. - ok 

c. Tages kontakt til Museet for igangsætning af arkæologiske forundersøgelser inden 
for byggeområdet - ok 

d. Tages kontakt til relevante konsulentfirmaer for indhentning af tilbud til 
udarbejdelse baggrundsmateriale til og afvikling af en arkitektkonkurrence for 
Velkomstcentret. – ok  

e. Der tages kontakt til et konsulentfirma, som kan hjælpe sekretariatet med at 
tilrettelægge en ekskursion for fremvisning af relevante besøgscentre i ind- og/eller 
udland for styregruppe, bestyrelse og råd.  

 

Beslutning: 

Formandens indstilling 

1. godkendes 
2. godkendes  
3. godkendes 
4. - 

a. godkendes 
b. godkendes 
c. godkendes 
d. godkendes 
e. godkendes ikke 

Margit Røgind stemte imod alle punkter vedrørende etablering af et velkomstcenter ved Kalø 
Slotsruin. Det blev besluttet, at bestyrelsen selv forestår punkt 4.e.  Der laves et oplæg til 
næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmer kan indgive input til dette punkt til 
sekretariatet inden 1. marts. 
 



Bemærkninger 

Margit ønsker at se notat fra møde den 9. januar. Hun gør endvidere opmærksom på, at DN vil 
gøre de indsigelser, de skal, det er en beslutning i DN Syddjurs’s bestyrelse. 

 
Peter Brostrøm oplyste, at hans personlige mening er, at det centrale er at lave forskønnelse og 
øge tilgængeligheden. Han ser det som mulighed for at gøre hele området langt bedre, end det er i 
dag. Han ser ikke noget problem i, at bestyrelsen går videre med projektet. Det er myndighederne, 
Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen, som træffer den afgørende beslutning om, hvad man kan få 
tilladelse til, og denne kan indklages for Fredningsnævnet og i sidste instans Naturklagenævnet. 
Han henviste også til, at Fredningsnævnet erfaringsmæssigt ser på intensionerne i den oprindelige 
fredning. 
Han henviste endvidere til Naturstyrelsens svar på anmodning fra Nationalparken, hvor man 
sender det klare signal, at man skal satse på at rive ned og bygge nyt, der integrerer de 
nødvendige funktioner og faciliteter. 
 
Margit Røgind oplyste, at hun ikke kan se, at det er besluttet at bygge et velkomstcenter. På 
spørgsmålet om hvorvidt DN vil gøre indsigelse, hvis Slotskroen og ishuset rives ned og et helt nyt 
velkomstcenter opføres på andre byggefelter end der, hvor Slotskro og ishus er placeret nu, svarer 
Margit Røgind, at DN vil gøre de indsigelser, som skal gøres. Hvis noget, - eks. ishuset rives ned, 
kunne man stille spørgsmål om, hvorvidt der inden for strandbeskyttelseslinje, fredet område m.v. 
så overhovedet skal bygges noget igen. DN Syddjurs peger på en placering af et velkomstcenter 
ved Kalø Hovedgård. 
Det blev oplyst, at det er besluttet og vedtaget i Nationalparkplanen at bygge et velkomstcenter, 
det er i den gamle bestyrelse besluttet at arbejde videre med en undersøgelse af, om det kan blive 
ved Kalø Slotsruin, som den placering bestyrelsen foretrækker. Det her drejer sig om en 
undersøgelse af, om det kan lade sige gøre.  
 
Det foreslås, at Nationalparken tager kontakt til DN lokalt og nationalt for at høre, hvordan man 
stiller sig til det.  
 
Margit Røgind oplyste, at holdningen var klar i lokalbestyrelsen, man vil ikke deltage i møder inden 
en beslutning. 

Jørgen Ivar udtrykte behov for, at det der sker i processen – herunder, hvad der skal undersøges - 
har rod i bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens beslutning var at undersøge de eksisterende 
muligheder, og så bliver bestyrelsen præsenteret for resultater af en undersøgelse af alternative 
muligheder. Der er mange alternative muligheder, og bestyrelsen ved ikke, hvorfor denne er valgt. 
Det er vigtigt, at bestyrelsen udstikker retningen for, hvad styregruppen skal undersøge. 
Bestyrelsen har manglet mellemregningerne mellem bestyrelsens beslutning og det styregruppen 
har foretaget undersøgelse af.  

Margit undrer sig over processen og kan ikke finde noget i forretningsordenen om, hvad som 
gælder, når punkter til dagsordenen indkommer senere end den fastsatte frist og ej heller, når 
punkter ydermere først indkommer efter udløb af fristen for udsendelse af dagsorden.  

Erling: Udvalget for velkomstcenter har foretaget en afrapportering. Vi er nu i undersøgelsesfasen. 
Udvalget har lavet en afrapportering og bedt bestyrelsen tage stilling til, om et velkomstcenter 



skal ligge for sig selv (Kalø Slotsruin) eller i et kompleks sammen med andre (Ebeltoft). Bestyrelsen 
besluttede, at velkomstcentret skal ligge for sig selv ved Kalø Slotsruin, hvis det er muligt, og der er 
nedsat en styregruppe til det videre undersøgelsesarbejde. Denne beslutning er ikke til debat. 

Erling forstår budskabet om, at styregruppen skal præsentere mellemregningerne for bestyrelsen i 
sagsfremstillingen, og at alt materiale vil blive lagt i Dropbox, så alle kan se det. Også mødenotatet 
fra 9. januar, når det er klar. 

Margit ønsker endvidere ført til referat, at hun ikke mener, at der er taget beslutning om et 
velkomstcenter ved Kalø Slotruin. Margit Røgind bemærker, at man i de referater, som hun har 
fået udleveret både bruger betegnelsen besøgscenter og betegnelsen velkomstcenter og at 
forskellen ikke er defineret. Et besøgscenter kan i princippet blot være et skur med nogle plancher.  

Jørgen Ivar oplyste, at der har været en lang diskussion i udvalg og bestyrelse om det, og det endte 
med at man valgte velkomstcenter. Det er bevidst og velovervejet. 

 

Thomas Djernæs Sechers Oplæg:   

Erling indledte med processen fra beslutning i plan over udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og 
styregruppe. Styregruppen kan ændres efter behov. 

Erling oplyste endvidere, at han og Mika og Thomas Djernæs Secher den 9. januar har været på 
besøg i Naturstyrelsens Strandbeskyttelsesafdeling for at drøfte det velkomstcentret. 

Beslutningen om at bygge er truffet på baggrund af, at der er et byggefelt på 300 m2 ved siden af 
Slotskroen, men det han anbefaler, at der laves en forskønnelse af området med up to date 
faciliteter.  

På mødet blev det diskuteret, om der er mulighed for at lave et nyt bygefelt længere mod vest, og 
det er det Thomas Djernæs Secher er inviteret med for at fortælle om.  Styregruppen har ikke set 
det som sin opgave at indskrænke byggefeltet, men andre har ytret sig om at det nok er for stort 
(750 m2 som det eksisterende byggefelt inkl. Slotskroen i stedet for 900 m2 i forslaget). Der vil blive 
afholdt møde med Syddjurs Kommune om en officiel åbningsskrivelse i løbet af en uges tid. Det 
blev også fremhævet, at ejerens – Naturstyrelsens – positive tilkendegivelse er vigtig. 

Thomas Djernæs Secher fremlagde materiale vedr. byggefeltet og de bindinger, der er på 
området. 

Lokalplan LP41 fra Rønde Kommune blev vist, hvoraf de godkendte byggefelter fremgår. 

Planen er aldrig udnyttet og omhandler 300 m2 bygning ved siden af kroen. Der må bygges 1 
etage, på max. 300 m2 med facadehøjde 3,5 m og total højde ikke over 5,5 m 

Med byggefeltet fra Slotskroen er der i planen et byggefelt på 750 m2 i alt. 

Hvis Nationalparken ønsker at flytte byggefeltet, skal der vedtages en ny lokalplan. 

Den foreslåede nye placering vises på kort for området med bindinger fra: 



Historisk linje, der skal muligvis laves arkæologisk forundersøgelse. Der er ikke registreret noget i 
feltet. 

Kirkebeskyttelseslinjen går uden om feltet. 

Fredningen – man må ikke bygge nyt eller ændre landskabet. 

Skovbyggeloven gælder, men går uden om feltet. 

Strandbeskyttelsesloven gælder, det er en restriktiv lov, men der er mulighed for dispensation, 
hvis eksisterende bygninger flyttes længere væk fra kysten. 

§3 linjen går langs grusvejen til Hestehaveskoven, og går således uden om feltet. 

Hele området er habitatområde, og der skal muligvis laves vvm undersøgelse. 

Det er et geologisk interesseområde og landskabelig interesseområde, så  bygninger skal tilpasses 
landskabet. 

Klimalinjen er på kote 2 m, der må ikke bygges under denne linje. Feltet ligger ikke under denne 
kote. 

Sigtelinjer til Kalø Slotsruin bliver bedre end i dag, hvis centret kommer bag ved kroen.  

Der vises materiale fra Jagtens Hus og Velkomstcenter på Bornholm. 

 
 

 

 

  



4. Nedsættelse af råd 
Bilag 
Tilbagemeldinger fra bestyrelsesmedlemmer vedrørende rådssammensætning 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesseminaret den 2. november 2013 blev nedsættelse af Nationalparkens råd i den nye 
bestyrelsesperiode drøftet første gang. På bestyrelsesmødet den 11. december blev emnet 
behandlet under punkt 4, og det det blev besluttet at:  

1. Rådet skal nedsættes ud fra et ønske om ligeværdigt at give faglig rådgivning til bestyrelsen 
og styrke en lokal forankring af Nationalparkens drift.  

2. De institutioner, organisationer, foreninger og enkeltpersoner m.v., som skal tilbydes plads i 
rådet, udpeges direkte af bestyrelsen.  

3. Bestyrelsen kan frem til mandag den 6. januar 2014 sende supplerende forslag til den liste 
over forslag til relevante institutioner, organisationer, foreninger og evt. enkeltpersoner 
som formanden fremlagde på mødet den 11. december. 
 

Formandens indstilling til rådssammensætning er udarbejdet under iagttagelse af bl.a. 
drøftelserne på bestyrelsesseminaret, det forrige bestyrelsesmøde og de indkomne skriftlige 
tilbagemeldinger fra bestyrelsesmedlemmer. 

Indstilling   
Formanden indstiller, at følgende institutioner, organisationer og foreninger m.v. kontaktes med 
tilbud om at indstille en lokal forankret person til rådet: 

1. Dansk Geologisk Forening - (Naturudvalg) 
2. Naturhistorisk Museum Århus - (Naturudvalg) 
3. En skolerepræsentant udpeget af Skoleafdelingen i Syddjurs Kommune - (Naturudvalg) 
4. BLIS – Foreningen for By- og Landskabskultur i Syddjurs – (Kulturudvalg) 
5. Ebeltoft Kunstforening – (Kulturudvalg) 
6. Træskibs Sammenslutningen Lokalafdeling i Ebeltoft – (Kulturudvalget) 
7. DGI-Karpenhøj – (Friluftsudvalg) 
8. Naturcenter Syddjurs - (Friluftsudvalg) 
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening 

– (Friluftsudvalg) 
10. Det Danske Spejderkorps – (Friluftsudvalg) 
11. Ebeltoft Borger- og Håndværkerforening – (Erhvervsudvalget) 
12. Handel Syddjurs – (Erhvervsudvalget) 
13. Destination Djursland og/eller DjurslandsUdviklingsRåd (DUR)– (Erhvervsudvalget) 
14.  

 
Beslutning: 
Det blev besluttet at følgende organisationer bliver inviteret til at indstille et rådsmedlem: 

1. Dansk Geologisk Forening - (Naturudvalg) 
2. Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus - (Naturudvalg)   
3. En skolerepræsentant udpeget af Skoleafdelingen i Syddjurs Kommune - (Naturudvalg) 
4. BLIS – Foreningen for By- og Landskabskultur i Syddjurs – (Kulturudvalg) specielt arkitektur 
5. Ebeltoft Kunstforening – (Kulturudvalg) (3 stemte imod) 
6. Træskibs Sammenslutningen Lokalafdeling i Ebeltoft – (Kulturudvalget)  



7. DGI-Karpenhøj – (Friluftsudvalg) – (3 stemte imod) 
8. Naturcenter Syddjurs - (Friluftsudvalg)  
9. Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening 

– (Friluftsudvalg) 
10. Det Danske Spejderkorps – (Friluftsudvalg)  
11. Ebeltoft Borger- og Håndværkerforening – (Erhvervsudvalget)  
12. Handel Syddjurs – (Erhvervsudvalget) - 
13. DjurslandsUdviklingsRåd (DUR)– (Erhvervsudvalget) (6 stemte for og 4 imod) 
14. Dansk Jægerforbund 
15. Foreningen til svampekundskabens fremme 
16. Danske Vandløb 

 
Der skrives brev til ovennævnte med klar opgavebeskrivelse af rådets funktion og kompetencer. 
 

Bemærkninger: 
  

Hver enkelt organisation blev behandlet, og der blev foreslået 4 nye organisationer, hvoraf 14., 15. 
og 16. blev gokendt 

  



5. Retningslinjer for behandling og igangsætning af naturprojekter 
 
Sagsfremstilling 
Som afslutning på naturudvalgets arbejde i forrige bestyrelsesperiode udarbejdede udvalget nogle 
generelle anbefalinger vedrørende nationalparkens fremadrettede arbejde på naturområdet. 
Udvalget har gennem de seneste 3 møder i 2013 haft fokus på, hvordan Nationalparken kan 
komme videre med igangsætning af naturprojekter rettet mod den særlige og truede natur i 
nationalparken. Udvalget har endvidere været i dialog med Natur- og Miljø i Syddjurs Kommunen 
og Naturstyrelsen Kronjylland for nærmere at udarbejde et forslag til, hvordan de to instanser kan 
inddrages i Nationalparkens arbejde på naturområdet.  

Anbefalingerne er bl.a. udarbejdet på baggrund af, at det af forskellige grunde har vist sig svært, at 
realisere de naturprojekter, som der er givet tilsagn til, og fordi antallet af indkomne forslag til 
naturprojekter er faldet markant igennem 2013.  

Udvalget besluttede på deres sidste møde at foreslå følgende anbefalinger som proces for den 
fremadrettede igangsætning af naturprojekter: 

• Hvis et naturprojekt i et Natura2000 område ikke er omfattet af Statens Naturplaner eller 
Kommunens statsgodkendte Naturhandleplan, kan projektet ikke betegnes som en 
myndighedsopgave. 

• Der afsættes et beløb på budgettet, som skal anvendes i henhold til anbefalingerne i den 
faglige rapport om de særlige og truede arter, anbefalingerne i DTU´s faglige rapport om 
igangsættelse af projekter på havområdet og anbefalingerne i rapporten fra 
geologiworkshoppen. 

• Det nye naturudvalg vælger områder, naturtyper eller arter i henhold til anbefalingerne i de 
faglige rapporter, hvor man vil igangsætte projekter. Projekter udvælges også under 
iagttagelse af naturprojekter, som igangsættes i Kommune og Naturstyrelse. Projekterne skal 
efterfølgende godkendes i bestyrelsen. 

• Med konsulenthjælp eller gennem en ansat naturprojektmedarbejder udarbejdes helt konkret 
projektbeskrivelse på baggrund af naturudvalgets beslutninger. Projektbeskrivelsen skal være 
konkret helt ned på ejendomsniveau og være så fyldestgørende, at den kan anvendes til 
myndighedsbehandling og som udbudsmateriale eller kontraktmateriale for projektet. 

• Sekretariatet kontakter Kommunen og Naturstyrelsen eller anden relevant part for indgå 
kontrakt om at få projektet udført. 

   

Indstilling 
Formanden indstiller at  

1. Det tidligere Naturudvalgs definition af ”en myndighedsopgave” lægges til grund for 
behandlingen af indkomne ansøgninger om igangsætning af naturprojekter 

2. Det tidligere Naturudvalgs anbefaling vedrørende procedure for Nationalparkens 
igangsættelse af egne naturprojekter godkendes 

3. Det nye Naturudvalg udarbejder en indstilling til bestyrelsen vedrørende styrkelse af 
Nationalparkens naturindsats gennem ansættelse af en naturprojektsmedarbejder eller 
tilknytning af en fast konsulent evt. fra Kommunen eller Naturstyrelsen til sekretariatet. 

Beslutning: 
Formandens indstilling punkt 1 godkendes med følgende tilretning: 



  
Hvis et naturprojekt i et Natura2000 område ikke er omfattet af Statens Naturplaner eller 
Kommunens statsgodkendte Naturhandleplan, eller hvor myndigheden på anden vis konkret er 
forpligtet til at gøre en indsats, kan projektet ikke betegnes som en myndighedsopgave. 
 
Formandens indstilling til punkt2 og 3 godkendes. 
 
Bemærkning:  
Begrebet myndighedsopgave blev diskuteret med baggrund i, at Nationalparken ikke kan/skal 
give penge til myndighedsopgaver. Det er specielt nødvendigt, da Syddjurs Kommune ikke har 
taget projekter inden for Nationalpark Mols Bjerges område med i deres naturhandleplan. 
Endvidere er der eksempler på myndighedsopgaver, der ikke er medregnet i kommunens 
naturhandleplan. Det kan så være andre myndigheders opgave. 
 
En tilføjelse til definitionen med yderligere præcision blev vedtaget. 
 

 
Vedrørende punkt 3 om naturkonsulent blev det fra et medlem fremført, at vi skal passe på 
ikke at vrangvride området. Sekretariatet menes at have den størrelse, det skal have, og skal vi 
have en person tilknyttet til projekter, skal det være en person, som indkaldes af udvalget til 
de enkelte projekter. 
Et andet synspunkt var, at der er mange dygtige mennesker i udvalgene, men det er noget 
andet de skal lave end at holde projekter i gang. Det er en god ide med en sådan konsulent, 
om det skal være fast eller ej kan diskuteres, men nationalparken har brug for en til at lede 
projekter. 
Sekretariatet mener, det er vigtigt at have fagligheden i sekretariatet, hvilket flere var enige i. 
Det blev besluttet, at det nye udvalg kan arbejde videre med en indstilling til bestyrelsen. 
 
 

  



6. Kong Menveds Marked 2014 
 
Bilag 
Regnskab for Kong Menveds Marked 2013 
Budget for afholdelse af Kong Menveds Marked 2014. 
 

Sagsfremstilling 
Som en event i forbindelse med Kaløs 700 årsjubilæum afholdt Nationalparken, Naturstyrelsen, 
Museum Østjylland og Syddjurs Kommune i samarbejde et Middelaldermarked over to dage ved 
Kalø Slotsruin den 23. og 24. juni sidste år.  
Under titlen ”Kong Menveds Marked” opførte over 200 udklædte middelaktører ridderslag, 
”henrettelser”, og middelalderligt gøgl i Kaløs stemningsfulde historiske ramme. De udklædte 
middelalderfolk demonstrerede gamle håndværk og inddrog gæstfrit de mere end 3.500 gæster i 
middelalderfolkenes ”hverdag” og levevis. Markedets store trækplaster var den tysk-tjekkiske 
riddertrup ”Terra Historia” og mange gæster brugte hele dagen – nogle sågar hele weekenden – 
på at gå på opdagelse i de talrige boder og teltlejre for at se de mange middelalderlige tilbud og 
optrædener. 

I henhold til regnskabet udgjorde de samlede udgifter for arrangementet i 2013 kr. 484.000 og de 
samlede indtægter kr. 328.500. Indtægtssiden i regnskabet indeholdt et direkte tilskud på kr. 
50.000 fra Nationalparken til fejring af Kaløs 700års jubilæum samt en underskudsdækning fra 
Syddjurs Kommune på kr. 54.000. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 13. marts 2013 at give 
en underskudsdækning på kr. 200.000, dog således at de kr. 50.000, som var afsat til 700års 
jubilæet, indgik i dette beløb. Da arrangementet i 2013 fik et samlet underskud på kr. 155.500, 
blev den ramme til underskudsdækning fra Nationalparkens anvendt. 

Som følge af markedets succes og ud fra en forventning om, at det over en 3 årig periode vil kunne 
skabe en selvbærende økonomi, arbejder de 4 parter på planlægningen af Kong Menveds Marked 
2014. I henhold til budgettet forventes samlede udgifter på kr. 550.000 og samlede indtægter på 
kr. 300.000. Når budgetter for 2014 er kr. 75.000 større end regnskabet for 2013 skyldes det at 
lønudgiften til koordinatoren i Museum Østjylland i modsætning til sidste år indgår i budgettet. 

Underskuddet ønskes dækket gennem en underskudsgaranti fra Nationalparken og Syddjurs 
Kommune på henholdsvis kr. 200.000 og kr. 150.000 hvilket er en garanti på kr. 100.000 over det 
budgetterede beløb.  

Det skal oplyses at alle 4 samarbejdsparter vil bidrage til arrangementet med personaleressourcer 
og praktisk arbejde i forbindelse med markeds afvikling. For Museum Østjylland og Syddjurs 
Kommune anslås den udgift at udgøre op til kr. 50.000 fra hver og for Nationalparken og 
Naturstyrelsen op til kr. 20.000 

 

Indstilling 
Formanden indstiller, at der gives tilsagn på en underskudsgaranti på kr. 200.000 under 
forudsætning af et tilsagn om en lignende underskudsgaranti fra Syddjurs Kommune på kr. 
150.000 og at et underskud fordeles mellem to parter i forhold til deres garantistillelse. 
 



Beslutning: 

Formandens indstilling godkendes med tilføjelse som vilkår, at man skal handle lokalt. 

Bemærkninger 

Det blev diskuteret om det var realistisk, at markedet kan få en selvbærende økonomi i løbet af 3 
år. Der mangler dokumentation for dette.  

Der blev foreslået, at man som vilkår skal indføje, at markedet skal bruge de lokale handlende. 

  



7. Afrapportering fra DTU-Aqua om Nationalparkens havområder 
 
Bilag 
Rapport fra DTU-Aqua om Havområder i Nationalpark Mols Bjerge 
 

Sagsfremstilling 
Nationalparken bevilgede i foråret 2013 kr. 25.000 til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) -Aqua 
på baggrund af en ansøgning om et projekt, som havde til formål at indhente og samskrive den 
eksisterende viden om det biologiske liv og miljøtilstanden i Nationalparkens havområder.  
Projektet skulle afsluttes med en skriftlig afrapportering som Nationalparken nu har modtaget. 

Det fremgår af rapporten, at det har været meget svært at finde data fra videnskabelige 
undersøgelser af havområderne. Da de ca. 40 km2 havområder, som ligger inden for parken 
næsten for hele arealets vedkomne er Natura2000 område, er der anvendt data fra dette 
planarbejdes basisanalyser primært vedrørende bundforhold og biologisk tilstand. Herudover er 
der anvendt data fra DTU´s egne databaser vedrørende fiskefangst i Nationalparken og fra Det 
Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) vedrørende iltforhold. 

Rapporten beskriver miljøtilstanden for de lavvandede og beskyttede dele af Nationalparkens 
havområder som nærstofbelastet og påvirket af iltsvind. For de mere åbne dele af Nationalparkens 
havområder er der større artsrigdom og væsentligt bedre bundfaunasamfund. På østsiden af Mols 
og Hasnæshalvøen er der endvidere større områder med stenrev, hvor man finder en flot og 
artsrig vegetation. 

Rapporten anbefaler at der igangsættes undersøgelser, som mere eksakt fastlægger de enkelte 
havområders tilstand, samt at der tages initiativer til styrkelse af den biologiske mangfoldighed 
gennem reduktion i næringsstofbelastning og igangsætning af restaureringsprojekter, hvor fx 
råstofindvinding har fjernet tidligere stenrev. 

Indstilling  
Formanden indstiller, at 

1. Den faglige rapport danner grundlag for Naturudvalget videre arbejde med 
nationalparkens havområder. 

2. Anbefalingen om restaureringsprojekter for stenrev undersøges nærmere i Naturudvalget. 
 

Beslutning: 

Formandens indstilling blev godkendt. 

Bemærkninger:  

Med hensyn til rapportens behandling af næringsstofbelastning, blev det gjort klart, at 
Nationalparken ikke ønsker at foretage sig noget på området, men at man kan arbejde med 
stenrev.   



8. Fremlæggelse af Stirapport for Mols Bjerge fra Stiudvalget  
 

Bilag 
Afrapportering fra Nationalpark Mols Bjerges stiarbejdsgruppe - pilotprojekt Mols Bjerge 
Fredningen 
 
Sagsfremstilling 
Udvalget for stier udarbejdede i 2012 et kommissorium for et undersøgelsesprojekt vedrørende 
sti-, vej og færdselsforhold inden for Mols Bjerge Fredningen.  
 
Efter bestyrelsen godkendelse af kommissoriet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som gennem 4 
møder i 2013 har behandlet en væsentlig del af kommissoriets punkter. Arbejdsgruppen 
fremlagde den 24. oktober 2013 rapporten - indeholdende anbefalinger til ændringer og udvikling 
af stierne og rastepladserne inden for Mols Bjerge Fredningen - for Stiudvalget som godkendte 
denne med mindre tilretninger.  

Helt overordnet indeholder rapporten følgende anbefalinger:  

• Den motoriserede trafik ind i Mols Bjerge skal primært henvises til indfaldsvejene 
ved Strandkær og Basballe. 

• Der skal i varieret grad ske en udbygning af faciliteter på de rastepladser, som ligger 
i periferien af Mols Bjerge. 

• Den motoriserede trafik inden for de centrale dele af Mols Bjerge Fredningen skal 
begrænses, samtidig med at der skabes bedre rammer for færdsel  i disse områder 
til fods, på cykel eller som rytter. 

• Busser til Mols Bjerge skal anvises indgang alene ved primære indgange. 
• Omfanget af udlagte stier i Mols Bjerge er i udgangspunktet tilfredsstillende.  
• Prioritering af stiernes vedligeholdelse og deres præsentation i folder- og 

kortmateriale skal tilpasses rastepladsernes vigtighed i forhold til det overordnede 
mål om at begrænse den motoriserede trafik i de centrale dele af Mols Bjerge. 

 
Herudover behandlede rapporten hver enkelt af de 19 rastepladser inden for Mols Bjerge 
Fredningen og kommer med helt konkrete forslag til ændringer på baggrund af de overordnede 
anbefalinger. 
 

Indstilling 
Formanden indstiller at stirapports forslag til udvikling af stierne og rastepladserne inden for Mols 
Bjerge Fredningen godkendes som grundlag for Friluftsudvalgets indstilling af projekter til 
bestyrelsen.  
 

Beslutning: 

Formandens indstilling godkendes med følgende ændringer: 

Stirapports forslag til udvikling af stierne og rastepladserne inden for Mols Bjerge Fredningen 
godkendes som inspiration for Friluftsudvalgets indstilling af projekter til bestyrelsen. 



Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen indføjer en indledning til rapporten, hvoraf det 
fremgår, at rapporten ikke repræsenterer bestyrelsens holdning, og at Agri også er en primær 
indfaldsvej 

Bemærkninger: 

Der blev givet udtryk for, at støvbekæmpelsen har virket godt, den i Toggerbo har været den 
bedste. 

Der blev også gjort opmærksom på, at den lovede trafiktælling er en opgave for det kommende 
udvalg at følge op på.  

Med hensyn til trafikdelen, var bestyrelsen betænkelig ved rapporten, idet det kan se ud som om, 
det er bestyrelsens holdning, hvis rapporten, selvom den er intern, kommer ud til offentligheden.  

 

  



9. Frivilligpolitik for Nationalpark Mols Bjerge.  
 
Bilag 
Udkast til frivilligpolitik 
 
Sagsfremstilling 
Det fremgår af nationalparkloven, at nationalparken skal gøre en særlig indsats for at styrke 
bevidstheden om områdernes værdier, gennem inddragelse af befolkningen i etableringen og 
udviklingen af parken. Et naturligt element i dette arbejde er inddragelsen af lokale ildsjæle og 
frivillige i forskellige sammenhænge.  

Denne del af lovteksten er videreføret i Nationalparkplanen side 9, hvor der står, at inddragelse af 
frivillige er helt centralt i arbejdet med at planlægge og udvikle nationalparken.  

For at sikre et godt og udbytterigt samarbejde med de frivillige er det vigtigt at have en fælles 
forståelse af rammerne for arbejdet, samt en grundig forventningsafstemning til opgaverne.  

Derfor er der udarbejdet en frivilligpolitik, der fastlægger de overordnede rammer for 
samarbejdet.  

Frivilligpolitikken definerer frivillige som personer, der med sin arbejdskraft ønsker at være med til 
at opfylde nationalparkens formålsparagraf.   

Nationalparkens frivilighedspolitik bygger på, at samarbejdet hviler på gensidig respekt, og at de 
frivillige tillægges reel kompetence og ansvar for konkrete arbejdsopgaver.   
Nationalparken vil tilbyde efteruddannelse af de frivillige for at opkvalificere deres kompetencer i 
forhold til formidling og adgangsregler m.v. Nationalparken vil stille krav til de frivillige om et vist 
kompetenceniveau, inden de kan optages i frivilligkorpset.  
De frivillige organiseres i grupper efter deres ønsker til arbejdsopgaver og tidsforbrug. Endelig kan 
de frivillige tilbydes forskellige modydelser for deres indsats. Det kan f.eks. være ekskursioner, 
efteruddannelse, arbejdstøj, sociale arrangementer mv.  

Indstilling 
Formanden indstiller Frivillighedspolitik for Nationalpark Mols Bjerge til godkendelse. 
Beslutning: 

Formandens indstilling godkendes med tilføjelse af  ”Respekten for og hensynet til de lokale lodsejere 
er fundamental for NP' virke i området og er som sådan vigtig for den frivillige at bærer med sig” som en del 
af værdigrundlaget. 

Bemærkninger  

Politikken som ramme er god, men der blev gjort opmærksom på, at de gode folk nok allerede er 
engageret. Det blev foreslået at man ser sig omkring til de eksisterende foreninger, og fokuserer 
på, hvad de er gode til, og lave samarbejde med dem og bruge deres netværk.  

Jørgen Ivar foreslog ovennævnte sætning tilføjet til værdigrundlaget, hvilket blev godkendt. 

Der blev også foreslået et fag bibliotek  i forbindelse med uddannelse af frivillige 



10. Nationalparkens Facebook-side – orientering 
 
Bilag 
Kommunikationsplan for Nationalparkens Facebook-side 
Opfølgningsrapport pr. årsskiftet 
 

Sagsfremstilling 
Nationalparken gik på Facebook i september 2013. 
Det er første gang, Nationalparken har arbejdet aktivt med netværkskommunikation.  

På Facebook-siden fortælles om dagligdag i Nationalparken, og herunder om store og små 
begivenheder samt aktiviteter i parken.  Facebook-siden er således ikke et nyhedsite, selvom der 
optræder korte nyheder med hyperlink til Nationalparkens hjemmeside. På den måde genererer 
Facebook-siden trafik til hjemmesiden.  

Den interpersonelle kommunikation har den særlige styrke at kunne skabe relationer og 
tilhørsforhold. På Facebook-siden kan lokalsamfundet følge med i dagligdagen i Nationalparken og 
derved blive mere bevidst om Nationalparkens aktiviteter. På sigt er det håbet, at flere borgere 
optræder som ambassadører for Nationalparken over for omverdenen.   

Turister og andre besøgende får oplysninger om aktiviteter på Facebook-siden, men ledes videre 
til hjemmesiden, hvor Nationalparken samlet og mere udførligt beskriver området, aktiviteter og 
Nationalparkens organisation samt arbejde.  

Målet med Facebook-siden var fra begyndelsen at nå 500 Facebook-venner ved årsskiftet, og det 
mål blev indfriet med 519 venner pr. årsskiftet 2013/2014. 

 

Bemærkninger 

Det blev foreslået at man evt. køber en annonce på facebook – det giver flere likes. 

I forbindelse med Facebook blev det bemærket, at Nationalparkens hjemmeside skal være mere 
up to date: når der angives datoer, skal man sørge for nyt. 

 

 

 

 

  



11. Rigsrevisionens rapport om danske nationalparker – orientering 
 

Bilag 
Statsrevisorernes beretning nr. 6 om etablering af nationalparker i Danmark 
 
Sagsfremstilling 
Rigsrevisionen igangsatte i februar 2013 en undersøgelse af etableringen af nationalparker i 
Danmark og i slutningen af december blev den endelige beretning udsendt. Miljøministeren har 
herefter 2 måneder til at sende rigsrevisionen en besvarelse på den udsendte beretning. 

Undersøgelsen følger af en beslutning om, at Rigsrevisionens skulle deltage  i en international 
fællesrevision med 6 andre lande med det formål at undersøge, hvordan nationalparkerne er 
styret og finansieret, og hvordan de bidrager til at sikre biodiversiteten.  

Rigsrevisionen har detaljeret undersøgt de 3 nationalparkers tilvejebringelse af deres 
nationalparkplaner samt dens indhold, og hvordan nationalparkerne efterfølgende har udmøntet 
sin driftsbevilling.  

Beretningen indeholder ikke nogen kritik af Nationalpark Mols Bjerge vedrørende de 
forpligtigelser, som bestyrelsen efter nationalparkloven og bekendtgørelsen for Nationalpark Mols 
Bjerge har i forhold til arbejdet med at tilvejebringelse en nationalparkplan og i forhold til den 
måde bestyrelsen har anvendt sin bevilling på. 

I forhold til nationalparkplanen nævner revisionen, at den nok har fokus styrke og udvikle naturen, 
men at mange af målene i planen er uklare og ikke målbare, samt at flere af projektbeskrivelserne 
vedrører en yderligere udredning og undersøgelse af, hvor og hvordan Nationalparken kan udvikle 
og styrke naturen. 

I forhold til driften skriver rigsrevisionen bl.a.: ” Nationalpark Mols Bjerge har ikke selv gennemført 
egentlige naturindsatser, men har støttet andres naturindsatser i nationalparken økonomisk. 
Bestyrelsen har haft fokus på at afklare grundlaget for den fremtidige naturindsats, herunder 
samarbejdet med Naturstyrelsen, hvilket er i tråd med nationalparkplanen. Derfor har 
nationalparken heller ikke søgt om ekstern finansiering endnu.”  

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at de danske nationalparker ikke alene har til formål at styrke 
og udvikle naturen, men også skal opfylde andre formål, fx naturformidling, turisme og 
erhvervsudvikling. Derudover er nationalparkerne afhængige af, at lokale lodsejere vil samarbejde, 
og at nationalparkerne kan rejse ekstern finansiering. Der er således ingen garanti for, at 
etableringen af nationalparker bidrager til at styrke og udvikle naturen.  
 
I dette lys vurderer Rigsrevisionen, at Miljøministeriet fremover bør understøtte nationalparkerne 
mere, så de på længere sigt vil være bedre rustet til at styrke og udvikle naturen. Særligt bør 
ministeriet understøtte, at nationalparkernes bestyrelser formulerer klare og målbare 
målsætninger, som nationalparkerne kan prioritere deres indsats ud fra. Ministeriet har oplyst, at 
ministeriet fremover vil arbejde for, at der skabes mere klare og målbare målsætninger i 
nationalparkplanerne. 
 



Bemærkninger 

Der blev udtrykt forundring over det udgangspunkt, som Rigsrevisionen har taget, kun en lille 
del af lovgivningen og med den vinkel, at det kan føre til lovændring – det anses for dumt i 
forhold til Nationalparkernes virke. 

Erling oplyste, at Nationalpark Mols Bjerge og de andre nationalparker har gjort Rigsrevisionen 
opmærksom på dette misforhold, og syntes, at rapporten gør opmærksom på dette forhold. 

Med hensyn til Nationalpark Mols Bjerges projekter blev det oplyst, at man som udgangspunkt 
havde taget fat på friluftsprojekter, fordi de var nemme at gå til, og at man på naturområdet 
havde koncentreret sig om at indsamle viden om nationalparkens natur, før Nationalparken 
kan igangsætte naturprojekter. 

Det blev nævnt, at Nationalparken skal tage de projekter der kommer udefra, vi kan ikke løfte 
det selv, men andre mente, at det skal være både egne og udefra kommende projekter. 

Der blev endvidere lagt vægt på, at Rigsrevisionen ikke har kritiseret Nationalpark Mols Bjerge. 

  



12. Tv-produktion - orientering 
 

Sagsfremstilling 
I budgettet for 2013 afsatte bestyrelsen kr. 480.000 til Tv-produktion.  Nationalparken valgte efter 
indhentning af 2 tilbud at indgå et samarbejde med Storywise, som er et produktionsselskab fra Filmbyen i 
Aarhus. Der er i sommerhalvåret lavet optagelser til en tv-serie i fire dele om livet i Nationalparken. 
Tv-serien skal være færdig i foråret 2014 i en kvalitet og et indhold, der gør den egnet til at vise på nationalt 
fjernsyn.   

I tv-serien tages seeren med på en opdagelsesrejse rundt i Nationalparkens mange kroge med historier om 
og med mennesker, der har deres daglige liv, arbejds- eller fritidsliv i Nationalparken.  

Nationalparken har under arbejdet lagt vægt på en reel og kvalitativ formidling, så seeren ud over at nyde 
billederne også lærer noget om Nationalparken.  

Hovedhistorierne i tv-serien præsenteres af to lokale og kendte formidlere. Den ene tager seeren med ud 
for at genrejse vejvisersten på deres oprindelige pladser, og den anden tager bl.a. seeren med på kig efter 
fugle på træk, sjældne planter og dyr. De to formidlers gode faglig indsigt og lokalkendskab sikrer den gode 
fortælling, der er mediets kendetegn.  

Ud over tv-serien er der i 2013 lavet 20 nye korte videoklip, der sammen med 26 tidligere producerede 
videoklip er beregnet for visning på Nationalparkens hjemmeside.  

Det samlede antal video downloads fra nationalparkens hjemmeside og YouTube var ved udgangen af 2013 
på ca. 1.600 visninger. 

Bemærkninger  

Der var ingen bemærkninger til Nicoles orientering 



13. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesformanden om 
aktiviteter siden sidst 

 

Bilag 
Aktivitetsoversigt december 2013 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. 
 

Bemærkninger 

Der var ingen bemærkninger 

 

 

14. Åben for tilføjelser 
Undervisning materiale:  

Kristian orienterede om arbejdet med at lave undervisningsmateriale til ”Min Nationalpark”. Når rammerne 
er færdige, vil alle kunne lave opgaver og lægge dem ind til frit brug. Det blev pointeret, at det er 
bestyrelsen, der skal styre, hvad der kommer på. 

Det blev foreslået, at bestyrelsesmedlemmer udnytter deres respektive baglande og netværk til at lave 
opgaver, når rammerne er færdige.  

Kristians liste skal vedhæftes referatet. 

15. Eventuelt 
Der blev spurgt til, om Nationalparken kan gøre noget ved GPS  og google vejvisninger gennem Mols Bjerge. 

Det kan Nationalparken ikke, måske kan man gå gennem kommunen. 
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