
Publikums adgang i Nationalpark Mols Bjerge 18.03.2018

Vi retter henvendelse til jer fordi foldene i Nationalpark Mols Bjerge i de sidste år er blevet slået sammen 
og gjort så store, at det desværre har medført uhensigtsmæssigheder og store begrænsninger i publikums 
muligheder for at færdes i parken.

Om man rider, cykler eller går i parken, så er det næsten umuligt at undgå at skulle ind i de store folde, da 
langt de fleste stier og ruter passerer igennem dem. Problemet med det er, at mange mennesker er bange 
for at gå ind i foldene på grund af dyrene…og det er som bekendt ikke helt uden grund. Forskellige  steder 
i Danmark er mennesker blevet trampet ihjel af køer/kvier, og der skrives i medierne om hunde, der er 
 blevet jaget og dræbt af husdyr. Landbrugskyndige fraråder offentligt direkte, at man færdes i folde med 
køer/kvier med børn og hunde. Ryttere kan ikke ride i de folde med heste, og mange tør heller ikke ride 
ind til køer/kvier. Hvorvidt denne frygt er berettiget eller ej er egentlig underordnet, for så længe folk har 
denne angst, vil de undgå foldene og dermed en betragtelig del af parken.
I det hele taget kan man med rette sige at nationalparken er kommet til at virke temmelig ugæstfri for 
dens gæster, når man i så store områder kun kan færdes på vejene, langs de elektriske hegn og det er vel 
ikke ønsk værdigt? 

Mols i Udvikling vil gerne have tilflyttere til området og et stort aktiv og incitament til at dette sker, er 
vores natur. Samme natur er også en vigtig del af at kunne tiltrække turister til området og det skulle det 
gerne blive ved med at være. Derfor er det så vigtigt at man kan gå, ride, cykle, arrangere ekskursioner, 
afholde konkurrencer, få besøg af skoler, foreninger, dagplejemødre og børnehaver i Nationalpark Mols 
Bjerge, for hvis alle disse mennesker vælger parken fra, så er det et stort tab for alle parter.
Vi ved godt at der er en økonomisk grund til at holde alle disse dyr i parken og at de har en meget specifik 
funktion, og vi ved også godt at parken ikke kun er til for mennesker og deres friluftsliv, men vi føler at det 
har taget overhånd og tror på at der kan findes nogle fornuftige kompromisser.

Vi håber at Naturstyrelsen, Naturfonden, Naturhistorisk Museum og Nationalpark Mols Bjerge vil indgå 
i en dialog om en løsning. Vi ser frem til en snak med jer og foreslår at vi holder et uformelt møde hvor vi 
kan drøfte problemstillingen og mulige løsningsforslag. 

Med venlig hilsen
Mols i Udvikling, Tilgængelig natur-gruppen
Vi kan kontaktes på e-mail: jt@deltacomm.dk

På vegne af:
Molsskolen, Naturbørnehaven Mols Bjerge, Børnehuset Mols, dagplejerne i området, Mols Rideklub, 
Syddjurs Sportsrideklub, Dyssegaardens Ridecenter, Rideklubben Aska og Dansk Kennel Klub kreds 6

Til
Naturstyrelsen, Naturfonden, Naturhistorisk Museum 
og Nationalpark Mols Bjerge


