
Dialogmødereferat d. 19.11.2019, godkendt og kommenteret 
(28.01.20) Kommentarer er indført med rød skrift

Tilstede:
Anni Kjeldsen, Molslaboratoriet (Naturhistorisk Museeum)
Kim Lykke Jensen, Formand for udvalget for natur, teknik og miljø, Syddjurskommune
Søren Svensson, Tilgængelig natur-gruppen
Jane Toubro, Tilgængelig natur-gruppen
Torben Myrhøj, Tilgængelig natur-gruppen
Linda Klindrup, Tilgængelig natur-gruppen
Jan Højland, naturstyrelsen
Kristian Herget, Nationalpark Mols Bjerge, sekretariatet
Thorkil Danielsen, Friluftsrådet & Nationalpark Mols Bjerge, bestyrelsen
Jens Reddersen, DDNF, Nationalpark Mols Bjerge, sekretariatet
Ole Brus Sørensen, Mols i Udvikling

Afbud:
Jens Bjørn, Nationalpark Mols Bjerge, bestyrelsen 

Dagsorden pkt. 1
Velkomst og godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendet -men efter tidligere mailet ønske fra Annie - behandler vi pkt. 7 først.

Dagsorden pkt. 7
Arbejdet i dialoggruppen fremover -Hvad vil vi med den?:
Anni: mener at TN-gruppen har hængt molslab ud i medierne og undgået at nævne vores samarbejde i gruppen, ad-
spurgt fortæller hun at hun ikke selv har set nogen grund til at nævne gruppen. Søren Svensson påpeger at vi ikke selv 
har opsøgt  medierne og at vi hver gang har nævnt gruppen, dette har journalisterne dog undladt at viderebringe.
Tilgængelig Natur-gruppen: pointerede at vi i gruppen ønsker at skabe fælles løsninger, pointerede igen at vi 
 repræsenterer borgerne.
Anni: ønsker også at arbejde for fælles løsninger.
 
Jan: gir udtryk for at han gerne fortsætter dialogen med tilgængelig natur-gruppen også selvom det kun er den og 
naturstyrelsen, da de største udfordringer nok ligger hos NST.
Linda: Det er ikke kun NST der giver udfordringer, ej heller de største.
 
Thorkil: Friluftsrådet afventer nye signaler fra den nye regering og han mener det er vigtigt at planlægge sig ud af at 
skabe konflikter.

Søren: Påpeger at fordi vi er first movers er det også vigtigt at turde tage de første skridt også selv om det giver uro.

Jens: Fortæller at han vil forsøge at få den nye chef til at indtræde (Jens) i gruppen fra næste møde. Han synes vores 
forum er lidt forkert og mener det skal op på landsplan.

Kim: Er enig.

Kim: Overordnet form med en en eller anden form for borgerinddragelse er en god idé. Kunne vi forestille os et råd? Det 
kunne måske køre i “Grønt råd”-regi? Råd kunne feks bestå af Mols i Udvikling, NST, Peter Brostrøm, Nationalpark Mols 
Bjerge, DDNf kunne også inviteres. Muligvis også et årlig borgermøde?

Dagsorden pkt. 2
Bordet rundt -kort nyt siden sidst:
De fleste nyheder blev nævn under pkt 7 som vi tog først.

Jan: fortæller at de vil lave om på kreatur sammensætningen, således at de fortrinsvis vil bruge stude i stedet for køer og 
at antalet sættes ned fra ca 125 til 100 individer og ændre til en basætning af “Dansk skovrace“. På nogel arealer vil der 
blive supleret med dyr udefra (køer ikke stude)
Også ked af historie i Stiften med Naturbørnehaven Mols bjerge. NST (staten)  har ikke pligt til at huse kommunale 
børnehaver men vil gerne hjælpe og er ved at tale med kommunen/Naturbørnehaven om en ny plads ved Toggerbo lejren 
hvor der ikke vil være dyr i foldene på de tidspunkter af året hvor børnehaven holder til der.

s.1-3



Dagsorden pkt. 3
Ny trampesti og låger og stier i forbindelse med ny hegning (Jan, Kristian og 
Linda)
Jan og Kristian: Trampestien er ikke etableret endnu. Den er ”druknet” i andet arbejde. Men når den kommer skal vi have 
et  åbnings-arrangement.
Jan: Vigtigt at få talt om det når der etableres folde.
Linda: TN-gruppen er glad for den snak der har været med NST forud for hegning.
Jan: Hegning ved spejderlejren ved Toggerbo. Hegning er bestilt, hvornår det sker er uvist. Det er planen at der 
 fremadrettet skal gå stude 2-3 mdr. om efteråret.

Dagsorden pkt. 4
Undersøgelsen “Storfoldenes indflydelse på friluftslivet“. Status fra KU, 
(Anni og Thorkil).
Jens og Anni har været til møde, de lover at holde os opdateret.
Linda pointerede vigtigheden af at man er bredt repræsenteret i dette ”udvalget” og at det ikke kun er ensidige inter-
esser der er repræsenteret. Der er ansøgt midler 5. juni fonden til denne undersøgelse. Nationalproblemstilling, Århus 
 universitet, NST og KU er alle med i ansøgning om midler til undersøgelsen.
Formål med undersøgelse: Udredning af hvad der foregår der ude: Biologisk baggrund,muligheder, konflikter.
Jens: Det er og bliver ikke noget “udvalg”. Der vil blive designet en undersøgelse med forskellige dele - hvor en del vil 
undersøge ændringer i drift, naturpleje og friluftsliv, samt evt problemer, konflikter og muligheder i eksisterende og nye 
tiltag. Her skal relevante parter naturligvis høres eller indgå. (Jens)fortæller om “Buttenschön projektet“. Han lover at 
sende et link til hvor man kan læse om projektet
(Sagsbehandling af ansøgninger er udskudt og der er derfor ingen afgørelse og dermed ikke lagt noget op. Men vi har 
stadig god grund til optimisme)
 Anni: muligvis kommer det på 5. junifonden hjemmeside?

Dagsorden pkt. 5
Hvordan går det med informationen til offentligheden om naturpleje-dyr i 
storfoldene: NST-Website & nationalpark-App (kan Kristian Herget lave en 
demo af App’en?
kristian: Ikke godt – der er tekniske udfordringer. Det er dog meningen at de informationer som Jan giver vedr. dyr i 
 foldene også skal videre til Kristian.
Jan fortæller at han har prøvet at sælge ideen om info om dyr i foldene til sin ledelse (på App/hjemmesde), men de mener 
at hvis de skal gå ind i det skal det være på alle naturstyrelsens arealer. NST vicedirektør peger på NPMB som en “case” til 
at udvikle på det.

Dagsorden pkt. 6
DDNF, Planer i Mols bjerge området - Hvordan er planerne for at høre borgerne 
i Syddjurs og informere? (Jens Reddersen, på vegne af DDNF) 
Jens : Købet er sket, men ingen tinglysning endnu. Der er stadig planer om mageskifte, og det er stadig hensigten at 
 erhverve de to marker ved Basballe som pt. ejes af selskabet Bradana.
Linda: Kan DDNF lave borgerinddragelse på det?
Linda: spørger Jens om folden ved Basballe som er hegnet tværs igennem men med åbning i begge ender. Giver hegnet og 
åbningerne en udfordring i forhold til køernes færden på tværs ?
Jens: Det mener jeg ikke, hvis vi taler helt generelt. Men det afhænger jo af placering og udforming og åbningernes stør-
relse. Linda citeres efterfølgende for “fakta”. Vi er i dette og meget andet ude i nyt land. Derfor må vi osse ved afprøvning 
af nye tiltag, følge dem og evaluere på, om de virker - både for friluftslivet og for naturplejen. (Jens).
Linda: OK – så løsning ved at der laves korridorer kan vi dermed konstatere ikke giver udfordringer for køernes færden, og 
den fakta skal vi medtage når vi taler løsninger.

s.2-3



Dagsorden pkt. 8,
Naturplejeudvalg, status fra møde (Jan Højland)
Jan: fortæller at naturstyrelsen gerne vil have det op og køre og at han har indtryk af at kommunen også er villige.
Kristian: Pleje udvalget skal behandle hvad der har med fredning at gøre (juridisk myndighed). Feks flytning af fredede 
stier.
Jan: Kommunen er myndighed, NST er forvalter.

Dagsorden pkt. 9
Opsummering og next steps
Dato næste møde: D. 25. august 2020, kl 14-16, TN-gruppen afholder igen.
Det blev diskutteret at sætte mødefrekvens ned, derfor først møde igen til august.

Arbejdspunkter til næste møde:
Jens:  Sende kort over låger i Basballetrekants-hegningen. (Bilag 1)
Jens: Link til website hvor man kan følge med i projektet “Storfoldenes indflydelse på friluftslivet”
NST og TN-gruppen: holder møder efter behov om konkrete tiltag.
TN-gruppen og Anni: afholder evt også møde om konkrete tiltag.

Dagsorden pkt. 10
Eventuelt
Anni: Konference da til NPMB’s jubilæum var godt. En årlig infodag/borgermøde kunne være en god idé.
Kim: Tilslutter sig at et årlig borgermøde kunne være en god idé, det skal ikke kun være “konflik-snak“. Vil høre forvalt-
ninge ad. Evt en årlig “Natur-dag”.
Linda: TN-gruppen deltager på DIF-møde sidst i november. 
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Bilag 1

B A S B A L L E - P R O J E K T E T  ( n o r d l i g e  h æ n g s e l  –  9 0 h a ) :  D e n  
d a n s k e  N a t u r f o n d  4 5 h a ,  N a t u r s t y r e l s e n  ( 2 2  h a )  o g  t o  
p r i v a t e  f r i t i d s h u s e  ( 2 3  h a )  

DDNF 

NST 

Priv 

Priv 

DDNF 

DDNF 

NST 

Priv 

Priv 

Landbr 

Landbr 

Nationalparken tilbudt 
ejendom v Basballe 
2014 (MBV 3) 
DDNF accepterer 
projekt og køber 45 ha 
2016. 
NPMB forpagter 90 ha 
2018. 
• Hegning 
• Græsningsaftaler 
• Naturpleje 
• Biodiversitet 
 
Gule stjerner: 1 stor, 
2 små bestande af 
Opret Kobjælde, nu i 
samme fold. 
Grøn pil: Off. 
klaplågeadgang 
Rød pil: Privat 
klaplågeadgang 
Grøn buepil: Off. 
stente (den ene helt 
ny) 
 


