
Dialogmøde d. 20.03.2019, Molslaboratoriet, KOMMENTERET
Tilstede:
Anni Kjeldsen, Molslaboratoriet (Naturhistorisk Museeum)
Søren Svensson, Tilgængelig natur-gruppen
Jane Toubro, Tilgængelig natur-gruppen
Torben Myrhøj, Tilgængelig natur-gruppen
Linda Klindrup, Tilgængelig natur-gruppen
Jan Højland, naturstyrelsen
Kit Purup Nationalpark Mols Bjerge, bestyrelsen
Kristian Herget, Nationalpark Mols Bjerge, sekretariatet
Thorkil Danielsen, Friluftsrådet & Nationalpark Mols Bjerge, bestyrelsen
Mika Leth Petersen, DDNF, Nationalpark Mols Bjerge, sekretariatet
Afbud:
Jens Bjørn, Nationalpark Mols Bjerge, bestyrelsen 
Ole Brus Sørensen, Mols i Udvikling 

Dagsorden pkt 1
Velkomst og godkendelse af dagsorden:
Krisitan har efterudsendelse af dagsorden gjort opmærksom på at han ikke kan tage pkt 3 på dagsordnen,
Jane overtager.

Dagsorden pkt 2
Hvordan går det med informationen til offentligheden om naturpleje-dyr i 
-storfoldene : NST-Website & nationalpark-App:

Nationalpark-App
Kristan: NPMB er i gang med en brugerflade opdatering af App’en, i den forbindelse vil han arbejde videre med TN-grup-
pens ønsker: Hvor er jeg, Hvilken fold står jeg ved, Er der dyr i folden, Hvilke dyr er i folden, Lågenumre i folden, Hvor er 
de andre låger i folden (hvor kan jeg komme ud igen hvis jeg går ind her) 
Kristian: Måske kan det laves som et lag man kan slå til. Laget kan feks vise folde, feks optegnet med rødt =dyr, 
 optegnet med grønt=ingen dyr.
-Der skal arbejdes med teknikken, så data kan høstes og der ikke skal opdateres på flere hjemmesider og i App’en med 
det samme info.
TN-gruppen: Vi vil gerne være hjælpe med at kigge på brugerflade og hvilken info der er behov for (uden at have ret til at 
bestemme, men som en hjælp)
Kristian: Vil godt påtage sig at få tegnet indhegninger ind når data er der. NPMB sender udkast til TN-gruppen imens der 
arbejdes på det, så kan vi snakke om det.
Eksempler på andre naturområders kommunikation: “Oplev gudenåen” som feks høster data fra “Ud i naturen”.
App-opdateringen forventes klar her i løbet af forårssæsonen.

NST-Website
Jan: Ang hjemmeside med info: Det bliver nok mest relevant for de lokale, at gå ind og tjekke før en tur. Turister der ikke-
bruger det ofte vil alligvel have svært ved at finde det på NST’s meget omfattende hjemmeside.
Jane: App’en er nok mere relevant for turister der oftere vil søge info om en tur hos Nationalparken end hos NST.
Jan: Jeg fik nok ikke sagt det tydeligt, men jeg håber stadig på, at vi kan få en hjemmeside på NST, der beskriver status 
for foldene i Mols Bjerge.

Dagsorden pkt 3
Kristian Herget; Hvad siger kommunen ang. genetablering af plejeudvalg/ 
lodsejerudvalg?: 
Jane: Har haft kontakt til Morten Aakjær Jørgensen fra Syddjurs kommune. Der indkaldes til plejeudvalgsmøde efter 
sommer... eller måske lige før sommer. (Det er ikke planlagt at invitere lodsejerne, da de ikke har været aktivt medvirk-
ende på de sidste møder)
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Dagsorden pkt 4
DDNF; ang kirkesti ved Basballe Bilag 1 Se D) på kortet og indhegnet sti. (punkter 
fra sidst).
Bilag 1, Se C) på kortet

 Jane: TN-gruppen foreslår at vi finder en løsning så markvejen (fra Basballe) i forbindelse med Kirkestien  holdes fri for 
naturplejedyr
Mika: 
• DDNF vil ikke søge om ændring af hegnslinier.
• DDNF drøfter gerne med lokale lodsejer og andre borgere, men TN-gruppen har ingen særstatus.
Jane: TN-gruppen repræsenter lokale borgere herunder skole, daginstitutioner mv. 
Linda: Det er ærgerligt at DDNF ikke tog dialogen FØR der blev hegnet, man kunne måske have fundet nogle løsninger 
der tilgodeså både naturplejen og lokalbefolkningen. DDNF’s repræsentant var blevet gjort opmærksom på borgernes 
betænkeligheder.
Søren: På fredningskortet findes stien og dermed er det ulovligt at lægge den ind i indhegningen.(Bilag 2)
Linda: Det er en ulovlig hegning (paragraf 88, Bilag 3)
Kit: Der kan være mange love på et område, og nogle gange strider de imod hinanden.
Linda: Ja men, Friluftsrådet har forespurgt Miljø- og fødevareministeriet netop om denne paragraf i forhold til storfolds-
problematikken og bekræfter at der er et problem i forhold til etablering af storfolde.
Mika: Hvis borgere mener at vi (Nationalparken og DDNF) med sin hegning har fjernet en sti fra Basballe, kan de gå myn-
dighedernes vej, for vi (Nationalparken og DDNF) har fået tilladelse og det er myndighederne der har givet tilladelsen.
Mika: Vi kan måske drøfte det med kommunen, hvis de er med til næste møde.
Jane: Vi synes det vil være rart hvis DDNF vil drøfte løsninger med lokalbefolkningen og vise hensyn til dem og ikke kun gå 
ud fra hvad de har ret til i følge lovgivningen. De får trods alt ca. halvdelen af deres penge fra os alle sammen -fra staten.
Linda: Nogle borgere medbringer kæp og elektrikerhandske så de kan komme ud af indhegningen uden at skulle hen 
til en låge når de går tur og føler sig presset af køerne. Det kan ikke være rigtigt at det er nødvendigt for at gå en tur i 
National parken.
Mika: Ang. stien længer mod syd (Se C) på bilag 1): Vi (Nationalparken og DDNF) takker for forslaget, og de tager det med 
i betragtning.
Mika: Hegnsliner er godkendt af kommune og de er bundet af EU tilskud i 5 år. Man kan dog godt søge om flytning af 
hegnslinier i løbet af de 5-årige perioder. 
Generel drøftelse af Kirkestien fra Basballe: Forhistorien med tidliger ejer (Erik Dam) af arealer på begge sider af 
markvejen ved Kirke stien der satte hegn over, retssag med forlig.
Anni: Hvis myndighederne har givet tilladelser kan det ikke løses her.
Jane: Vi synes det vil være rart hvis man vil indgå et samarbejde med lokalbefolkningen så det ikke kun drejer sig om 
paragraffer, men om at forsøge at samarbejde og tage hensyn.

Dagsorden pkt. 5
Undersøgelsen “Storfoldenes indflydelse på friluftslivet“. Status (Anni)
Anni:  
• Det er Kbhvn universitet der har taget initiativ til undersøgelsen.
• Naturudvalget under NPMB-rådet er involveret
•  Næste møde i naturudvalget er 9/4 og her kommer nok en status påprojektet, det hele er i sin opstart, der skal skaffes 

penge mm. Der går noget tid inden der er relevant nyt for TN-gruppen
• Jeg skal nok holde dialog- og TN-gruppen orienteret!
• Jeg skal nok gøre opmærksom på TN-gruppen og dens ønske om at deltage i projektet og/eller få foretræde

Thorkil: De har møde med friluftrådet i begyndelsen af maj

Jan: NST’s direktion er kontaktet af initiativtager Rita M. Buttenschøn (Biolog, Kbhvn Uni, Bestyrelse medlem i NPMB), 
de har foreslået at NST’s arealer i Mols Bjerge bliver brugt til undersøgelsen.

Dagsorden pkt. 6
Tekst til skiltning på NST’s arealer: Tilgængelig Natur-gruppen 
TN-gruppen skulle have kommet med forslag til tekst til NST’s skilte, men kan ikke komme op med egnet tekst.
Jane: Problematikken om færdsel i foldene viser sig i teksten på skiltene. Det er et udtryk for nogle konflikter imellem 
adgangsregler, jura ang ansvar og gode råd til sikker færden iblandt køer og heste. Der er nogle ting der skal tages stilling 
til før det bliver muligt at skrive et fyldesgørende, præcist skilt. 
Jan: Sætter flere af de gamle skilte op indtil videre
Søren: Der er ikke grund til at sætte flere af de ukorrekte skilte op.
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Jan: Men meget vigtigt at få gode råd formidlet. Folk tror at de er sikre når bare de har hund i kort snor, og det gør det 
altså ikke alene. Så indtil videre må “forkerte“ skilte være en midlertidig løsning.
Søren: Det er endnu en vigtig grund til at der skal etableres områder uden hegn og afgræssende dyr.
Kristian: Det er svært med et mix af offentlig/privat areal og NST dyr og private
Jan: Jeg gentager fra sidste møde at: Er der nogen der lægger mærke til steder hvor der vil blive en fin sti hvis hegnet 
rykkes måske op til 5-6 meter ind, må man endelig sige til. Så vil det blive taget med overvejelserne når der skal repareres 
hegn og udskiftes pæle.
Jan: Jeg og Kristian har kig på en sti et sted ved Strandkær hvor pæle flyttes ind.
Søren: Vil det være muligt at få kort over områder med/uden ha-støtte? 
Jan: Ja det kan TN-gruppen vel godt, men generelt er det kun småområder inde i foldene der er uden ha-støtte. Så det er 
tvivlsomt hvor anvendeligt det er. Kun Toggerbofolden/Lyngflod er et større sammenhængende område uden ha-støtte. 
NST arbejder hen mod at det bliver afskærmet/dyrefrit fremover i min. juni-juli-august muligvis længere perioder. Måske 
fra 2019, måske først i 2020.
Jan: Der vil blive lavet en hestskoformet indhegning (efter sommer) for at bekæmpe slåenkrat som delvist er på spe-
jdernes areal og fold 14 (nr. i TN-gruppens nuværende nummerering). Det indvendige hegn (på spejdernes område) vil 
i længere perioder være fjernet, for at spejderne kan bruge arealet. Jan tegner hegnsliner ind på kort, så vi kan kigge på 
hvilke stier der kommer til at ligge udenfor indhegningen.
Jan: Stierne i det område er ikke længere riderute og man må ikke ride der, da det tætte krat umuliggør at man kan 
komme til siden med en hest så gående kan passeres. Området skal ændres fra slåenkrat til overdrevskarakter
Jan: Bøgeskoven op mod Provstgårdens skov bevares som bøgeskov.

Dagsorden pkt. 7,
Færist: Status fra Anni ud fra materiale tilsendt fra Linda
Anni: Har først hørt om klagen over færisten i dette forum. Fredningsnævnet gav tilladelse til færisten 30.06.2016, der 
var 4 ugers klagefrist, men ingen klager den gang. Først d 19.01.2019 blev sagen med Klagen fra Eggert Jensen afsluttet 
ved at politiet gav den tilladelse der ved en fejl ikke var blevet givet.  Jeg ved ikke om det var en fejl , men den skriftlige 
tilladelse  var bortkommet hos kommunen.
Anni: Vi er optagede af at lave storfolde, ikke af at genere folk. Så hvis I høre noget så fortæl os det.
Jane: Desværre generer færistene befolkninges færdsel og man kunne måske finde an anden løsning, jeg har hørt om 
kvæg-tunneller der går under vejen.
Kit: Godt med møde, så når man på sigt laver noget om, kan det tages med hvad der er indkommet af ønsker.
Linda: Dialog på forkant er endnu bedre, så man kan få overvejelserne med fra starten af.

Dagsorden pkt. 8
Opsummering og next steps
Dato næste møde: 
TN-gruppen afholder og indkalder til møde sidst i august.

Arbejdspunkter til næste møde:
Kristian: Arbejder på at implementere i app’en: Hvor er jeg, Hvilken fold står jeg ved, Er der dyr i folden, Hvilke dyr er i 
folden, Lågenumre i folden, Hvor er de andre låger i folden (hvor kan jeg komme ud igen hvis jeg går ind her) Forslag: fold 
med dyr i er tegnet op med rødt, dyrefri fold tegnet op med grønt . Undersøger hvad der kan lade sig gøre hvordan (både 
mht programmør-teknik, økonomi og arbejdsbyrde). Sender udkast til TN-gruppen i løbet af forsommeren, så vi får dialog 
før udførelse.
Jan og Jane: koordinerer numre på foldene.
Jan: Kort over ha-støtte og ikke støttede områder i Mols Bjerge.
Jane: Fredningskort hvor Basballe kirkestien er markeret på (se bilag i denne fil)
TN-gruppen: Deltager i debatten på Naturmødet i Hirtshals i maj.
TN-gruppen: Opdaterer hjemmesiden med fold/græsningsdyr-info indtil NST’s hjemmesiden er i luften i løbet af for-
sommeren. Jan giver information om dyr fra NST og private jordlejere videre til gruppen.
TN-gruppen: følger op på Morten Aakjær Jørgensen ang. indkaldelse til plejeudvalgsmøde.
Jan: indkalder Kristian til gåtur i område B, mhp at markere og etablere ny trampesti.

Dagsorden pkt. 9
Eventuelt
TN-gruppen er inviteret af Friluftsrådet og Miljøministeriet/Naturstyrelsen til at deltage i Naturmødet i Hirtshals. 
TN-gruppen foreslår at DDNF også henvender sig for om muligt at deltage i debatten.
TN-gruppen, Jan og Kristian gik tur i onsdags ang etablering af stier skov (B på kort) Jan og Kristian finder ud af hovrdan 
opgaverne skal fordelse imellem sig. Den skal ikke indhegnes og skal forblive skov.
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A

C

B

Skitsekort af de offentlige områder i Mols Bjerge med veje, stier, hegn og markering af nogle af de områder der blev 
omtalt på mødet.

A) Fold der holdes dyrefri i sæsonen 2019.
B) Krat-skov: Der etableres nogle stier i dette område.
C) Sti, der blev lagt fuldstændigt ind i storfolden “Basballe trekanten“ da Nationalparken hegnede det område. 
Uddybende forklaring på forslaget fra TN-gruppe: TN-gruppen har foreslået at hegnet rykkes om på den sydlige side 
af stien, således at langt det meste af stien ligger udenfor folden og man kun skal passer et kortere stykke igennem 
folden før man når til lågen der fører ud til en større grusvej
D) Markvej ved Kirkestien fra Basballe,

D

Bilag 1



Fredningskort for fredning, Mols Bjerge Nord: Udsnit omkring basballe

Bilag 2



Bilag 3


