
Åbent brev til Miljøminister Lea Wermelin

 

Oprettelse af en Naturnationalpark i Mols Bjerge

DH Syddjurs afdeling er af den opfattelse, at en etablering af en Naturnationalpark I Mols 
Bjerge er i modstrid med bestemmelserne i Fredningskendelserne for henholdsvis Mols 
Bjerge Nord (Overfredningsnævnets afgørelse af 30. april 1984, om fredningen af den 
nordlige del af Mols Bjerge og Stabelhøjene i Ebeltoft Kommune. J.nr. 2496/81 og 2562/83) 
samt Mols Bjerge Syd (Naturklagenævnets afgørelse af 12. september 1994, om fredning af 
den sydlige del af Mols Bjerge i Ebeltoft Kommune, Århus Amt (sag nr. 111/700-0001).  
Samt EU`s habitatdirektiv.

Oprettese af en Naturnationalpark i området kræver derfor en ophævelse af de to fredninger 
og en konsekvens vurdering for de enkelte berørte Natura 2000 områder i henhold til EU's 
habitatdirektiv

Oprettelse af en Naturnationalpark i Mols Bjerge vil ikke kunne etableres før disse forhold er 
afklaret.

Knebel den 9/11 2021

DH Syddjurs lokalafdeling.

 

SVAR FRA NATURSTYRELSEN PVA MINISTEREN:

Den 8. december 2021

Kære Jens Kristoffersen og Jens O. Pedersen

Tak for jeres henvendelse til miljøminister Lea Wermelin af 9. november 2021 om den mulige
Naturnationalpark Mols Bjerge.

Ministeren modtager mange henvendelser, og har ikke mulighed for at besvare dem alle selv.
Naturstyrelsen vil derfor besvare din henvendelse.

Mols Bjerge indgår i bruttolisten for placering af en af de kommende op til 10 
naturnationalparker. Lovforslaget om etablering af naturnationalparker blev fremsat af 
regeringen og vedtaget i Folketinget i juni 2021. Loven indeholder en række ændringer til 
bl.a. skovloven og naturbeskyttelsesloven, der vil fremme muligheden for etablering af 
naturnationalparker. Før naturnationalparkerne kan etableres, skal de udover ovennævnte 
lov også behandles ift. en række andre love og bestemmelser.

Bl.a. vil opførsel af hegn kræve tilladelser/dispensationer, ligesom udsætning af dyr, 
genopretning af den naturlige hydrologi, visse biodiversitetsfremmende indsatser og anlæg 
af friluftsfaciliteter kan være betinget af tilladelser/dispensationer fra gældende lovgivning. 
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Vedrørende den konkrete forvaltning af naturnationalparken er der i gældende lovgivning 
krav, der sætter rammerne for aktiviteterne i naturnationalparken.

Her kan nævnes regler for tilsyn med de store planteædende pattedyr man agter at udsætte, 
opfyldelse af Natura2000-planerne og forpligtelser ift. beskyttede naturtyper, fredninger samt
beskyttet kulturarv. De bestemmelser i fredningskendelserne for Mols Bjerge Nord og Mols 
Bjerge Syd, som I nævner i jeres henvendelse, vil som de øvrige lovgivningsmæssige forhold
indgå i myndighedsarbejdet for en evt. kommende naturnationalpark. For de kommende 
naturnationalparker er det forventningen, at der i lighed med naturnationalparkerne Fussingø 
og Gribskov udarbejdes projektforslag, som drøftes med de nationale arbejdsgrupper for 
henholdsvis interessenter og forskere samt de nedsatte lokale projektgrupper.

Projektforslagene vil herefter sendes i offentlig høring inden politisk beslutning. Der er i 
processen med udarbejdelse af potentielle naturnationalparker (bruttolisten) udarbejdet 
såkaldte faktaark for de 21 naturområder, hvor Mols Bjerge indgår, og som vi vil henvise til: 
https://nst.dk/media/302111/two-pager-mols-bjerge.pdf

Med venlig hilsen

Mads Jensen

Kontorchef i Naturstyrelsen
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