Naturnationalpark Mols Bjerge (NNP MB)
Udformningen af Naturnationalparken i Mols Bjerge pågår og er i proces. Der er nedsat en lokal
projekt-/arbejdsgruppe med det formål, at komme med input til udformningen af NNP MB. Der
har været afholdt 2 møder med Naturstyrelsen, som står for projektet med etableringen af NNP
MB.
Status pt. på projektet
-

Der etableres en stor indhegning på ca. 775 ha. på statens arealer i Mols Bjerge.
Der indsættes ca. 140 stude (Kastrerede tyre) og ca. 85 heste til afgræsning af området.
Området lukkes for bilkørsel.
Der etableres 2 nye ankomstpunkter (ved Agri og ved Vistoft).
Der er fri adgang for alle til området blandt de græssende dyr. Al færdsel sker på eget
ansvar. Hunde skal holdes i snor.

Informations- og Borgermøde
Borgerforeningen Mols afholder i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge et Informations- og
Borgermøde i festsalen på Molsskolen. Mødet afholdes onsdag d. 16. november 2022 kl. 18.30 –
21.30.
Formålet med mødet er bl.a. at give mødedeltagerne al den information der pt. forligger omkring
etableringen af Naturnationalparken.
Derudover ønsker de lokale interessegrupper, som deltager i projekt-/arbejdsgruppen, at få
mødedeltagernes holdninger til udformningen af NNP MB.
Inspiration til overvejelse:
-

Skal der være indhegnede stisystemer i NNP MB så færdsel blandt dyrene udgås?
Hvordan bruger du Mols Bjerge i dag?
Tænker du, at denne brug vil ændre sig, når området bliver Naturnationalpark?
Er du bange for store græssere i indhegningen? Hvis ja – hvorfor?
Osv.

DET ER VIGTIGT, AT SÅ MANGE SOM MULIGT DELTAGER I INFORMATIONS- OG BORGERMØDET,
SÅ PROJEKT-/ARBEJDSGRUPPEN KAN VIDEREGIVE ET KVALIFICERET BUD TIL NATURSTYRELSEN
PÅ UDFORMNINGEN AF NATURNATIONALPARKEN I MOLS BJERGE. - MØD TALSTÆRKT OP!

Yderligere information
Link til Naturstyrelsens hjemmeside for mere information til NNP MB:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-mols-bjerge/

Øvrige filer til projektet:
Referat 1. møde
Referat 2. møde
1_Veje med highlightede kommunale veje
2_Hegnslinje med hegn som fjernes
3_Friluftsliv, Faunalommer
Skilt_indhegninger

Venlig hilsen
Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs

