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SPØRGSMÅL OG SVAR  
STRATEGISK-FYSISK UDVIKLINGSPLAN 
FOR NATIONALPARK MOLS BJERGE 

SPØRGSMÅL OG SVAR 

SPØRGSMÅL 1: 
1. Er der foretaget en interessentkortlægning? 

2. Kan I præcisere hvilke politiske aktører, der skal tænkes ind i processen? 

3. Kan I præcisere om der skal faciliteres en separat politisk proces eller om de politiske aktører indgår i den 

fælles visionsudviklingsproces med den brede gruppe af aktører? 

SVAR:  

1. Der er ikke foretaget en decideret interessentkortlægning. Denne forventes udført som del af delopgave 1: 

Afdækning.  

2. For at sikre at planen får et liv efter afslutningen skal den forankres politisk. Her vil der være tale om at 

forankre den kommunalt i Syddjurs Kommune, som sidder med i både den tilknyttede arbejdsgruppe og 

styregruppe. Yderligere præciseringen af disse aktører forventes også ske som del af den indledende 

afdækning.   

3. De politiske aktører er tænkt at indgå i den fælles visionsudviklingsproces med den brede gruppe af 

aktører, men det må også forventes at tilbudsgiver skal fremlægge/diskutere elementer i mere lukkede 

politiske fora - det være forskellige kommunale udvalg.  

 

SPØRGSMÅL 2 
1. Hvilket omfang og med hvilket formål forventes lokale interessenter involveret i projektet? 

De arealer der forventes inddraget, har forskellige lodsejere. Før vi kan gøre os nogen forhåbning om at 

komme med forslag til en plan for arealerne skal lodsejerne selvfølgelig tages i ed. Vi ønsker ligeledes også 

at den udarbejdede plan kan føres ud i livet og derfor er det vigtigt at de lokale brugere og borgere også 

føler sig hørt – her tænkes der nok særligt i visionsarbejdet. Omfanget kan variere alt efter hvad tilbudsgiver 

har af ideer, men formålet er at sikre en lokal opbakning og forankring. 
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2. Har udbyder særlige opmærksomheder og forventninger ift involverende processer set i relation til Covid19 

restriktioner? 

Vi forventer at gældende anbefalinger overholdes og har forståelse for at bl.a. et forsamlingsforbud kan 

sætte en begrænsning på fx workshops, men vi håber at restriktionerne lettes med foråret- og sommerens 

komme, og at projektet kan gennemføres uden de helt store problemer som følge af coronarestriktioner. 

3. Er det særligt lokale interessenter relateret til det i udbuddet afgrænsede område, som forventes 

involveret? Eller forventes bredere involvering? Citat fra udbuddet: ’’Derfor er udgangspunktet for den 

strategisk-fysiske udviklingsplan et område omkring Karpenhøj Naturcenter - herfra nord på mod Mols 

Laboratoriet, sydpå til Begtrup Vig, og øst på mod vandet’’. 
Selvfølgelig forventes lodsejerende i det nævnte areal involveret. Dernæst vil det være interessenter med 

interesse i netop de outdooraktiviteter der foregår i området. Men det må også forventes at nogle lidt 

mindre lokale aktører kommer ind i spillet. Vi arbejder med et område i en nationalpark, og her må det 

forventes at også nationale (natur)interessenter kommer på banen.  
 

 

 

 


