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Natur og Klimatilpasning 

J.nr. 2018-3801   

Ref. JFRYD 

Den 12. april 2019 

 

Til adressaterne på vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om 
Nationalpark Mols Bjerge  
 

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse 

om Nationalpark Mols Bjerge i høring med henblik på høringsparternes eventuelle 

afgivelse af bemærkninger. 

 

Bekendtgørelsesændringen vedrører en udvidelse af Nationalpark Mols Bjerges 

areal.   

 

Der er foreslås inddragelse af tre arealer på i alt ca. 59 ha svarende til ca. 0,4 % af 

nationalparkens landareal.  

 

Idet der således er tale om en beskeden udvidelse, som de berørte lodejere har 

anmodet om, kan udvidelsen foretages ved en almindelig bekendtgørelsesændring 

og skal ikke følge udvidelsesproceduren i nationalparkloven, jf. lovens § 7, stk. 2. 

 

Følgende arealer foreslås inddraget i nationalparken: 

 

- matrikelnummer 5a, Egens by, Egens 

 

- matrikelnummer 2a, Hyllested Skovgårde, Hyllested 

- matrikelnummer 2d, Hyllested Skovgårde, Hyllested 

- matrikelnummer 28a, Hyllested Skovgårde, Hyllested 

 

- matrikelnummer 20b, Vistoft by, Vistoft 

- matrikelnummer 16b, Vistoft by, Vistoft 

- matrikelnummer 16d, Viderup by, Vistoft 

 

 

På bilag 1 i bekendtgørelsesudkastet er de nævnte arealer markeret med rød 

(markeringer fjernes ved udstedelse af den endelige bekendtgørelse). 

 

Nationalpark Mols Bjerge indeholder planlægningszoner, og det foreslås, at 

ovennævnte arealer inddrages under planlægningszonerne således: 

 

- matrikelnummer 5a Egens by, Egens udlægges som planlægningszone 3 

 

- matrikelnummer 2a, Hyllested Skovgårde, Hyllested udlægges som 

planlægningszone 2 

 



 

 

2 

- matrikelnummer 2d, Hyllested Skovgårde, Hyllested udlægges som 

planlægningszone 2 

- matrikelnummer 28a, Hyllested Skovgårde, Hyllested udlægges som 

planlægningszone 2 

- matrikelnummer 28a, Hyllested Skovgårde, Hyllested udlægges som 

planlægningszone 2 

 

 

- matrikelnummer 20b, Vistoft by, Vistoft udlægges som planlægningszone 

2  

- matrikelnummer 16b, Vistoft by, Vistoft udlægges som planlægningszone 

2 

- matrikelnummer 16d, Viderup by, Vistoft udlægges som planlægningszone 

2 

 

 
På bilag 2 til bekendtgørelsen er de eksisterende planlægningszoner tegnet ind. 
 
Endvidere er der i bekendtgørelsesudkastet foretaget ændringer af lovteknisk 
karakter. Disse ændringer er markeret med ændringsmarkeringer. 
 
Når bekendtgørelsen er udstedt vil der i forbindelse med opdatering af den 
gældende nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge blive foretaget en 
screening efter miljøvurderingsloven. 
 

Høringssvar bedes modtaget senest den 16. maj 2019 pr. e-mail til 

mfvm@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 2018-3801 i emnefeltet. 

 

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til fuldmægtig Jens Frydenberg pr. e-

mail til mfvm@mfvm.dk eller jfryd@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 2018-3801 i 

emnefeltet.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 

Høringsportalen, hvilket indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig 

opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse.1 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Frydenberg 

+45 93 58 79 35 

jfryd@mfvm.dk 

                                                             
1 Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være behov for at 
videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene indgår personoplysninger, 
vil disse således kunne blive videresendt til anden myndighed med henblik på at få denne myndighed til 
at forholde sig til indholdet. Personoplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet 
udarbejder på baggrund af høringen, og som offentliggøres efter høringen på Høringsportalen.  
Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 1. juli 2019, hvorefter de journaliseres og 
overføres til Statens Arkiver efter 5 år.  
Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få indsigt i og 
begrænse behandlingen og kan trække samtykke til behandling tilbage. I så fald er det ikke sikkert, at 
høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljø- og Fødevareministeriets Data Protection Officer (DPO) 
er Kasia Torian (tlf. 93 59 70 11, e-mail DPO@mfvm.dk). Spørgsmål til rettigheder m.v. kan rettes til 
DPO’en. Det er muligt at klage til Datatilsynet over Miljø- og Fødevareministeriets behandling af 

personoplysninger. 
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