Knebel, den 25. november 2011
Til
Sekretariatet for
Nationalpark Mols Bjerge
Grenaavej 12,
8410 Rønde

Hjelm – Vistoft Mølle
Begge isolerede fredede enklaver
Hjelm med i nationalpark – Vistoft Mølle udenfor?
Vistoft Mølle, som er den sidste af en stribe møller på Mols – og nu eneste mølle i Syddjurs
kommune, er fredet ved tinglysning af 2. april 1959 og igen ved fornyet deklaration 3. november
1976 for at sikre den kulturhistoriske og
landskabelige værdi, som Vistoft mølle
repræsenterer.
Fredningen dekreterer beskyttelse af møllen
mod såvel nedrivning som stærkt foranderlige
indgreb. De påtaleberettigede er
Nationalmuseet, (Kulturarvstyrelsen)
Naturfredningsnævnet og Ebeltoft (nu Syddjurs)
kommune.
Siden midten af forrige århundrede har der
været en stærk lokal folkelig vilje og opbakning,
som nærede håb om at samle midler til
vedligeholdelse af møllen. Men der kom først
Vistoft Mølle
for alvor gang i restaureringsarbejdet midt i
70´erne. Ebeltoft byråd nedsatte et mølleudvalg med viceborgmesteren som formand, og som i
samarbejde med den daværende ejer, Rasmus Pallesen og Nationalmuseet foretog en næsten total
fornyelse af hele møllen.
En summarisk opgørelse over, hvad restaureringen alt i alt havde kostet viste den gang, at Ebeltoft
kommune selv bekostede 449.000 kr. Arbejdsmarkedsnævnet bidrog med 97.000 kr.
Ungdomsarbejdsløshedsfonden med 85.000 kr. Provinsbanken med 5.000 kr., og tilsvarende beløb
fra hver af sparekasserne på Mols samt Borgerforeningen Mols bragte den endelige sum op på
659.000 kr. Med andre ord en restaurering i millionklassen, når man medtager vejledning og tilsyn
fra Nationalmuseet og kommunens egen udgift til administration.
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Møllen har gennem tiden tiltrukket sig stor opmærksomhed. Mange turister standser op for at tage
billeder af den flotte bygning, og møllen har været brugt til optagelse af filmen ”Den Gamle Mølle
på Mols”.
Møllen med den tilstødende bygningsmasse er en kulturarv, som vi bør bestræbe os på at bevare for
eftertiden. Bygningerne skal ikke kunstigt holdes i live som museumsgenstande, men skal fungere
og anvendes af nutidige mennesker.
Derfor kommer det helt bag på os i
borgerforeningens bestyrelse ved
nærmere granskning af
grænsedragningen, at Vistoft Mølle slet
ikke er beliggende i Nationalpark Mols
Bjerge.(Se den røde plet på kortet).
Af Bekendtgørelse om Nationalpark Mols
Bjerge fremgår dog:
Kapitel 1: Formål og afgrænsning
….
5) at styrke forskning, undervisning,
naturvejledning og formidling af de
landskabelige, geologiske, natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier…

Vistoft Mølle en fredet plet uden for Nationalpark Mols Bjerge
Øen Hjelm en fredet plet inden for Nationalpark Mols Bjerge

Kapitel 2: Målsætninger for nationalparkens udvikling
….
5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af
landskab, natur og kyst, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, især færdselsveje,
fortidsminder, borg- og mølleanlæg, herregårds- og landsbymiljøer samt Ebeltofts historie som
købstad. Viden om de nævnte miljøer, helheder og enkeltelementer skal udbygges. …
Bestyrelsen er bekendt med, at Nationalparkens grænsedragning er fastsat i bekendtgørelsen
og derfor ikke kan ændres i en høringsproces om nationalparkplanen, hvorfor
Borgerforeningen derfor kun benytter lejligheden og henstiller til rette myndighed - så snart
muligheden byder sig - at medtage Vistoft Mølle som en del af Nationalpark Mols Bjerge, om
ikke ved flytning af grænsen, så ved at give møllen ø-status på linje med Hjelm. Vi ser det som
helt unaturligt, at Møllen ikke er en del af nationalparken.

På vegne af Borgerforeningen Mols

Jørgen Ørgård
Formand
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