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Referat af - Rådsmøde Naturpark Lillebælt – 9. juni 2016, kl. 15-18 

Mødested Skærbæk Havn P-plads 
 
  
• Kl. 15 – 16 Havnen og fiskeriet 

o Velkommen - ved formanden Johannes Lundsfryd Jensen 
o Havnens betydning for fiskeriet ved Allan Buch og besøg på det lille fiskerimuseum 
o Ideer til projektet Spis Lillebælt  

 
• Kl. 16 – 17 Lokal udvikling og Naturpark-muligheder 

o Rundtur i området og langs stranden og oplæg om lokale projekter og Børup Sande 
Fællesforening 

 
• Kl. 17 – 18 Møde og aftensmad  

 
o Opdateret tidsplan for naturparkplan og projekter ved Niels Ole Præstbro 

Naturparkplanen - Ok fra rådet til tidsplanen ift. naturparkplanen.  
Kommentarer: 
- Version 1 leveres 1.oktober 2016.  
- Politisk behandling afsæt mindst 8 uger. 
- Lav dialogmøder med borgere under høringsperioden i maj 2017. Her kan 
interessenter komme med input – kvalificering af oplægget. 
 
Hvordan vil rådet inddrages i arbejdet med planen?  
Svar: 
- Fokuser på flere arter end kun Marsvinet – Fx grenet edderkoppeurt, løvfrø, rød 
glente, gøgeurt etc. Tematiser arterne ift. årstid. Find info på DN hjemmeside. DN 
bidrager gerne med konkret skriv. Også med konkret formidlingsinfo om arterne. 
Naturparken laver et oplæg til, hvad DN kan give input til.  
Sekretariatet griber fat i fagpersoner, der hvor vi mangler input.  
- Overvej arbejdsgrupper, der udenfor rådsmøderne kan arbejde med konkrete fag-
input eller temaer, eksempelvis tema om ”erhverv” med fiskeri-input. 
Arbejdsgrupperne kan selv fremlægge på naturparkrådsmøde. De enkelte temaer 
kan debatteres på rådsmøde. 
- Udkast til planen drøftes på det næste rådsmøde. (20. sept. – skal rykkes til efter 
1 okt.) 
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Kommuneplanen – (Friluftsrådets kriterie 6) -  
Wedellsborg gods i Middelfart er muligvis klar til at indgå i Naturpark afgrænsningen 
med visse dele af arealerne, på betingelse af at der udarbejdes et skriv, målrettet 
lodsejerne, om at deltagelse i Naturparken er helt frivilligt. Denne skrivelse bør 
inddrages i kommuneplanen – Naturparkrådet bakker op om det initiativ.  
 
Der skal også være en beskrivelse af borgerinddragelsesprocessen til den politiske 
forhøring d. 1. september 2016. 
 
Mht. offentlig høring i feb. 2017 - Hver kommune afklarer om man sender info til 
alle lodsejere om høringsperioden eller blot annoncerer. Opfordring fra rådet om at 
vi kontakter alle lodsejere fx med brev og informerer om stregen på deres areal. 
Alle 3 kommuner forventer at sende breve til lodsejere med megen landbrugsjord 
indenfor afgrænsningen. 
 
Koordineret formidling – besøgscentre, her bruger vi de steder der eksisterer og 
informerer om Naturpark Lillebælt.  Skiltning i begrænset omfang 
 

o Evaluering af rådsmøder. Hvad synes rådet om mødernes indhold, form og dialog. 
Svar fra rådet: 
Indhold og oplæg – Rigtig godt at se områder og høre om konkrete projekter, 
som i dag! Først sightseeing og dernæst møde. Husk god tid til drøftelser i rådet – 
alle skal til orde. Afsæt tid til det (et par timer). 
Mangler fremdrift – vi drøfter det samme, tidsplan og projekter.  Mangler 
orientering om, hvad der er sket siden sidst.  
Overvej om vi skal drøfte konkrete temaer som fiskeri erhverv/fritid – men vi skal 
ville noget med de temaer, som vi drøfter. 
 
Eventuelt – Destination Lillebælt og Interreg projekt. Skal udvikle naturturisme. 
Eksempelvis marsvine-cykel-rute. Arbejder med et projekt ”Strandprojekt-
potentiale” – kigger på udvalgte strandes fælles udviklingspotentiale. Projekterne 
skrives ind i Naturparkplanen. 
 

  
  
 


