
Rådsmøde 24. okt. 2016
Middelfartsalen på 
KulturØen Havnegade 6 -10 
5500 Middelfart

Kl. 16.00 – 16.30  Nyt siden sidst
Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen
Nyt siden sidst og status ved projektleder Niels Ole Præstbro

Kl. 16.30 – 16.50 Indholdet i Naturparkplanen og der med naturparken
Præsentation af indholdet i fremsendte udkast til plan og overvejelserne bag ved Niels Ole og 
Mikael 

Kl. 16.50 – 17.50 Gruppearbejde
Er dispositionen i planen rigtig? Er de rigtige projekter med? Hvor kan/vil jeg bidrage?

Kl. 17.50 – 18.00 Opsamling
Fælles opsamling og afrunding ved Johannes

Kl. 18.00 – 18.30 Sandwich 



Naturparkplan for
Naturpark Lillebælt

Planen som skal føre os fra pilotpark 
til Danmarks første marine Naturpark 
i december 2017.



Danske Naturparker er en 
mærkningsordning udviklet af 
Friluftsrådet.

Naturpark ≠ Nationalpark

Ingen stat eller nye love, som fx 
ved udpegning af Natura 2000 og 
§ 3

Bedre mulighed for tilskud til 
projekter

Borgerinddragelse – frivillige 
projekter

Danske Naturparker
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Naturparkplan – kriterium 
for at blive godkendt 
Dansk Naturpark

”Der skal foreligge en godkendt 
naturparkplan,
som er politisk vedtaget.”

” Planen skal godkendes af 
Danske Naturparker før
kriteriet er opfyldt.” 

Det er vigtigt, at der er en god 
sammenhæng mellem visionen,
de langsigtede mål for 
naturparken og de konkrete 
projekter, der er planlagt for 
mærkningsperioden.

Fokus på konkrete projekter og 
sammenhæng til eksisterende 
planer.
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Kommuneplan – kriterium 
for at blive godkendt Dansk 
Naturpark

”Naturparken og dens 
afgrænsning skal være en
del af kommuneplanen eller et 
tillæg til denne.”

Kriteriet skal sikre naturparkens 
lovmæssige ophæng via
planlovens § 12: 
Kommunalbestyrelsen skal virke 
for kommuneplanens 
gennemførelse. 

Hver kommune i Naturpark 
Lillebælt beslutter selv, hvordan 
afgrænsningen fastlægges og 
ændringer kan gennemføres i 
kommuneplanerne som 
revideres hvert 4. år. 

Kommuneplan-tekst er kort og 
henviser til naturparkplanen, 
som beskriver de konkrete 
frivillige projekter.
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Foreløbig grænse sep. 2016
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Tidsplan for naturparkplan og 

kommuneplan

Feb. – marts 2017 – Politisk behandling af forslag, Naturparkplan i 
fagudvalg

Sep. 2017 – Vedtagelse af Naturparkplan og 
kommuneplan i de tre byråd

Dec. 2017 -
Naturpark Lillebælt 
GODKENDT

Okt. – dec. 2016 – Politisk orientering og forhøring af de to planer 

og inddragelse af partnere

April – maj 2017 – Offentlig høring og borgermøder

Jan. 2017 – forslag godkendes i styregrupper

1. Okt. 2017 – Ansøgning sendes



Mission:
”Med frivillighed og samarbejde vil vi 
skabe et hav af nærværende autentiske 
oplevelser, som får os til at passe på og 
forbedre det unikke marine landskab ved 
Lillebælt.”

I 2022 er Naturpark Lillebælt (Vision):
Kendt for sin unikke marine og kystnære 
natur symboliseret ved marsvinet.

Hjemsted for en stolt lokal identitet båret 
af frivillige samarbejder om at bevare og 
udvikle vores natur og erhverv og skabe 
flere kultur- og naturoplevelser.

Spydspids for formidling af viden og 
glæde ved naturen og landskabet 
gennem banebrydende læringsoplevelser 
og forskning. 

Vision og Mission
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Vision gennemføres ved 
Naturparkplanen (2018 -
2022)

Naturparkplanen skal indeholde 
følgende afsnit: Natur, Kulturarv, 
Friluftsliv, Erhverv, Formidling og 
Turisme.

Fokus på konkrete 
projekter/kortsigtede mål frem til 
2022  og sammenhæng til 
eksisterende planer.

Projekter prioriteres i Naturpark 
Lillebælt, hvis de opfylder de 
langsigtede målsætninger for: 
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Formidling

Natur

Friluftsliv

Kultur

Turisme

Erhverv

Fokus-arter

Lodsejerparathed

Nye partnerskaber

Synergieffekt

Fonde/medfinansiering



Natur

Langsigtede målsætninger:
• N1. styrke mangfoldigheden af levende 

organismer, dvs. styrke områdets biologiske 
diversitet. 

• N2. forbedrer forhold for en række særligt 
sårbare dyre- og plantearter.  

• N3. beskytte områdets naturtyper mod 
uønsket slid

• N4. sætte særlig fokus på at forbedre de 
marine naturtyper og øge den biologiske 
diversitet

Kortsigt, inden 2022 gennemføres konkrete 
projekter fx:
• EU LIFE ansøgning om forbedring af 

levesteder for kystfugle fx 1 nyt stenrev i 
Middelfart og 1 i Kolding.

• Yderligere afgræsning af Hejls Nors Natura 
2000-område

• Overvågning af de nye levesteder for løvfrøer 
hvert 2. år. 

• Evaluering af slid på udvalgte hotspots
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Friluftsliv

Langsigtede målsætninger:
• FR1. udvikle flere og bedre friluftsoplevelser 
• FR2. øge glæden ved at være i naturen
• FR3. bidrage til at udvikle den rekreative 

infrastruktur. 
• FR4. tilgængeliggøre og udvikle aktiviteter 

for funktionshæmmede
• FR5. styrke sundheden for alle brugerne.

Kortsigt, gennemføre konkrete projekter fx:

• Friluftsliv i den ikoniske blå natur. Ny moderne 
infrastruktur til friluftsliv med port i nyt 
flydende og flytbart besøgscenter

• Ny bynær og kystnær rekreativ skov i Staurby
Skov

• Nyt stinet ved Skamlingsbanken
• Frivillige stier ved Drejens/Houens Odde
• Strandforbedringer ved Østerstrand og i 

Middelfart
• Helhedsplan for Skærbæk Strandpark og 

Børup Sande som friluftsområde
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Formidling

Langsigtede målsætninger:
• F1. vække befolkningens interesse for 

Lillebælts marine og maritime liv - i fortiden, 
nutiden og fremtiden

• F2. udbrede kendskabet til de enestående 
natur-, kultur-, geologiske- og landskabelige 
kvaliteter i området og synliggøre dem. 

• F3. fokusere på øget beskyttelse og 
benyttelse af området.

• F4. inspirere til sunde udendørs aktiviteter. 
• F5. udvikle og lave formidling der giver 

værdi for undervisning og læring indenfor 
naturvidenskab.

Kortsigt, gennemføre konkrete projekter fx:

• 3 formidlingsplatforme ved vandet i hver 
kommune

• Samling af ny viden om Lillebælt på IT-
platforme til formidling og oplæring

• De unge naturparkguider. Udvikle 
undervisningstilbud til skolerne

• Naturvejledning og events
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Erhverv

Langsigtede målsætninger:
• E1. Styrke samarbejdet mellem erhverv, 

foreninger og organisationer
• E2. Samarbejde om bæredygtigt fiskeri 
• E3. skabe økonomisk vækst og 

arbejdspladser
• E4. fremme grøn omstilling
• E5. styrke bosætning

Kortsigt, gennemføre konkrete projekter fx:

• SpisLillebælt. Give madoplevelser der smager 
og fortæller en historie om dine lokale 
fødevarer der produceres under hensyn til 
omgivelserne

• Bælt i balance, forskning, fisk og fællesskab. 
Nye frivillige aftaler mellem sportsfiskere og 
erhvervsfiskere og forskere
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Turisme

Langsigtede målsætninger:
• T1. tiltrække lokale borger og turister
• T2. tiltrække flere turister fra ind- og 

udland 
• T3. sætte Naturpark Lillebælt på landkortet 

uden for Lillebælt
• T4. udbrede kendskabet til Naturpark 

Lillebælts værdier og kvaliteter (som kultur, 
natur, geologi, landskab etc.) 

• T5. fremme bæredygtig turisme

Kortsigt, gennemføre konkrete projekter fx:

• REACT-projekt flere cykelruter både til 
landevejscykel og MTB og cykelturister

• NaturparkLillebæltPartnere, Netværk af 
erhvervsdrivende partnere og samarbejde om 
at både partnere og naturpark bliver mere 
synlige overfor borgere og turister

• Bridgewalking – Naturparken giver ny viden 
og historier til turisterne
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Kulturarv

Langsigtede målsætninger:
• K1. Udbrede kendskabet til og synligheden 

af de enestående kulturoplevelser i området
• K2. Forbedre adgangen til områdets 

kulturoplevelser
• K3. Forbedre kendskabet til områdets 

kystnære kulturhistorie
• K4. Forbedre kendskabet til Lillebælts 

maritime kulturhistorie (anvendelsen af bæltet 
og udnyttelsen af havets ressourcer)

• K5. Styrke bevarelsen af den 
kulturhistoriske arv

Kortsigt, gennemføre konkrete projekter fx:

• Styrke Skamlingsbankens profil som et 
nationalt samlingssted med en 
udstillingsbygning og ny folkemødeplads

• Helhedsplan for Fredericia vold
• Synliggørelse af de historiske spor også de 

maritime (Mikael)
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Arbejde i grupper!

• Er dispositionen i planen rigtig? 

• Er de rigtige projekter med? 

• Hvor kan/vil jeg bidrage?

• Er jeres interesser med?
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