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Kære forvaltning.  

Hermed et samlet høringssvar fra grundejere i Grundejerforeningen Costa Del Bro, som har givet høring til 
bestyrelsen, i form af nedenstående kommentarer.  

" Når vi ser de forlængede bølgebrydere for os og som de er skitseret på tegningerne, fremstår de relativt smalle 
i åbningerne mellem bølgebryderne. Vi er nervøse for at det bagvedliggende vand bliver for stillestående, med 
deraf råd og lugt til følge, og en bund som er klistret og blød og ikke bade-/ soppevenligt.  

Efterfølgende den sidst udførte renovation, som blev stoppet af Middelfart kommune, efterlod man store sten 
her og der både bag og foran de eksisterende bølgebrydere og på 1. Revle. Disse ønskes ryddet op og 
genbrugt i projektet, så de ikke er til gene og fare for badende og sejlende.  

Med hensyn til det projekterede arbejde på skråningen foran matrikel 38f, ser løsningen acceptabel ud, dog 
syne flisestriben at være ret smal (65 cm) og at ligge meget lavt ( 35 cm over normal vandstand ) Vil det ikke 
gøre passagen ubrugelig ved højvande og moderat vandstand ? " 

" Trædestenene ved skræntfoden af sten og fliser kan være tvivlsomme i holdbarhed.  

Når bølgebryderne forlænges kan der ske ophobning af dårligt vand og dermed ubehag " 

" hvem skal vedligeholde flisestien ? Hvad med drænene ? 

" Vi har været rigtig kede af, i nu flere år, at have være fanget på strandstykket ud for grundejerforeningen , når 
man fik lyst til en gåtur til den ene eller anden side. Det er blevet helt galt efter der for 3-4 år siden blev udlagt 
yderligere sten på kysten. Derfor er det vigtigt for os, at de tiltag der er planer om, giver os noget strand at gå på 
i begge retninger- også ved højvande. Vi er bekymrede for at de planlagte trædesten ofte kommer til at stå 
under vand, eller bliver glatte og algebefængte, og deraf farlige at gå og træde på. Hvis der er usikkerhed om 
dette anbefales en anden løsning. Det kunne eventuelt være en sti på skrænten mellem toppen af de udlagte 
granitsten og skrænten . m.h.t. Forlængelsen af bølgebryderne, er det en forventning, at det generer mere sand 
bag bølgebryderne " 

" Vi har læst høringsmaterialet og har følgende kommentarer, uden dog at være fagfolk på området. 

Vi undrer os over at forlængelsen af bølgebrydere kan foretages med de sten ( Svensk granit ) der allerede er 
fragtet til området, og som i første omgang blev oplyst at være ulovlige til brug for kystsikring. En del af stenene 
er ved tidligere oprydning allerede lagt som forlængelse af bølgebryderne. kort sagt er det at forlænge 
bølgebryderne, bare en måde at få anvendt stenene på ? 

vi er bekymrede for om afstanden mellem bølgebryderne bliver så lille at udskiftningen af vandet indenfor 
bølgebryderne bliver vanskeliggjort. Som det er nu , er der allerede tidspunkter, hvor der står "brakvand" inde i 
bunden. Det skal helst ikke blive værre, da det gerne skal være muligt for småbørn at lege i vandkanten.  

de nævnte betonsten der planlægges anlagt som " trædesten" i kote 0,4. Vi er bange for om det er højt nok, og 
om stenene vil blive oversvømmet og dækket med alger, så de bliver farlige at gå på.  

Vi undrer os over at det er en kommunal behhandling- vi troede at kystinspektoratet og naturstyrelsen skulle ind 
over en så væsentlig forandring af kysten 
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Vi vil gerne have en forsikring om, at der bliver ryddet ordentligt op efter tidligere dumpning af sten, både foran 
og bag bølgebryderne, samt på 1. Revle. Man skal helst kunne færdes i vandet på som svømmer og sejlende, 
uden at støde på de efterladte granitsten. 

Vores store bekymring er, om grundejerforeningens lille strandstykke bliver mindre og mindre anvendeligt end 
før p.g.a. Det påtænkte arbejde" 

" Vi har et kraftigt ønske om at det påtænkte arbejde ikke udføres i badesæsonen, som i vores øjne løber fra 1. 
Maj til 1. September, hvilket også er i den periode at der er udsat badebro i og omkring det påtænkte 
arbejdsområde " 

Da det påtænkte arbejde er et privat projekt blandt udvalgte grundejere, skal grundejerforeningen holdes 
økonomisk skadefri både af etablering og vedligehold, at det udførte arbejde 

Sidst de blev arbejdet på stranden med store maskiner gav det flere sten og mindre sand på stranden. Kunne 
der tænkes et par vognlæs strandsand ind i projektet, til genetablering af stranden ud for grundejerforeningen, 
efter det udførte arbejde" 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

Således høringssvar fra grundejerforeningen og nogle af dens medlemmer.  

Mvh. Kent Mosgård 

Formand for bestyrelsen.  

---SignFlowAdvisSlut--- 
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Middelfart Kommune - Teknik og Miljøforvaltning  

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

 

(sendt med sikker post) 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 22/01489-65 

Ref. igr/hevka 

04-05-2022 

 

Høringssvar, ansøgning om skråningsbeskyttelse ved matr.nr. 38f Bro 

By, Brenderup (Drosselvej 20) og ansøgning om forlængelse af tre 

bølgebrydere ud for matr. nr. 2bx, 2lm 35d, 12bv Bro By, Brenderup, 

Middelfart Kommune  

 

Kystdirektoratet har modtaget høring af to ansøgninger om kystbeskyttelse i form 

af, 

 

- forlængelse og forstærkning af bølgebryderne 6, 7, 8 vest for og beliggende 

ud for matr. nr. 2bx, 2l, 38d og 12bv alle Bro by, Brenderup (ansøgning 1) 

 

- omlægning af skråningsbeskyttelse på 13,5 m ud for Drosselvej 20 (matr. 

nr. 38f Bro By, Brenderup) (ansøgning 2) 

 

Da ansøgningerne ligger inden for samme strækning afgiver Kystdirektoratet et 

samlet høringssvar efter miljøvurderingslovens § 35 , stk. 1. (lbk. nr. 1976 af 27. 

oktober 2021). 

 

 

Kystdirektoratets sammenfattende vurdering af strækningen og behovet for 

håndtering af oversvømmelsesrisiko og/eller erosionsrisiko  

 

Håndtering af risikoen i forhold til erosion og/eller oversvømmelse skal ifølge 

kystbeskyttelsesloven (lbk. nr. 705 af 29. maj 2020) ske under hensyntagen til en 

række samfundsmæssige interesser, herunder naturmæssige, landskabelige og 

rekreative. Dette betyder, at kystbeskyttelse mest hensigtsmæssigt bør ske ved 

helhedsløsninger over længere strækninger, i stedet for individuelle løsninger ud 

for enkeltejendomme. Sammenhængende løsninger vil oftere kunne imødekomme 

lovens hensyn samt være økonomisk og teknisk mere hensigtsmæssige. 

 

Middelfart Kommune bør overveje, om det lokale projekt, hvor der ændres på tre 

bølgebrydere og skråningsbeskyttelse kan bremse evt. planer om en 

sammenhængende renovering af anlæggene på længere sigt. Og at man ved en 

sammenhængende renovering undgår, at mange enkelte projekter, vil modarbejde 

hinanden.  
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I udkast til tilladelserne fremgår ikke umiddelbart, hvordan man har afvejet de 6 

hensyn i kystbeskyttelsesloven, og hvilket hensyn man har tillagt mest vægt. 

 

Kystdirektoratets vurdering af det ansøgte 

Høringsmaterialet i de to ansøgninger består af høringsbreve, ansøgningsskemaer, 

høring VVM, udkast til tilladelser og tegninger. 

 

 

Bølgebrydere og stentæppe (ansøgning 1) 

 

Projekter omfatter forlængelse og forstærkning af bølgebryderne nr. 6 (31,5 m til 

49 m), nr. 7 (30-43,1 m) og nr. 8 (28,5 til 46,1 m), højde 0,65 m DVR90, 

kronebredde 1,85 m. Den indbyrdes afstand mellem bølgebryderne er 24,5 m 

Begrundelse for forlængelsen er, at de eksisterende bølgebrydere ikke er 

dimensioneret korrekt mht. højde, og at fejldimensioneringen afspejles i den 

manglende dannelse af tombolo. 

 

Der opføres endvidere et bredt stentæppe, såfremt passage hindres. 

 

Det vurderes i ansøgningen, at projektet giver uændrede forhold, da der allerede er 

bølgebrydere. Endvidere oplyses, at der vil være en øget tombolodannelse i 

sommersæsonen. Grundet bølgebrydernes relativt lave højde, vil 

sedimenttransporten ikke ændres, idet vintersæsonen vil erodere tombolosandet. 

 

Skråningsbeskyttelse (ansøgning 2) 

Eksisterende skråningsbeskyttelse af sten opgraves og forlægges ind i eksisterende 

skrænt. Ifølge tværsnitstegning nedrammes 8 pæle med en afstand på 1,65 m. Det 

oplyses, at pælene skal være med til at forebygge skræntskred. Anlægget er meget 

bredt og starter søværts med et lag filtersten, ud for skråningsbeskyttelsen er en 

flise. Selve skråningen er 1:1,65 og slutter i topkote 4,25 m DVR90. Den nævnes at 

levetiden er 50 år. 

 

Risiko i forbindelse med erosion og/eller oversvømmelse 

Formålet med at etablere kystbeskyttelse er, ifølge § 1 i kystbeskyttelsesloven, at 

reducere en risiko ved erosion eller oversvømmelse. Risikoen ved 

oversvømmelse/erosion skal ses som kombinationen af den sårbarhed, der ønskes 

beskyttet og den konkrete fare for erosion/oversvømmelse.  

 

Ift. faren er det i ansøgning 1 beskrevet, at der sker erosion ved samtidig højvande 

og NW og NØ storme og samtidige pålandsvinde (1-2 gange pr. år) 

 

Ved ansøgning 2 fremgår også, at skrænten rammes af højvande, når højvande 

falder sammen med en pålandsstorm. Det sker ca. 1-2 gange om året. Der ses 

endvidere skred i skrænten. 

 

Ift. sårbarheden beskrives det, at ved yderligere skrænterosion vil ejendomme 

blive truede.  

 

Kystdirektoratets vurdering af risikoen 
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Ud fra farekortlægningen i Kystplanlægger samt oplysninger fra Kystatlas 

vurderes, at strækningen er udsat for erosion på sigt. Jf. Kystatlas er den kroniske 

og akutte erosion lille.  

 

Kortlægningen i Kystplanlægger er baseret på et nationalt datamateriale, og kan 

anvendes til en screening af kyststrækningen. Der bør derfor udføres konkrete 

vurderinger af faren for erosion/oversvømmelse for at kunne sammenholde denne 

med den ansøgte løsning. 

 

I ansøgningsmaterialet er der ikke redegjort for, hvordan man er kommet frem til 

den maksimale vandstand på 225 cm, hvilket må antages at være uden bølgetillæg. 

Kystdirektoratet finder, at der i ansøgningen bør redegøres for vandstanden. 

 

En 100 års-hændelse for området er ifølge Højvandsstatistikker for 2017 

eksempelvis 172 cm ved Bogense Havn. Da anlægget er vurderet til at have en 

levetid på 50 år ifølge materialet, burde vandstanden kun evalueres ud fra en 50 

års-hændelse, men for eksemplets skyld tager vi i det følgende udgangspunkt i en 

100 års-vandstand med værst tænkelige klimafremskrivning (RCP8.5) over 50 år.  

Ifølge klimaatlas.dk vil der imellem 2041-2070 kunne forventes en generel 

vandstand stigning på 26 cm (usikkerhed mellem 2 cm og 50 cm) i området. Den 

samlede vandstand ved en 100 års-hændelse om 50 år vil i gennemsnit således 

være 198 cm. 

 

 

 

Som det også oplyses i materialet, så kommer bølgerne fra NW og NØ (se figur 1). 

De hyppigste bølger, som påvirker området er i størrelsesordenen 0,25 m til 1,00 

m. Disse kommer oftest fra vest til nordvest. Dette resulterer i en nordgående 

sedimenttransport. De største bølger kommer dog i forbindelse med nordøstlige 

vinde, men de opleves med en meget skrå til parallelle indfaldsvinkel, derfor er 

den dominerende sedimenttransport dog sydgående, som det også fremgår i 

kystatlas.dk. Der er således tale om skiftende retninger af sedimenttransporten, 

hvilket også kan ses på ledeværk ved Varbjerg Havn, som har sedimentaflejring på 

Figur 1: Bølgerose for Båring Vig – Kystatlas.dk 
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nordlig side, mens der ved Stenbækkens udløb (nordøst for strækket), også opleves 

en aflejring på den sydlige side. Den skiftende sedimenttransport og den let 

fremskudte position ved Drosselvej, kan have betydning for, at der generelt ikke 

tilføres sediment hertil, men i takt med uddybning af det søværts profil, er det 

tidligere strandsediment tranportere på tværs og ud i den våde del af kystprofilet, 

hvilket har ført til udmagring af tilgængeligt strandsediment.  

 

Kystdirektoratets vurdering af den ansøgte løsning 

Kysten har i mange år været befæstet med hårde anlæg, herunder ca. 17 

bølgebrydere og skråningsbeskyttelse på det meste af strækningen. Inden 

bølgebryderne blev etableret omkring 2005 har der været høfder. Ortofoto fra 

1999 viser, at der har været mere passage dengang. Kystdirektoratet finder, at 

udvidelsen af bølgebryderne 6, 7 og 8 vurderes at være ganske markant og med en 

meget lille afstand mellem bølgebryderne, vil strømningen mellem bølgebryderne 

øges betydeligt. Dette kan få konsekvenser for badesikkerheden. Kystdirektoratet 

finder ikke, at begrundelse for, at eksisterende bølgebrydere skulle være 

utilstrækkelige umiddelbart er dokumenteret. Ansøgningen indeholder dog ikke 

dimensioneringsfaktorer. Derfor er det ikke muligt, konkret at vurdere anlæggenes 

planlagte udstrækning og størrelse, men det kan nævnes, at der i ”Vejledning om 

kystbeskyttelsesmetoder”, generelt anbefales et mellemrum på 1,5 gange længden 

af bølgebryderen. Da bølgeenergien på strækningen generelt er moderat, vil en 

naturlig strandbred på strækningen uden hårde anlæg være 5 m til 15 m. I takt 

med etablering af hårde anlæg har man med tiden låst sedimentet på strækningen, 

hvilket medfører til et nedstrøms sedimentunderskud. Dernæst har 

skråningsbeskyttelser låst den bagved liggende skrænt, men ikke hindret erosion 

af stranden. Dermed er der generelt opstået et sediment underskud på 

strækningen, hvilket også kan være medvirkende til den manglede 

tombolodannelse. 

 

Kystdirektoratet finder, at der bør ses nærmere på, hvorfor det alene er på en lille 

delstrækning, at der er behov for forstærkning. Dernæst ville det være relevant at 

føre den omkringliggende skråningsbeskyttelse til en samlet konstruktion, således 

der ikke sker bagskæring grundet utilstrækkelig/forskelligt formede beskyttelser. 

Dernæst vil en udlægning af naturligt forekommende sediment på strandbredden 

kunne reducere anlæggets størrelse og dermed også indgå i forebyggelse af 

underminering af skråningsbeskyttelsen over tid. Tilføres sediment vil det også 

gavne passage langs stranden. 

 

Kystdirektoratet er enig i, at bølgeoverskyl om vinteren er med til at suspendere 

sedimentet bag bølgebryderne, men om det er tilstrækkeligt til at opretholde den 

langsgående sedimenttransport bag bølgebryderne er tvivlsomt. Bølgediffraktion 

imellem bølgebryderne vil fortsat føre til dannelse af tombolo bag bølgebryderne. 

Det vil også være tilfældet i en storm situation. 

 

Kystdirektoratet vurderer endvidere ikke, at betonfliserne vil løse problemet med 

passage på sigt. Endvidere er betonfliserne ikke omfattet af kystbeskyttelseslovens 

§ 3, se nedenfor, da det ikke er kystbeskyttelse. Som det også oplyses i 

ansøgningsmaterialet, er forekommer der erosion på strækningen. 

Kystdirektoratet vurder derfor, at det udlagte stentæppe under en storm vil kunne 
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suspenderes og fliser vil i den forbindelse flyttes, skylles væk eller helt sandgå. 

Derfor er det kun en midlertidig løsning. Udlægning af et nedgravet stentæppe er 

heller ikke normal praksis og vil formentlig blive udfordret under storm, for slet 

ikke at nævne at den horisontale udstrækning vil være ganske betydelig med en 

hældning på 1:10. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at det ikke er tilstrækkelig belyst, hvilken 

funktion de indlejrede og nedgravede HEB-bjælke skal have. Umiddelbart er 

illustrationen af HEB bjælken i tværsnit A-A ikke tilsvarende med hverken 

samlingsbeskrivelse i samme tegning eller installationsvisning i oversigtsplanen på 

tegning 2E. Dens formål i konstruktionen er ikke beskrevet og installationen er 

ikke sædvandlig praksis inden for vandbygning. Kystdirektoratet vurderer ikke, at 

det har en praktisk stabiliserende effekt på selve skråningsbeskyttelsen.  

Såfremt HEB-bjælkerne ønskes installeret på baggrund af geotekniske 

udfordringer i selve skrænten vil det være relevant at se nærmere på de faktiske 

geotekniske aspekter i skrænten. I figur 2 ved den røde markering, ses det 

eksempelvis, at der er tale om en geoteknisk sætning i skrænten, der som 

udgangspunkt ikke har sammenhæng med skråningsbeskyttelsen neden for eller 

den løbende stormpåvirkning. 

 

 

 

Det samlede projekt vil ikke løse problemet med erosion på sigt, da der generelt 

mangler sediment i systemet. Som det også fremgår af udkast til tilladelse i 

ansøgning 2, så er kun et smalt stykke strand foran stensætningen 

 

Samlet konklusion 

Kystdirektoratet vurderer i forhold til en helhedsløsning, at bølgebryderne alene 

bør renoveres, når man gør det for hele strækningen. Det samme gælder 

skråningsbeskyttelsen på strækningen, som fremstår forskelligartet i såvel 

størrelse, form og materiale.  

 

Figur 2: Udsnit fra Skraafoto.kortforsyningen.dk med skråbilleder fra 16-04-2021. De røde streger markere geoteknisk sætning. 
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Dernæst er tale om en strækning, der over årtier pga. hårde kystbeskyttelsesanlæg 

er blevet udmagret for sandet sediment. En fodring af kystprofilet til en mere 

naturlig form vil kunne biddrage til et mere stabilt kystsystem, samtidigt med at 

sandet vil kunne biddrage til reducering af størrelse med diverse anlæg og øge 

konstruktionernes stabilitet. 

 

Generelt bør der tænkes i helhedsløsninger. Dette kunne også være mellem 

Varbjerg og Skråstrup. 

 

Projekter inden strandbeskyttet areal  

Anlæg, der ikke er kystbeskyttelse, forudsætter en dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 65, b, stk. 1 (lbk. nr. 1986 af 27. oktober 2021). Dette er 

bl.a. betonfliserne, da de ikke har funktion som kystbeskyttelse. Kystdirektoratet 

er myndighed. 

 

Der skal ikke ansøges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

kystbeskyttelsesforanstaltninger, idet hensynet til strandbeskyttelsen skal 

inkluderes i en eventuel tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, jf. lovens § 3a. 

Kystdirektoratet har ikke forholdt sig til anden lovgivning, som kan inkluderes. 

For så vidt angår strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15) 

bemærker Kystdirektoratet, at den tilladelsesgivende myndighed for et 

kystbeskyttelsesanlæg i forbindelse med afgørelsen bør inddrage anlæggets 

naturmæssige og landskabelige påvirkning inden for strandbeskyttelseslinjen. 

Der bør således ske en afvejning af behovet for kystbeskyttelse med den ansøgte 

metode i forhold til det landskab, som anlægget placeres i. Det bør overvejes, om 

der findes andre kystbeskyttelsesmetoder, som vil give den samme beskyttelse, 

men som har en mindre landskabelig påvirkning, og såfremt sådan findes, bør det 

overvejes om en af disse metoder i så fald skal anvendes i stedet. En tilsvarende 

vurdering kan lægges over anlæggets naturmæssige påvirkning. I forhold til 

detaljeringsgraden af en sådan vurdering, administrerer Kystdirektoratet 

formodentligt klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen på et niveau, der 

svarer til de fleste kommuners landzoneadministration. 

 

 

Øvrige forhold 

Det fremgår også, at stentæppet på søterritoriet skal etableres pga. manglende 

passage. Dette vil forudsætte en tilladelse efter § 16 a, stk. 1, da det er et anlæg på 

søterritoriet og ikke kystbeskyttelse. Kystdirektoratet er myndighed.  

 

Det fremgår endvidere, at de 3 bølgebrydere ikke vil påvirke Natura 2000-

området. Men væsentlighedsvurderingen bør uddybes ift., om der er 

udpegningsgrundlag på strækningen, og årsagen til, at der ikke er en påvirkning.  

Kystdirektoratet finder, at man i vurderingen af den kumulative effekt også bør 

inddrage projekter af ældre dato, og som fortsat har en påvirkning på kystens 

udvikling. Det gælder både projekter, der ligger inden og uden for Natura 2000-

området. Det betyder, at man bør forholde sig til, hvilken virkning de øvrig hårde 

kystbeskyttelsesanlæg har på Natura 2000-området.  
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Bilag 2 – Det tekniske anlæg 

Anlæg i ansøgning:  

Der ansøges om at de tre eksisterende bølgebrydere ændres fra 

BB6 ændres fra længde 31.5 m til 49 m  

BB7 ændres fra længde 30,0 m til 43,1 m  

BB8 ændres fra længde 28,5 m til 46,1 m 

Topkoten på bølgebryderne søges ændret fra 0,5 til 0,65.  
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Badevandsstationer er blå (Blå Flag ekstra store) og kontrolstationer er røde. 
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NATURPARKPLAN 
for Naturpark Lillebælt 2023-2027

Side 41



NATURPARKPLAN                                              
Naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2023-2027

© Naturpark Lillebælt, oktober 2022

Middelfart, Kolding & Fredericia kommuner

Forside, Fotograf: Undervandet.dk
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Naturpark Lillebælt er et fællesskab, hvor du både kan bidrage til 
en bedre natur og nyde de mange oplevelser og fortællinger, som 
området byder på.

Når du ser ud over Naturpark Lillebælt, fornemmer du med det 
samme en særlig energi. Du mærker det evigt strømmende bælt 
med de mange fjorde, holme, vige og bugter omkranset af smuk-
ke kyster og bølgende landskaber. Naturpark Lillebælt er en marin 
naturpark, som ligger i hjertet af Danmark. Det er landets største 
naturpark og området byder på en perlerække af enestående na-
tur og oplevelser.

Naturpark Lillebælt rummer et stort internationalt beskyttet na-
turområde, som både er unikt på land og til vands. Den lille hval, 
marsvinet, bryder havoverfladen i Lillebælt gang på gang, og det 
er et af de bedste steder i verden at se den. Her er hjemstedet for 
meget sjældne orkidéer. Her er fossiler fra en fjern fortid. 

Kystbyerne Fredericia, Kolding og Middelfart emmer af historie. 
Lige fra krig og kongelighed til fiskeri og blodige marsvinejagter 
i bæltets bølger. Lokalbefolkningen er formet af den særlige hi-
storie, og her lever kulturen og historiens vingesus i bedste vel-
gående.

For at vores børn skal have mulighed for de samme oplevelser, 
som vi har glæde af, skal der ydes en indsats. Naturpark Lillebælt 
arbejder for at beskytte områdets natur- og kulturarv. Især havet, 
som vi deler og er fælles om, vil vi fortsætte med at formidle og 
forbedre i den kommende periode i tæt samarbejde med forske-
re, lokale og andre aktører.

I naturparken finder du frivillighed, stærke partnerskaber og lo-
kalt ejerskab overalt. Vi skaber lokale samarbejder om en bedre 
natur, flere oplevelser og ansvarlig turisme.

Vi ser frem til samarbejdet og til flere gode oplevelser i Naturpark 
Lillebælt.

FORORD

Velkommen i Danmarks største naturpark!

Johannes 
Lundsfryd Jensen

Borgmester, 

Middelfart Kommune

Steen Wrist
Borgmester,

Fredericia Kommune

Knud Erik Langhoff
Borgmester,

Kolding Kommune

Fænø, Fænø Kalv og Gl. Ålbo. Foto: Sten Bøgild Frandsen 
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VISION

Vision - I 2027 er Naturpark Lillebælt:

• Kendt for sin enestående marine og kystnære natur symboli-
seret ved marsvinet.

• Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivilligt samar-
bejde om at formidle, forbedre og udvikle vores natur over og 
under vand, vores friluftsliv, turisme, lokale erhverv og kultur-
historie.

• Spydspids for formidling af viden om og glæde ved naturen og 
landskabet gennem nytænkende læringsoplevelser og forsk-
ning.

Kommunikationsstrategi

• For at opnå naturparkens mission og visioner, arbejder vi efter 
en kommunikationsstrategi med nøglebudskaber, fortællinger 
og målgrupper. Der er skabt et godt grundlag for kommunika-
tion i den første planperiode, som  kommunikationsstrategien 
skal bygge på og øge naturparkens rækkevidde, kendskab og 
indflydelse.

Mission: Sammen skaber vi en naturpark 

med en natur i balance fyldt med et hav 

af gode oplevelser.”

Marsvin med kalv. Foto: Niels Martner

Oplevelser i naturparken
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Foto: Friluftsrådet
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Naturpark Lillebælt blev godkendt som dansk naturpark den 11. 
december 2017. I perioden 2018-2022 har naturparken arbejdet 
efter den første naturparkplan. Med naturparkplanen for 2023-
2027 går vi således ind i anden periode under Friluftsrådets 
mærkningsordning: Danske Naturparker. 

Naturparkplanen beskriver vores formål og visioner med Natur-
park Lillebælt, og hvad vi konkret vil arbejde med i naturparken 
fra 2023 til 2027. Vi viser retningen med vores mission, vision, 
strategi og langsigtede mål. Planens oversigt over de konkrete 
planer, projekter og indsatser viser det, som vi vil arbejde med, 
og som skal være med til at gøre en forskel i naturparken. Vi har 
beskrevet de langsigtede mål og handlingerne under hvert afsnit.

Som dansk naturpark vil vi øge opmærksomheden om vores 
spændende område, så vi får flere gode oplevelser samtidig med, 
at vi beskytter det, vi har. Ved, at kommuner, foreninger, borgere, 
erhverv og fonde går sammen, tror vi på nye muligheder for ud-
vikling og tilskud til vores fælles frivillige projekter. 

De statslige planer om en marin naturnationalpark i Lillebælt er 
ikke endelig afklaret, men vores tilgang til det er tæt kontakt og et 
stærkt samarbejde mellem stat og kommune om Lillebælt.

I modsætning til nationalparkerne eller naturnationalparkerne er 
det ikke staten og Folketinget, som vedtager en lov og et bud-
get for en naturpark. Der er tale om en frivillig mærkningsordning 
administreret af Friluftsrådet, og det er de tre kommuner og de 
tre byråd, som ejer naturparken, og som er ansvarlige for den og 
naturparkplanen.

At en naturpark er mærket som dansk naturpark medfører ikke 
yderligere restriktioner eller begrænsninger for lodsejere. Vækst 
og drift skal fortsat ske under hensyn til øvrige udpegninger og 
den gældende lovgivning. Den offentlige forvaltning af arealer in-
den for naturparkens afgrænsning, vil derfor ske efter gældende 

lovgivning og efter samme regler inden for som uden for natur-
parkens afgrænsning.

Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet. Ejendomsrettens 
ukrænkelighed kan ikke sættes til side som følge af en naturpark- 
udpegning, og engagementet i Naturpark Lillebælt er frivilligt. 
Eventuelle tiltag på private jorde vil derfor udelukkende ske på 
baggrund af frivillige aftaler mellem kommune og lodsejer. 

Der er ikke adgang overalt i en Naturpark. Vi vil arbejde for bedre 
oplevelser og bedre styring af adgangen og balance mellem be-
nyttelse og beskyttelse.

INDLEDNING

Naturpark Lillebælt blev mærket som  

dansk naturpark 11. december 2017” 

Børn undersøger livet under overfladen

Danske Naturparker er en mærkningsordning udviklet af  

Friluftsrådet. Mærkningsordningen giver mulighed for, at større  

sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at  

benytte og beskytte naturen i Danmark, kan blive naturparker. 

En mærkning gælder i 5 år og herefter kan der søges om forny-

else bl.a. ved at lave en ny naturparkplan. Mærkningsordningen 

blev lanceret i 2013, og de første pilot- og naturparker blev opta-

get i foråret 2014. Naturpark Lillebælt har, siden vi blev optaget 

som pilotpark, arbejdet med de 

mål, som blev formuleret i ansøg- 

ningen. 

For at blive optaget som naturpark 

i Danske Naturparker, skal natur-

parken opfylde 10 kriterier. 

Dem kan du læse mere om på 

www.friluftsraadet.dk. 
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HVEM ER NATURPARK LILLEBÆLT?

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem Middelfart, 

Kolding og Fredericia kommuner, og de tre byråd har 

vedtaget naturparkplanen”

Naturparkrådet 

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem Middelfart, Kolding 
og Fredericia kommuner, og de tre byråd har vedtaget naturpark-
planen, som naturparken arbejder efter.

Forretningsudvalget består af en politiker fra hver kommunes by-
råd. Udvalget træffer overordnede beslutninger om naturparkens 
udvikling og drift og varetager den politiske kommunikation til 
omverdenen. Formandskabet går på skift mellem kommunerne 
hvert år.

Udvalget har en styregruppe og et sekretariat til at gennemføre 
udvalgets beslutninger.

Styregruppen består af tre ledelsesrepræsentanter, én fra hver 
af de tre kommuners naturafdelinger. Styregruppens opgaver er 
at træffe beslutninger om projekter, retning, mål og ressourcer.

Naturparkrådet rådgiver forretningsudvalget og styregruppen, så 
alle interesser bliver hørt. Rådet rådgiver ud fra forskellige inte-
resser, synspunkter og politiske ståsteder og er en platform for 
samarbejde og dialog. Naturparkrådet kan vælge at supplere sig 
selv. Medlemmer sidder i den firårige byrådsperiode. Organisati-
onerne vælger selv deres medlem af Naturparkrådet. Der er tre 
til fire møder om året, og Naturparkrådet repræsenteres af bl.a.: 

• Middelfart Kommunes byråd
• Kolding Kommunes byråd
• Fredericia Kommunes byråd
• Dansk Ornitologisk Forening
• HORESTA
• Friluftsrådet
• Bælternes Fiskeriforening
• Danmarks Sportsfiskerforening 
• Fritidsfiskerne
• Destinationerne 
• Visit-organisationerne 
• Danmarks Fiskeriforening
• Kolding Herreds Landbrugsforening
• Danmarks Naturfredningsforening
• Danmarks Jægerforbund
• Museerne i Fredericia
• Naturstyrelsen
• Miljøstyrelsen
• Repræsentant for Erhvervspartnerne  

Find den aktuelle liste på hjemmesiden.
Naturparkens sekretariat varetager det daglige arbejde og koor-
dinering. Sekretariatet består af sekretariatschef, kommunikati-
ons- og udviklingskonsulent, projektkonsulenter og naturvejle-
dere. 

Der bliver afsat et årligt budget til at bemande Naturparksekreta-
riatet og til driftsudgifter. I budgettet er der også indregnet udgif-
ter til løbende kommunikation på fx hjemmeside, sociale medier, i 
pressen, samt til transport, møder, events, materialer m.m.
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Organisationsdiagram Naturpark Lillebælt

Denne sten ligger på bunden af Lillebælt og markerer begyndelsen på samarbejdet om Naturpark Lillebælt.
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HVOR LIGGER NATURPARK LILLEBÆLT?

Naturpark Lillebælt er på 37.020 ha  (Ca. 370 km2), og der er 
20.805 ha beskyttet natur inden for afgrænsningen. Over 56 % af 
området er altså allerede eksisterende beskyttet natur.

Naturpark Lillebælt er en marin naturpark, der har det strømmen-
de bælt som kerne, og som er omkranset af smukke kyster og 
kystnære landskaber. I naturparken boltrer de små hvaler, mar-
svinene, sig i det evigt strømmende vand.

Så meget natur er der i Naturpark Lillebælt:

• Overdrev, strandenge, moser m.m. 4,6%

• Beskyttet af EU’s Habitatdirektiv og 
Fuglebeskyttelsesdirektiv (Natura 2000): 48,7%

• Natur- og vildtreservater: 5,2%

Vandløbene, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven 
er ikke medtaget, da de kun udgør en lille del af området. 
Småbiotoper i fredskov, beskyttet af Skovloven, er ikke 
medtaget, da vi ikke kender omfanget.

Fig: Afgrænsning af Naturpark Lillebælt (skraveret område) 
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Fig: Kort med alle beskyttede naturområder i naturparken (vist 
med grønt)

Blå søanemone. Foto: Ulrik Westphal

Landskab dannet af gletsjere

Naturpark Lillebælt er især formet af Lillebæltgletsjeren fra den 
ungbaltiske is, der trængte frem fra syd og sydøst for ca. 14-
15.000 år siden. Gletsjerens isrand nåede ved Skamlingsbanken 
op i en højde af 113 m. Under isen har smeltevandet udgravet 
flere tunneldale, som senere er blevet overskyllet af havet. Det 
havdækkede landskab er i større eller mindre grad blevet påvirket 
af strøm og bølgeslag, og flere af kysterne langs Lillebælt står 
derfor med stejle, nøgne klinter.

Et helt unikt farvand

I Lillebælt er der helt særlige marine forhold, der giver et havmiljø, 
der ikke findes andre steder i verden. Lillebælt er et særpræget 
havområde, der forbinder det brakke farvand Østersøen og det 
salte Kattegat. Fra Østersøen bliver der hvert år transporteret 40 
milliarder m³ vand gennem Lillebælt. Snævringen, med en bredde 
på mindre end 1 km, gør strømmen i Lillebælt til den kraftigste i 
de indre danske farvande. Bunden bliver på den måde holdt fri 
for løst materiale, og Lillebælt har derfor en ”hård bund”, som er 
sjælden i de indre danske farvande. Andre steder er bunden blød 
eller stenet, så variationen er meget stor.

Vanddybden i Lillebælt varierer med dybder på op til mere end 80 
meter, som er den største vanddybde i de indre danske farvande. 
Når det salte vand fra Kattegat mødes med det mere ferske vand 
fra Østersøen i Lillebælt, bliver vandet oftest lagdelt, så det tun-
gere salte vand er ved bunden, og det ferske vand ligger øverst. 
Disse to vandmasser bevæger sig frem og tilbage i bæltet og ska-
ber, sammen med de store vanddybder den varierede bund og 
stærke strøm, unikke livsbetingelser for planter og dyr, som ikke 
findes så veludviklede andre steder i de indre danske farvande.

Afgrænsningen af Naturpark Lillebælt

Et af kriterierne for mærkningsordningen er, at naturparken 
skal have en præcis geografisk afgrænsning, som bør følge 
landskabelige grænser frem for administrative grænser.

I pilotparkperioden fandt vi en grænse, der tilgodeså langt de fle-
ste interesser. Det gjorde vi ved at se på naturparkens natur-, kul-
turarvs- og landskabsværdier, og gennem dialog med lodsejere, 
foreninger og Naturparkrådet. 
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Udsigten fra Skamlingsbanken. Foto: Friluftsrådet

De tre byer Kolding, Fredericia og Middelfart har en historisk til-
knytning fx gennem krige og handlen over Lillebælt. Derfor er dele 
af byerne med i naturparken.

Hver kommune i Naturpark Lillebælt besluttede med dette in 
mente, hvor afgrænsningen skulle lægges.

Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner har udpeget natur-
parkens afgræsning i Kommuneplan 2017-2029. Afgrænsningen 
indgår tillige i Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet. 

Hver kommune i Naturpark Lillebælt beslutter selv eventuelle 
fremtidige ændringer af afgrænsningen, og disse eventuelle æn-
dringer vil kunne ses i kommuneplanerne, som bliver revideret 
hvert 4. år.

Danske Naturparker vil blive orienteret om ændringer i afgræns-
ningen hvert 5. år, når der skal søges om fornyelse af mærknin-
gen Danske Naturparker.

Hindsgavl
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NATURPARKENS PLANSTRATEGI

Vintermorgensol ved Hagenør

Vores strategi er gennem handlinger,  bæredygtighed 

og hotspots at  skabe en naturpark i balance.” 

Det er vores handlinger og brede vifte af indsatser og projekter 
inden for temaerne natur, kulturarv, oplevelser, formidling, turis-
me og erhverv, der viser, hvad Naturpark Lillebælt er. Indsatserne 
og projekterne skaber vi med vores samarbejdspartnere og sam-
men skaffer vi ressourcer til de konkrete tiltag.

Indsatser og projekter

Naturparkplanen beskriver de indsatser og projekter, vi som mi-
nimum ønsker at gennemføre og fremme i Naturpark Lillebælt. I 
planperioden arbejder vi med en dynamisk og fleksibel tilgang til at 
udvikle nye indsatser og projekter. Således vil vi løbende konkreti-
sere og prioritere de nye idéer, som opstår i løbet af planperioden. 
De projekter og indsatser vi ønsker at gennemføre, vil fremgå af den 
årlige handlingsplan for Naturpark Lillebælt, som vi udarbejder sam-
men med en årlig budgetlægning og statusrapport til Friluftsrådet.

Bæredygtighed

Da vores mission er at skabe en naturpark med en natur i balan-
ce fyldt med gode oplevelser, er det et centralt punkt, at vores 
projekter og indsatser arbejder for en natur og et hav i en bedre 
tilstand, og at besøg understøtter dette arbejde på et bæredyg-
tigt grundlag.

Vores strategi for Naturpark Lillebælt er en bæredygtig strategi. 
Vi forstår bæredygtighed, som den er defineret i Rio i 1992 med 
fokus på de tre ben: miljø, sociale forhold og økonomi.

Vi agerer bæredygtigt ved at have fokus på, hvordan indsatser og 
projekter kan medvirke til at realisere FN’s verdensmål. Natur-
parkplanens seks temaer repræsenterer således en gruppering 
og en lokal oversættelse af FN’s 17 verdensmål og delmål. De 
udvalgte verdensmål, som er vist i figuren på side 14, repræsen-
terer de verdensmål med størst relevans for naturparkens pro-
jekter og indsatser. For hver indsats og projekt vil vi tage stilling 
til om andre verdensmål også kan inddrages. 

Vi vil tage hensyn til de sociale værdier, bl.a. de lokale fælles-
skaber og natursyn ved at inddrage lokalbefolkningen og lokale 
interesser.

Vi udvikler og etablerer konkrete fysiske faciliteter med fokus på 
såvel biodiversiteten og klimaet, samt på ressourcer og mate-
rialer, og vi arbejder for at vore valg træffes på et bæredygtigt 
grundlag. Vi samarbejder om bæredygtig vækst herunder økono-
misk vækst hos vore erhvervspartnere. 

Naturparkens arbejde med bæredygtighed er i fuld tråd med de 
tre kommuners bæredygtighedsstrategier og arbejde med bære-
dygtighed, herunder Miljøministeriets biodiversitetskonkurrence, 
DK Vild og klimapartnerskabet, DK 2020.

Hotspots

En del af vores strategi er at projekter og tiltag, som forsøger at 
styre besøgende hen til udvalgte lokaliteter, de såkaldte hotspots. 
Her er der gode oplevelser og dejligt at opholde sig. På den måde 
minimerer vi færdsel på andre mere sårbare arealer.

Vi definerer et hotspot som en særlig lokalitet, hvor besø-
gende er velkomne, og hvor der er en god infrastruktur, natur, 
kulturarv og fokus på oplevelser og formidling.

Målet er, at de forskellige hotspots er bredt kendt af borgere og 
besøgende, så de kan opleve dem, men også være med til at ud-
vikle dem. De udpegede hotspots fremgår af kortet på side 15. I 
planperioden forholder vi os løbende til, om der er andre lokalite-
ter, hvor det er oplagt at udvikle et hotspot.
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1. Screening 
af FN’s 
verdensmål

2. Udvælgelse 
af mål baseret 
på relevans for 
naturparken

3. Målene 
omsættes i 
plantemaer og 
i de konkrete 
projekter og 
indsatser.

Naturparkplanens temaer

NATURPARKPLANENS RELATION 
TIL VERDENSMÅLENE
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Fig.: Kort over hotspots i Naturpark Lillebælt
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BORGERINDDRAGELSE

Borgermøde

Interessentinddragelse

Et af Friluftsrådets kriterier for Danske Naturparker er, at: 

Naturparken skal forankres lokalt gennem 

borgerinddragelsesprocesser.”

Borgerinddragelsen i en naturpark skal foregå i både opstarts- 
og driftsfasen. Der er ikke fastsat krav for, hvordan borgerind-
dragelsen skal foregå, men vi har i Naturpark Lillebælt prioriteret 
dialogen højt og lytter til de ønsker og bekymringer, som folk 
kommer med.

Vi har inddraget mange af ønskerne i denne naturparkplan. Na-
turparkrådet har i september 2021 deltaget i workshop om na-
turparkplanen og mange kolleger i kommunerne, vores partnere 
og frivillige har bidraget til denne naturparkplan. Planen har væ-
ret i 8 ugers offentlig høring, hvor alle borgere har kunnet bidrage 
til naturparkplanen.

Naturparkens vision om at være en del af en stolt lokal identitet 
kan ikke opnås, hvis ikke lokalt ejerskab, frivillighed og borger-
inddragelse er grundlæggende for hele arbejdet. Mange af vores 
handlinger og tiltag er støttet af lokale eller gennemføres af lo-
kale. Vores venner, partnere og de skoleklasser, vi underviser, er 
grundlaget for vores fælles naturpark.

Naturpark Lillebælt vil fortsætte med at fokusere på samarbejde, 
partnerskaber og frivillige projekter. Sådan vil vi skabe nye ople-
velser og ejerskab. Vi vil fokusere på den tætte lokale dialog om 
de projekter, der vedrører nærområdet, da det vil give det stør-

ste ejerskab, de fleste frivillige og socialt bæredygtige projekter. 
Vi kan bruge vores netværk i både det private og det offentlige 
og vores kommunikations-platforme til at hjælpe ideer på vej. 
Vi kan tage ud og tale med lokale borgere over en kop kaffe og 
holde workshops, events og borgermøder.

Vi har en tæt dialog med flere lokale foreninger fx ved Skærbæk, 
Stenderup-halvøen og Røjle-Halvøen om konkrete projekter. 

Naturparkrådet spiller også i fremtiden en vigtig rolle i deltagelse 
i projekter og i at sikre, at alle interesser tænkes ind og den røde 
tråd huskes i de tværgående projekter.
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Trelde Næs. Copyright Peter Leth Larsen

Naturpark Lillebælt vil arbejde for at evaluere 

struktureret på udvalgte projekter og deres effekter.”

Indenfor den sidste planperiode kan der på mange områder kon- 
stateres et øget fokus på Naturpark Lillebælt, hvilket er positivt.

Der er generelt mere fokus på klima, bæredygtighed, natur og 
biodiversitet. En del arter er stadig i kritisk tilstand og der er be-
hov for mere viden om hvorfor – og hvilke indsatser der kan for-
bedre forholdene.

Lillebælt er kommet på landkortet både lokalt og nationalt. Der er 
fra regeringen i 2021 afsat 11 mio. kr. til stenrev i Lillebælt, der er 
tale om naturnationalpark og et nyt samarbejdsprojekt: Liv i Lil-
lebælt med deltagelse af 11 lillebæltkommuner er iværksat, hvor 
to rapporter fra august 2022 beskriver Lillebælts Miljøtilstand 
og mulige marine virkemidler. Et godt grundlag for naturparkens 
kommende projekter for havmiljøet.

Evalueringsprocessen

Udviklingen i naturparken følges løbende, så der er opmærksom-
hed på om de ønskede resultater nås.  Blandt andet gennem de 
årlige redegørelser for indsatserne i planperioden.

Der er regi af Naturpark Lillebælt  gennemført en række indsatser 

i sidste planperiode. Der er i perioden 2018-2021 gennemført i 
alt 45 projekter, mens 31 projekter er i gang.

På baggrund af evalueringen af indsatserne i indeværende plan-
periode er der foretaget en vurdering af, hvilke indsatser, der kan 
eller bør videreføres til næste planperiode. Det er indsatser, der er 
langsigtede, eller hvor det er vurderes, at indsatsen i indeværen-
de periode ikke har været tilstrækkelig. Mere detaljerede anbefa-
linger fremgår af de enkelte afsnit.

I den årlige handlingsplan for Naturpark Lillebælt vil der stå, hvilke 
tiltag, der bliver arbejdet med.

Der er igangsat dataindsamling på udvalgte projekter: 

• Overvågning af løvfrøer Fredericia Kommune.
• Overvågning af Hejls Nor afgræsningsprojekt.
• Overvågning af springfrø og løvfrø på Hindsgavlhalvøen

Der er opsat elektroniske besøgstællere ved nogle af naturpar-
kens hotspots for at kunne følge udviklingen i antal besøg.

EVALUERING
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EVALUERING OG EFFEKTMÅLING 

Naturpark Lillebælt vil arbejde for at evaluere 

struktureret på udvalgte projekter og deres effekter”

Af den årlige handlingsplan for Naturpark Lillebælt vil fremgå, 
hvilke tiltag og indsatser, der vil blive arbejdet med.

Dataindsamlingen til evalueringen kan ske ved fx at tælle stignin-
gen i plantearter i naturprojekter, eller ved at vurdere antal besø-
gende, adfærd vedr. affald m.v.

Vi vil bruge forskellige former for dataindsamling som grundlag 
for evaluering af vores projekter. Fx ændring i antal arter i natur-
projekter, fotodokumentation af affald, persontælling, spørge-
skemaer, fokusgruppeinterviews osv.

Der kan også sættes tællere op, udarbejdes årlige online spør-
geskemaundersøgelser eller laves fokusgruppeinterviews med fx 
campingpladser for at høre om de besøgendes adfærd.

Lillebæltsstien er en smuk vandretur langs den fynske vestkyst. Ruten 
har start- og slutpunkter i det nordlige Strib og Gamborg i syd. Undervejs 
vil vandrere blandt andet kunne opleve Strib Fyr, Gl. Havn i Middelfart, 
Hindsgavl halvøen og den smukke trampesti fra Skrillinge til Gamborg.
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Vores langsigtede mål

Som Naturpark Lillebælt vil vi opfylde fire langsigtede mål på na-
turområdet:

Vi vil:

• N1: Styrke mangfoldigheden af levende organismer, dvs. 
styrke områdets biologiske mangfoldighed

• N2: Forbedre 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 naturty-
per og øge den biologiske mangfoldighed i havet

Aktuel status på naturens tilstand i Naturpark Lillebælt

Nogle af de mange arter og naturtyper, der findes i området, er 
grundlaget for vores udpegning af Naturpark Lillebælt.

Istidslandskaber, eroderede kystklinter, kystlaguner, lavvandede 
vige, bugter med strandenge, dybe strømrender og sandstrande 
kombineret med et rigt fugleliv og mange tusinde marsvin, giver 
Naturpark Lillebælt en sjælden natur, der ikke findes andre steder 
i verden.

Geologien

Geologien og landskabet er grundlaget for naturen, kulturarven 
og friluftslivet og er helt enestående - og visse steder i verdens-
klasse. Med vores mange kystskrænter er der en fantastisk mu-
lighed for at opleve den på nært hold – vi kan se, røre og endda 
smage på den.

Der er spor efter laguner i subtropisk klima for 20 mio. år siden, og 
efter store hajer i et tropisk hav for 50 mio. år siden. I Naturpark 
Lillebælt findes nogle af de bedste steder i landet, hvor man kan 
opleve, hvad der skete i Danmark under istiderne.

De mange fossiler, som kan findes langs kysterne langs Lillebælt, 
vidner om det subtropiske klima med hajer, blæksprutter og an-
dre forhistoriske organismer.

Bæltet er i sin nuværende form dannet ved afsmeltning af isen 
fra den sidste istid for ca. 10.000 år siden. På grund af de skiften-
de kulde- og varmeperioder, blev området flere gange dækket af 
tykke ismasser, der blev skubbet frem fra nord og øst. Aflejringer 
fra tre istider er synlige, og man kan se ler og sand, der er aflejret 
for 25 millioner år siden i havet og langs kysten.

Særlige dyre- og plantearter

De enestående naturområder, der er formet af geologien i Lil-
lebælt, er levested for en lang række dyre- og plantearter, som 
er underlagt en særlig beskyttelse. Enten fordi de er på Natura 
2000-områdernes liste, omfattet af EU’s fugle- og habitatdirek-
tiver, eller fredede via en anden lovgivning.

Ederfugl han. Foto: Ole Klottrup

NATUR
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Marsvinet, symbolet på naturen i Lillebælt

Marsvinet er den eneste ynglende hval i de indre danske farvan-
de, og den er samtidig en af verdens mindste hvaler. I Lillebælt 
er bestanden særlig tæt. Vi har omkring 3000, og det regnes for 
en af verdens tætteste bestande. Når de er her, er det fordi, der 
er føde til dem. På stenrevene kan marsvinet fange bl.a. sortkut-
ling og småtorsk, som gemmer sig mellem tang og sten. I de frie 
vandmasser i Lillebælt kan marsvinene bl.a. fange sild og makrel. 
Det smalle bælt gør det meget nemt at få et glimt af dem fra ky-
sten og fra båd.

Marsvin lever oftest alene. Når man alligevel kan se mindre flokke 
i Lillebælt, skyldes det, at de har fundet den samme fiskestime. 
Når ædegildet er slut, svømmer de igen hver for sig. Lillebælt er 
et unikt sted at se marsvin fx fra Bridgewalking eller fra guidede 
ture. Historisk har de også haft stor betydning for området, da 
olien fra hvalerne blev brugt til lamper.

Marsvinet er toppen af fødekæden i Lillebælt, og de har kun kon-
kurrence, når der en gang imellem er besøg af den noget stør-
re delfin, Øresvinet. De specielle forhold i Lillebælts geologi og 
vandbevægelser giver os de mange marsvin, og netop derfor er 
de symbolet på naturen i Naturpark Lillebælt.

Naturværdierne under overfladen i Lillebælt

I Lillebælt, hvor det salte vand fra Kattegat møder brakvandet 
fra Østersøen, er der med de store vanddybder, en hård bund og 
stærk strøm, skabt unikke livsbetingelser for planter og dyr, som 
ikke findes så veludviklede andre steder i de indre danske farvan-
de.

På stenrev kan man helt inde fra det lave vand og ud på det mere 
dybe vand se sønelliken sidde på sten, tang og skaller. Brødkrum-
mesvamp, der mest af alt minder om en badesvamp, findes også 
helt inde fra kysten til det mere dybe vand.

I Lillebælt lever mange fiskearter, som har behov for gode skju-
lesteder mellem sten og tangplanter, såsom sortkutling, pighvar, 
havkarusse og ulk. Her ses også farverige nøgensnegle og store 
konksnegle.

Marsvin
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Orkidéer

I Naturpark Lillebælt er der store områder af fredede orkidéer, der 
er tilknyttet naturparkens værdifulde naturlokaliteter. Ofte kan 
afgræsning og naturlige vandstandsforhold være med til at sikre 
disse arter.

-

-

Fugle

Lillebælt er et vigtigt knudepunkt på trækvejene for store mæng-
der af svaner, gæs, ænder, måger og vadefugle. For at beskytte 
disse vandfugle imod jagt og anden forstyrrelse under deres op-
hold, er der lavet en række vildtreservater i Lillebæltsområde. Her 
har fuglene fred til at hvile og søge føde. Andre reservater sikrer 
fuglene fred i yngletiden.

Der er udpeget følgende trækfuglearter for Natura 2000 område 
Lillebælt: Sangsvane, toppet skallesluger, bjergand, ederfugl og 
hvinand. For at undgå en tilbagegang i fx ederfugl, kan vi øge de-
res fødegrundlag ved fx at lave stenrev til blåmuslinger.

Særlige beskyttelsesområder for fugle i Lillebælt

I kraft af særlige beskyttelsesområder, står en række fuglearter 
under særlig beskyttelse i Lillebælt. 

Det er især en række vandfugle, der nyder beskyttelse i de så-
kaldte “Ramsarområder”, der er beskyttede vådområder. De fin-
des i Gamborg inddæmning og Hejlsminde Nor. 

Udover at være Ramsarområde, har Lillebælt flere ”lag” af be-
skyttelse, idet naturparken indgår i Natura 2000-området Lille-
bælt, der er udpeget som yngleområde for følgende arter: Hav-
terne, Fjordterne, Dværgterne, Klyde, Havørn, Rørhøg, Engsnarre, 
Brushane, Mosehornugle og Plettet Rørvagtel.

Mange af disse arter er truet af tilgroning, rovdyr og mangel 
på naturlig vandstand på deres levesteder som strandenge og 
strandoverdrev. Derfor er afgræsning et vigtigt tiltag på mange 
arealer i naturparken.

I naturparken er der vildtreservater i Kolding Inderfjord, Gamborg 
Inddæmning, Hejlsminde Nor og Fredericia Vildtreservat, der er 
den øverste del af Lillebælt fra Snævringen til Gabet mellem Fre-
dericia og Middelfart.

Højt oppe på Skærbækværket har vandrefalken ynglet i en årræk-
ke. Vandrefalk kan styrtdykke med 300 km i timen.

 Rederod
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Insekter

I Stenderup Skovene og Trelde Næs finder man bl.a. skov- som-
merfuglen kejserkåbe, som er knyttet til skovens lysninger, hvor 
dens larver lever på viol.

Den blomsterrige vegetation ved Skamlingsbanken er levested 
for et mylder af varmeelskende insekter. Her findes blandt andet 
den sjældne blåhatjordbi, hvis larver udelukkende lever af pollen 
fra planten blåhat, og den endnu mere sjældne blåhat-hvepsebi, 
som snylter på blåhatjordbien. Blåhatjordbien er også registreret 
på overdrev ved Skærbæk, Trelde Næs og Snoghøjsgård Parken. 
Af andre sjældne insekter kan nævnes seksplettet køllesværmer, 
som bl.a. findes ved Røjle Klint og Skamlingsbanken.

Helt særligt for Trelde Næs skovene er tilstedeværelsen af man-
ge sjældne insekter, såsom pragtsvirreflue, jordhumle svirreflue, 
hvidbåndet rovflue, lille pupperøver mfl.

Naturværdierne i de kystnære skovområder

En stor andel af Naturpark Lillebælts naturværdier og sjældne ar-
ter knytter sig til de gamle, kystnære skove i området. Skovene 
udgør en betragtelig andel af naturområderne i naturparken og 
omfatter skove som: Stenderup Skovene, Skovene langs Kolding 
Fjord, Houens Skov, Hindsgavl Skov, Staurby Skov, Østerskov, 
Trelde Skov og Kasmose Skov foruden en række andre mindre 
skovområder, som ligger i mosaik med de mere lysåbne natur-
typer.

Områderne med gammel skov rummer mange sjældne arter, som 
udelukkende findes her, da de er knyttet til specielle nicher: f.eks. 
skovsumpe med orkideer, lysåbne skovenge med sjældne som-
merfugle, store gamle træer med laver og mosser og døde træer 
med svampe og insekter, som nedbryder ved.

Anden sjælden flora

I de værdifulde naturområder inden for naturparken er der fle-
re sjældne arter, som kun er kendt fra få lokaliteter. Det gælder 
fx smalbladet kællingetand og udspilet star fra strandenge ved 
Stenderup Hage, samel, der er kendt på strandengene i Gudsø 
Vig, Hejls Nor og Seljum, eng-troldurten er kendt fra fx rigkær ved 
Hejls Nor og Gardersø og lav tidsel udelukkende kendt på over-
drev ved Skamlingsbanken og Røjle Klint. På Hyby Fælled vokser 
desuden en stor bestand af eng-skær, i Jylland kun kendt to ste-
der. Den største trussel over for disse sjældne arter er tilgroning 
af kysterne eks. med rynket rose.

-

Padder og krybdyr

I Naturpark Lillebælt er der flere arter af padder, som også er be-
skyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Alle padderne er afhængige 
af adgang til vandhuller eller lignende vådområder for at kunne 
yngle. Nogle padder bruger også vandhuller og søer som levested 
uden for yngletiden, og for nogle arter kan vandhuller også nogle 
gange fungere som overvintringssteder. Stor vandsalamander og 
markfirben lever også i området ved Røjle Klint og Hyby Fælled.

Ugrenet edderkopurt

Pragtsvirreflue

Eng-troldurt

Trelde Næs
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planteliv. Fra april til september svæver rørhøgen over engen og 
rørskoven, og Danmarks største rovfugl, havørnen, yngler også i 
området.

Vådområderne Føns Vang og Solkær enge

Føns Vang Sø blev udlagt som vådområde i 2006, da man stop-
pede med at pumpe vand væk fra området. Føns Vang sø er, efter 
den har nået et fast vandstandsniveau, Fyns næststørste sø.

Solkær Enge er et stykke østjysk vadehav, hvor vandstanden i 
Lillebælt bestemmer vandstanden i engene. Området på 180 ha 
består af en 75 ha stor saltvandspræget strandsø omkranset af 
våde enge. Solkær Enge er resultatet af et naturgenopretnings- 
projekt, hvor et tidligere afvandet område igen blev oversvøm-
met, og vi kan i dag opleve fantastisk fugleliv her. Ved søen og 
i engene yngler mange fugle, og det benyttes også af områdets 
havørne til jagt og hvil.

De kystnære overdrev  
– Skamlingsbanken,  
Grønninghoved, Røjle Klint og Hyby Fælled

Områderne Skamlingsbanken og Grønninghoved rummer store 
værdifulde, tørre overdrev i mosaik med eng og skov. Den blom-
sterrige vegetation er levested for et mylder af varmeelskende 
insekter. Områderne er desuden værdifulde lokaliteter for ‘over-
drevssvampe’.

Det fredede og internationale naturbeskyttelsesområde Røjle 
Klint har en særegen geologi, hvor jordbunden består af plastisk 
ler. De naturlige kystpartier har en fri dynamik uden kystbeskyt-
telse. Her findes bl.a. kalkholdige og sure overdrev og kilder med 

Treldeskovene, der er gamle løvskove, hvor gamle ege dominerer, 
rummer en unik flora og fauna. En stor del af den mest sjældne 
flora er knyttet til det plastiske ler og kystskrænterne på sydsiden 
af Trelde Næs ud mod Lillebælt. Skoven huser ekstremt sjældne 
arter af insekter og svampe, der knytter sig til dødt ved. På grund 
af de mange gamle træer på Næsset huser skoven også mange 
forskellige skovfugle. Strategien er forøgelse af den biologiske 
mangfoldighed ved naturnær skovdrift i de offentlige skove i na-
turparken. 

Naturstyrelsen har udpeget alle Stenderupskovene til urørt skov: 
Stenderup Nørreskov med 413 ha, Stenderup Midtskov med 246 
ha og Stenderup Sønderskov med 193 ha.I Kasmose Skov nord 
for Middelfart er udlagt 19,4 ha urørt skov.

Spændende strandenge 
– Seljum, Stenderup Hage, Gardersø og Flægen

Ved Stenderup Hage findes veludviklede stenstrande med én- og 
flerårig vegetation, strandenge, strandlaguner og krumodde- 
dannelser. Seljum er en blanding af strandeng og fersk eng med 
en rig flora med flere sjældnere arter, som sump-græshoppe og 
planterne eng-klaseskærm, samel og fladtrykt kogleaks. Da en-
gen for en stor del er omgivet af skov, søger mange af skovens 
dyr her ud for at græsse/fouragere. Gardersø er et strandengs 
område med et fint system af gamle loer og krumodder.

Flægen ved Tybrind Vig består af store, delvist afgræssede stran-
denge med småsøer og er af stor botanisk værdi, her er bl.a. flere 
arter orkidéer.

De lavvandede vige og nor  
– Gudsø Vig, Eltang Vig, Gamborg Nor og Hejls Nor

Gudsø Vig er en lavvandet fjordvig med salte strandenge ud til 
fjorden og et rigt fugle- og planteliv. Store områder langs vigen 
ligger hen som tagrørssump med afgræssede områder ind imel-
lem.

Gamborg Nor er omkranset af store rørskove, hvor bl.a. toppet 
lappedykker, vandrikse, vibe, dobbeltbekkasin, rørhøg og mange 
småfugle yngler. I vinterhalvåret ses her store flokke af blishøns 
og ænder.

Hejls Nor er et unikt naturområde med en mosaik af strandenge, 
rigkær, enge og overdrev, der danner grundlag for et rigt fugle- og 

Solkær Enge

Hejls Nor Skamlingsbanken
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mosen igen bliver voksested for en række specielle fattigkærs-
planter.

Fredninger

Fredninger har i næsten 100 år været et vigtigt redskab til at be-
skytte naturen, dyre- og plantelivet, landskabet, kulturhistorien 
og til at sikre offentlighedens adgang. Fredningerne kan være 
meget forskellige og kan tage flere hensyn på en gang. Frednin-
gerne beskriver, hvad der er tilladt i de fredede områder, og læg-
ger restriktioner på arealanvendelsen.

Rundt om i Naturpark Lillebælt ligger flere større og mindre fred-
ninger af naturværdier, kulturspor og landskab og fredninger, der 
sikrer adgang til de fredede områder. Der er rejst fredningsforslag 
for Treldeskovene, som endnu ikke er afklaret.

gode betingelser for sjælden flora. Det rige planteliv skaber leve-
steder for mange forskellige smådyr.

Hyby Fælled, der længe har været øvelsesterræn, er i dag et na-
turmæssigt interessant område med stor biodiversitet. Området 
består både af åbne sletter med damme, hegn og fritstående 
træer og af krat og skov, foruden kystskrænter mod Lillebælt. 
På et kalkholdigt overdrev vokser desuden en god bestand af 
engskær, der kun kendes fra to steder i Jylland.

Brandsø

Brandsø midt i Lillebælt er en moræneø, hvor stejle kystskrænter 
veksler med høje strandvolde. Naturen er meget afvekslende og 
består af gamle løvskove, levende hegn, strandenge og moser. 
Brandsø mose, en tidligere aktiv højmose, forsøges genskabt, så 
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Trusler for biodiversiteten

Naturen er under pres. Undersøgelser viser, at biodiversiteten er 
faldende, mangfoldigheden af liv i jordens naturtyper og leveste-
der er gået tilbage. Dvs. at arter forsvinder eller i fare for at uddø. 
Biodiversitetskrisen gælder ikke kun på land, men også i vandet. 
Lillebælt er præget af en ubalance i sammensætningen af fiske-
arter med for få rovfisk og deraf følgende for mange byttedyr (fx 
krabber).

Lillebælt ude af balance

På den ene side er Lillebælt biologisk enestående produktivt, og 
har en høj biodiversitet og er dermed hjemsted for en af verdens 
tætteste bestande af marsvin. På den anden side har Lillebælt i 
mange år lidt kraftigt under omfattende iltsvind.

Næringsstofreduktioner er en nødvendig betingelse for at opnå 
god miljøtilstand i Lillebælt, og samtidig kan en aktiv indsats for 
at skabe levesteder med fx ålegræs eller stenrev øge naturkvali-
teten lokalt - hvilket ellers kan tage årtier. Sådan siger flere for-
skere i to rapporter fra august 2022, som er lavet for 11 kommu-
ner forud for projektet: ”Liv i Lillebælt”. (Timmermann et.al. 2022).

Naturpark Lillebælt har i april 2020 påbegyndt projektet ”Bælt i 
Balance” for at vende denne udvikling. Med ”Bælt i Balance” vil 
Naturpark Lillebælt formidle, forske og forbedre hav- og kystmil-
jøet ved Lillebælt til glæde for borgere, besøgende og foreninger. 
Det er et femårigt projekt drevet af tre kommuner i samarbejde 
med forskningsinstitutioner og mange frivillige og med støtte 
fra to fonde. I februar 2022 er opsat 56 Biohuts i naturparken 
og forskningsprojekter er igangsat. Projektet fortsætter frem til 
2025.

Indsatsområder og konkrete 
projekter inden for natur
Her vil vi beskrive indsatsområder og konkrete projekter i natur-
parkens kystnære- og marine områder.     

Oversigten er ikke udtømmende, idet der kan komme flere pro-
jekter til, efterhånden som mulighederne opstår. Disse vil fremgå 
af vores årlige projektstatus til Friluftsrådet.

De omtalte projekter giver effekt på en eller flere af vores lang-
sigtede mål for natur (N1-N5), og tilgodeser også i nogle tilfæl-
de flere langsigtede mål for kulturarv, friluftsliv, formidling osv. 
Mange naturprojekter giver gode muligheder for samarbejde 
med lokale foreninger eller frivillige om fx formidling.

Marine indsater  

Biohuts sættes op i havneområder i naturparken.

PROJEKT:  

LIFE kystfugle
Vi vil sammen med andre kommuner, Kystdirektoratet og 
Fugleværnsfonden søge om EU LIFE- midler til at forbed-
re levestederne for en række kystfugle, som er udpeget i 
Natura 2000-området Lillebælt. Fx vil nye stenrev være 
grobund for muslinger, som er fødegrundlag for ederfug-
le. Forbedring af tilstanden på strandengene vil forbedre 
forholdene for en række kystfugle som klyde og terner. 
Projektet vil ud over natur også lave nye formidlingstiltag 
som fugleskjul og information via skilte, foldere og web. De 
mange delprojekter vil sikre mangfoldigheden i fuglearter 
(mål: N1 og N2), men også tiltag som stenrev vil øge havets 
biologiske mangfoldighed (N.4)

Mål:  Et stenrev i Kolding Kommune, et stenrev 
i Middelfart Kommune, 15 ha ny kystnær 
natur med kompensation og frivillige afta-
ler med lodsejere om afgræsning. Yngleøer 
i Føns Vang Sø og evt. flere steder.

År:  2025.
Ansvarlig:  Middelfart Kommune

PROJEKT:  

Liv i Lillebælt
11-13 kommuner rundt om Lillebælt er gået sammen om 
at søge midler til flere marine natur-projekter, som stenrev, 
ålegræs, biohuts, biogene rev, nye strandenge udfordret af 
havstigninger m.m.. Der søges midler hos VELUX FONDEN, 
og der kan blive suppleret med flere fra andre. Der skal 
ansættes en fælles projektleder, som kan samle og koordi-
nere mellem kommunerne. De tre kommuner i Naturpark 
Lillebælt deltager og arbejder for flere marine forbedringer i 
naturparken.

Mål:  Marine naturgenopretningsprojekter
År:  2027
Ansvarlig:  Middelfart, Fredericia og  

Kolding kommuner.
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PROJEKT:  

Bælt i Balance 
Projektet omfatter flere spor: forbedringer, forskning og 
friluftsliv/formidling
• Forbedringer: Styrke naturparkens biologiske mangfoldig-
hed med konkrete tiltag i havet. Forbedre forholdene for 
særligt sårbare dyrearter – marsvin, torsk og havørred

• Forskning: Opnå ny viden og forskning i effekten af tiltag 
og formidling af den nytilkomne viden til borgere og for-
valtning, så vi bedre kan forbedre de marine naturtyper 
og styrke den biologiske mangfoldighed i havet

• Friluftsliv/Formidling: Kystnær rekreativ infrastruktur, 
formidling til børn og unge, formidling af kulturarv og 
flydende formidlingsplatform.

• Indsatsen for forbedringer i biodiversiteten omfatter 
2 nye stenrev: et smoltrev ved Varbjerg Havn med ca. 
4.200 m3 sten fordelt på ca. 0,5 ha og et torskerev i 
Tybrind Vig med ca. 4.000 m3 sten fordelt på ca. 1 ha. 
56 Biohuts er allerede opsat. Derudover arbejder vi med 
opfiskning af krabber, frivillige fredninger og mindre støj 
i havet. Anlæggene følges af forskere for at undersøge 
effekten. Projektet gennemføres i samarbejde med de 
lokale fiskere og foreninger.  

Mål:      
• Mærkede torsk opholder sig mindst 90 % af tiden inden 
for fiskereservatets grænser. 

• 50 % flere marsvin i reservaterne og omkring stenre-
vene – målt med akustiske lyttestationer og mærkede 
marsvin.

• Smolt fra vandløbet bliver længere tid ved kysten nær 
åmundingen.

• Fordobling af forekomsten af fiskeynglen i områderne 
med Biohuts.  

År:  2025
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Stenrev, ålegræs og  
stenbanker m.m. 
Hver kommune i naturparken vil arbejde med kommunale 
projekter for et bedre havmiljø:  

• Stenrev ved Løverodde, ålegræs i Kolding Fjord og ved 
Middelfart.

• Stenrev ved Gl. Åbo. 
• Kolding Stenbank. Der er etableret en stenbank Kolding 
Havn, som skal levere sten både til projekter på land, hav 
og vandløb. Sten leveres fra private lodsejere og erhverv 
fx fra Baltic Pipeprojektet. Tilsvarende er der etableret 
indsamling af sten på Middelfart og Fredericias gen-
brugspladser. 

• Stenrev i Fredericia
• Solitære sten som muslinger- og algeboliger.
• Samarbejder med projektet Kysthjælper, der skal enga-
gere frivillige i at give havet en hjælpende hånd til gavn 
for fisk, dyr og planter. 

Mål:  Flere marine tiltag for et bedre havmiljø 
År:  2023-2027 
Ansvarlig:  Kolding, Middelfart og  
 Fredericia Kommune

INDSATS:  

Bælt i Balance – Frivillige, 
venneforening og ambassadører
Beskrivelse: Frivillige, er lokale borgere eller foreninger, der 
ønsker at deltage i samskabelse af naturparken fx :
• Lillebælts Hemmeligheder – et årligt tilbagevendende 
event, hvor formålet er at sætte fokus på livet i og på 
Lillebælt.

• Tre naturrum på udvalgte hotspots – her er der lavet 
samarbejder med lodsejere, spejderforening, Natursty-
relsen, Lokaludvalg m.fl.

• Frivillige til registrering ved de opsatte 56 biohuts 

Venneforeningens formål er at styrke og værne om områ-
dets storslåede natur og bidrage til, at lokalbefolkningen 
og områdets gæster får glæde af naturen omkring bæltet. 
Dette kan gøres ved at yde støtte, såvel praktisk som øko-
nomisk til udvalgte projekter i naturparken.
Uanset om man er medlem af venneforeningen, er frivillig-
ven eller partner kan man virke som ambassadør for natur-
parken. Som ambassadør bliver man klædt på til at udbrede 
kendskabet til naturparken. 

Mål:   I alle relevante projekter inddrages 
 frivillige. Der indkaldes til stiftende 
 generalforsamling og en venneforening 
 stiftes. Alle frivillige, venner og partnere
  uddannes til ambassadører for 
 Naturpark Lillebælt. 
År:  2023-2027 
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

Indsats: 

Erfagruppe vedr. 
udledningstilladelser til Lillebælt
En nystartet gruppe (2022) med deltagere fra Haderslev, 
Kolding, Aabenraa, Sønderborg, Vejle og Fredericia mødes 
for at udveksle erfaringer med hensyn til myndighedsbe-
handling af tilladelser til direkte udledning til Lillebælt. Det 
er besluttet, at der afholdes et fysisk møde samt tre online 
møder om året.

Derudover kan gruppen arbejde med fælles problematikker 
f.eks. fælles dialog med Miljøstyrelsen om særlige pro-
blematikker eller mulighed for deling af data, der vedrører 
Lillebælt. 

Mål:  Fælles fokus på Lillebælt ved erfarings-
udveksling, deling af data og fælles dialog 
med Miljøstyrelsen.r.

År:  2023-2027
Ansvarlig:  Går på skift mellem kommunerne

Se kort med alle marine indsatser i perioden 2021-2027 under 
bilag.
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PROJEKT:  

Græsningsprojekt ved Oddersted
Område omkring Gudsø Bæk ved Oddersted er stærkt for-
sumpet, hvilket gør afgræsning af strandeng og ferske enge 
besværlig. Oprensning af en grøft skal sørge for, at området 
bliver bedre tilgængelig for græssende dyr.

Mål:        Genetablere afgræsning af strandeng og  
  ferske enge ved Gudsø Bæk. 
År:   2023
Ansvarlig:   Fredericia Kommune

PROJEKT:  

Vådområdeprojekt Hejls Bæk
Et vådområdeprojekt ved Hejls Bæk, som skal reducere 
kvælstofudvaskning til Lillebælt (N4) og øge den biologiske 
mangfoldighed på land (N1).

Mål:  30 ha stort nyt vådområde  
År:  2024 
Ansvarlig:  Kolding Kommune

PROJEKT:  

Skabe sammenhængende dynamik 
i strandengen ved Stenderup Hage

Den eksisterende adgangsvej langs kysten til Stenderupha-
gelejren flyttes bag om strandengsområde. Derved kan der 
skabes forbindelse mellem strandengen nærmest Lillebælt 
og strandengen bag ved den eksisterende adgangsvej. 
Græsningen igangsættes og den naturlig hydrologi gen-
etableres.

Øvrige indsatser
• Erfaringsudveksling med bekæmpelse af rynket rose ved 
afgræsning med geder. Kolding Kommune har erfaringer 
ved Solkær Enge. Fælles indsats

• Afgræsnings af strandenge. Fokus på salte enge, forbed-
ring af kystnære lokaliteter – klimatilpasning kan tænkes 
ind her, strandenge fremtidssikres.   

Mål:  Vejen er flyttet og der er skabt  
 sammenhængende græsning
År:  2023
Ansvarlig:  Kolding Kommune

Kystnære indsatser

PROJEKT:  

Ny natur ved Eltang Vig
Ved Eltang Vig ligger store, lavtliggende områder, der i dag 
drives som landbrug. Området er kommunalt ejet. Forpagt-
ningen af lavbundsarealerne opsiges, og der igangsættes af-
græsning med henblik på at få genskabt området som natur.

Mål:  Afventer
Projektejer:  Kolding Kommune 

PROJEKT:  

Fælles fynsk LIFE-projekt 
(arbejdstitel: Ring LIFE)
Beskrivelse:  Forbedring af strandengshabitater, flere leve-
steder for strandtudse og kyst-/engfugle 67 % finansieres af 
EU’s LIFE-ordning.

Mål:  Forbedringer på ca. 100 ha strandenge, 
levedygtige bestande af strandtudse

År:  Ansøges i 2022 – gennemføres 2023-
2030

Ansvarlig: Middelfart Kommune

PROJEKT:  

Føns Vang Sø, Biodiversitet  
og formidling
Forbedring af biodiversitet og oplevelser i og omkring Føns 
Vang Sø.3,3 mio. kr., der skal søges hos puljer og fonde. 3,3 
mio. kr. skal søges hos puljer og fonde. Forbedring af biodi-
versitet og oplevelser i og omkring Føns Vang Sø.

Mål:  Mere biodiversitet ved Føns Vang Sø
År:  2022 og frem
Ansvarlig: Middelfart Kommune i samarbejde med 

Føns og Omegns Lokaludvalg

PROJEKT:  

Virksomheder understøtter 
naturen
Fredericia indgår samarbejder med virksomheder om at 
ekstensivere driften af deres udendørs arealer og skabe 
flere levesteder for vilde arter  på virksomheders udearealer. 
Alternativt kan der indgås aftaler om natursponsorater.

Mål:  Øge biodiversiteten på kommunale natura-
realer

År:  2023-2027
Ansvarlig: Fredericia Kommune

Indsats: 

Biodiversitetspleje af  
kommunens naturarealer
Fredericia Kommune har sat ekstra fokus på at forbedre 
naturværdien af kommunalt ejede naturområder. I den 
forbindelse er alle forpagtningskontrakter med dyreholdere 
underkastet nye retningslinjer, der tilgodeser biodiversite-
ten mest muligt. Det er fx med helårsgræsning. Fremad-
rettet følger vi udviklingen og justerer naturplejen jf. de nye 
kontrakter.

Mål:  Øge biodiversiteten på kommunale  
naturarealer

År:  2023-2027
Ansvarlig: Fredericia Kommune
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INDSATS:  

Indsatser for særlige arter
• Plante ålegræs (kortlægning, inddrage frivillige i plant-

ning).
• Indsats for ål: Ålen er en art, som tidligere og stadig 

binder kommunerne sammen. Lidt over 

1.200.000 ål udsættes årligt i Danmark i søer, vandløb og 
marint. En del af disse udsættes i naturparken, bl.a. i 
vandløb i Kolding Kommune. Vi vil fx opsætte marine 
kadaverpladser, der er fastspændte indelukkede bure med 
en bestemt  maskestørrelse. Kadaverburene er tænkt som 
foderpladser for ålene. Ved at filme foderpladserne med et 
webcamera sætter vi fokus på ålen og dens liv. Vi
vil derudover inddrage frivillige i forhold til udsætning af
åleyngel.
- Indsats for padder og andre vandlevende dyr. Vi undersø-
ger behovet for forbedringer eller nyetablering af yngleste-
der for padder, tudser mv. Vores indsatser for at etablere/
genoprette selvproducerende bestande af løvfrøer flere 
steder i Fredericia Kommune har været en stor succes. 
Der kan blive behov for oprensning / etablering af yderli-
gere vandhuller for at understøtte bestandene af løvfrøer 
og andre paddearter. Paddeskrab for mulige bestande af 
strandtudse kan komme på tale.
- Indsats for digesvaler. Kortlægning af bestandene
og plan for indsats skal udarbejdes.

Mål:  Flere særlige arter 
År:  2023 - 2027 
Ansvar: Kolding, Fredericia og Middelfart Kommune

INDSATS:  

Facilitering af debat om  
havmiljøet på et  
opdateret datagrundlag
Mål:  1-2 debatmøder årligt om havmiljøet  
 med nyeste viden fra fx forskere. 
År:  2023 - 2027 
Ansvar: Naturpark Lillebælt

Andre indsatser

PROJEKT:  

Græsning i Staurby Skov
Udvidelse af eksisterende græsning. 

Mål:  Fra ca 2 hektar til 6-8 hektar, inklusiv den  
 næringsfattige sydvendte skråning og  
 dele af ”sommerfugleengen” mod nord  
År:  2022 
Ansvar:  Middelfart Kommune

PROJEKT:  

Nedre Pave Bæk
Udvidelse af eksisterende græsning 

Mål:  12 hektar ekstensivt drevet  
 landbrugsjord, drænet med pumpe  
 omdannes til sø/mose/eng.  
 Grøft tilkastes og vandløb genslynges.   
 Reducerer udledning af kvælstof til  
 Båring Vig/Lillebælt med 1,5 tons/år 
År:  Realiseringsansøgning indsendt marts  
 2022. Realiseringsår pt ukendt 
Ansvar:  Middelfart Kommune

PROJEKT:  

Biodiversitetsprojekt ved 
Naturcenter Hindsgavl
I samarbejde med ”Middelfart Vilde Kommune” udvikles et 
projekt i området ved Naturcenter Hindsgavl med overskrif-
ten ”Insektvenlige haver”

Mål:  Mål: Målet er at hjælpe borgere og andre 
 besøgende med på en nem måde, at få  
 mere biodiversitet i deres haver.  
 I projektområdet bliver der lavet  
 forskellige insektvenlige tiltag.  
 Alt sammen tiltag der kan overføres  
 direkte til den private have.  
Ansvar:  Middelfart Kommune i samarbejde  
 med Middelfart Vilde Kommune.
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Landsoldaten i Fredericia. Foto: Visit Fredericia
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Kulturarven i Naturpark Lillebælt

Vand har til alle tider forbundet mennesker, hvorimod land, tradi-
tionelt set, har adskilt mennesker. I dette afsnit beskriver vi kul-
turarven i vores maritime naturpark. 

Danmark er, og har altid været, en søfartsnation qua sine trans-
portveje over vand. Lillebæltsområdets historie viser, at Lillebælt 
ikke har adskilt Fyn og Jylland, men derimod bundet dem sammen. 

Lillebælts kystområde er et kulturlandskab, hvor forhistoriens og 
nutidens bønder, stormænd, embedsmænd, politikere, konger og 
krige har påvirket naturen og sat sig fysiske spor i landskabet. De 
fysiske spor vil blive beskrevet i generelle træk senere.

Vores langsigtede mål

Vi vil fortsat bevare og formidle om den kystnære kulturhisto-
rie og fysiske kulturarv i Naturpark Lillebælt. I forrige planpe-
riode har vi udviklet fire kulturhistoriske spor. I planperioden 
2023-2027 arbejder vi videre med følgende langsigtede mål: 

K1. Udbrede kendskabet til og formidlingen af Lillebælts 
enestående kystnære og maritime kulturarv 
K2. Forbedre adgangen til og synligheden af Lillebælts 
enestående kystnære og maritime kulturarv 
K3. Fokusere på tre kulturhistoriske områder/ hovedfort-
ællinger: 

• Fortællingen om den maritime kystkultur om udnyttel-
sen af Lillebælts ressourcer i form af fiskeri og fangst fra 
forhistorien til i dag – herunder marsvinefangsterne og 
åleeventyr

• Fortællingen om Lillebælt i krig – om Lillebæltområdets 
borge fra middelalderen, 1600-tallets krige mod Sverige, 
1800-tallets slesvigske krige, 2. Verdenskrig og Lille-
bælts strate-giske rolle mellem Jylland og Fyn

• Fortællingen om tro, ritualer og magt i oldtiden i Lillebælt – 
om fortidsminder langs Lillebælts kyst – fra monumentale 
begravelser af fortidens magtelite over kystnære bopladser 

KULTURARV

Skærbæk Strand

Koldinghus
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forhistorien og til fiskerlejer fra middelalderen – og det er kun et 
ganske lille udsnit af de mange fund. 

Arkæologiske fund fra flere perioder på Vestfyn viser karakte-
ristiske træk, der peger mere mod en tilknytning til Jylland end 
Østfyn. Det gælder bl.a. byggeskikken i den yngre bondestenalder 
og ældre jernalder.

De fysiske spor er af svingende karakter. Det er naturparkens for-
modning, at de fleste synlige, men endnu ikke registrerede for-
tidsminder ligger i områder, som er naturbeskyttede, og at der 
er flere relevante synlige levn fra nyere tid, der ikke er registrere-
de, men som bør beskyttes. En registrering af disse kunne være 
ønskeligt, da registreringen kan være altafgørende for at kunne 
beskytte og formidle det. 

Det er essentielt for naturparken at få de mange historier om 
Lillebælt fra forhistorien til i dag samlet, så Lillebælt og de kyst-
nære områders særprægede og egnsspecifikke kulturhistorie bli-
ver synlige, kendte og formidlet i en bedre sammenhæng. Det er 
vigtigt at vise, at kulturhistorien både har præget, men også er 
præget af områdets naturmæssige og topografiske forhold.

Oldtid

Lillebælt, og det tilhørende kystlandskab, er arkæologisk set et 
vigtigt område og indeholder på begge sider af bæltet mange for-
tidsminder og tegn på menneskelig aktivitet. En væsentlig grund 
til, at folk bosatte sig her i oldtiden, var muligheden for at udnytte 
havets ressourcer. En del af de ældste stenalderbopladser findes 
i dag under vandet på grund af den store havstigning for ca. 6000 
år siden. Vi har kendskab til flere store bopladser med eneståen-
de stenalderfund på begge sider af bæltet.

Efter havstigningen var området stadig ressourcerigt, hvilket ty-
deligt ses på de talrige fortidsminder og fund, som spænder over 
alt fra flintredskaber fra stenalderen over gravhøje fra bronze-
alderen, skaldynger fra stenalder og jernalderbopladser fra hele 

Hindsgavl Borgbanke

Husvold, Stenderup Sønderskov

Langdysse, Stenderup Midtskov

Fig: Fortidsminder fx gravhøje i Lillebælt
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manifesteret i de middelalderlige borgbanker, som ved eksem-
pelvis Høneborg i Fredericia Kommune og Hindsgavl Borgbanke 
i Middelfart Kommune.

Oldtidens tro og magtmanifestationer er stadig meget synlige i 
landskabet. Mange gravhøje står endnu langs kystens højderyg-
ge og viser sig frem over store afstande. Mange usynlige spor, 
såsom arkæologiske udgravninger af kystbopladser fra forhi-
storien, vidner om, at stedet var særdeles attraktivt i forhold til 
bæltets ressourcer. 

Lillebælts strategiske betydning i jernalderen er senest påvist 
ved en arkæologisk udgravning i Erritsø i Fredericia Kommune, 
som højt hævet over Lillebælt, og med stort udsyn over bæltet, 
viser en stærkt befæstet bosættelse, der sandsynligvis skal tol-
kes som en kontrolpost over Lillebælt.

Ved Gudsø Vig er der pælespærringer fra Vikingetiden, og her 
har de trukket skibe til Vejle Fjord og til Apotekerengen. Større 
skovområder, eksempelvis Midtskov ved Stenderup i Kolding 
Kommune, rummer mange oldtidsbegravelser fra forskellige 
perioder, jernalderbebyggelser og middelalderlige agersystemer, 
voldsteder m.v.

Der findes imidlertid andre lige så vigtige emner, som kan kom-
me i et formidlingsmæssigt fokus på et senere tidspunkt. Det 
drejer sig bl.a. om Lillebæltsområdets historie og udvikling 
inden for emnerne ferie, turisme og sundhed. Endvidere Lille-
bælts historiske rolle som knudepunkt for færgefart og skibs-
fart (handelsmæssigt og militært m.v.) og råstofudvindingens 
historie, udvinding af skriversand og oprettelsen af teglværker 
til muslingekogerier, fiskefabrikker og trankogerier. En del af 
denne fortælling er erhvervshavnenes lange historie og skatki-
ste af kulturværdier, der i sig selv udgør et kulturhistorisk vid-
nesbyrd om havnedriften med lastning og lodsning. En fortæl-
ling, der i fare for at forsvinde i takt med udviklingen af havnene 
til boligformål.

Nyere tid

Lillebælt har været en vigtig færdselsåre gennem hele Danmarks 
historie. Det faktum, at Lillebælt er en snæver tragt med adgang 
til og fra Østersøen, har helt tilbage til forhistorien givet anledning 
til magtdemonstrationer og kontrol over området. 

Fysiske spor efter krig og magt ses bl.a. i de middelalderlige bor-
ganlæg, renæssancefæstningsbyen Fredericia, befæstede stillin-
ger/kystbatterier fra svenskekrigene i 1600-tallet, englandskri-
gene i 1800-tallet, 1. og 2. Slesvigske Krig i 1800-tallet og endelig 
fra 2. Verdenskrig.

Lillebælt kan betegnes som en kulturhistorisk landevej gennem 
historien med sin funktion som bl.a. transport- og handelsvej og 
knudepunkt for jernbanefærgeruten mellem Fredericia og Strib 
og dermed en sammenbinding af landet i både fredstid og under 
krig. De to Lillebæltsbroer bidrager til at binde landet sammen og 
giver de besøgende udsigt over Lillebælt.

Hovedfortællingerne:  
”Den maritime kystkultur i Lillebælt”, ”Krig i Lillebælt” og  
”Tro, ritualer og magt i oldtiden i Lillebælt”.

Hovedfortællingerne rummer hver især rigtig mange historier. 
Lillebælts maritime kystkultur er ud over Gl. Havn i Middelfart 
og de større industrihavne, også en perlerække af små gamle, 
idylliske fiskermiljøer, fiskerlejer og fiskerhuse på begge sider 
af bæltet. Det er også fortællingen om perioder i historien med 
store fangster af sild, ål og marsvinejagt, som har været særlig 
stor i Middelfartområdet og ved Skærbæk.

Krig i Lillebælt er ud over Treårskrigen også fortællingen om 
svenskerkrige og svenskernes hærgen i Lillebæltsområdet i 
1600-tallets midte. Det er også fortællingen om den 2. Slesvig-
ske Krig i 1864, og om sporene efter tyskernes invasion under 
2. Verdenskrig. Endelig er krig, magt og kontrol over Lillebælt 

Høneborg ved Hagenør. Foto: Ole Klottrup    Marsvin på land
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Samarbejder i Naturpark Lillebælt

Selve arbejdet med at indarbejde kulturarven i Naturpark Lille-
bælt er en større proces, som involverer flere kulturhistoriske 
institutioner. Der er tale om en større udviklingsproces og koor-
dineringsopgave med at få de kulturhistoriske institutioner til at 
arbejde sammen. 

I Naturpark Lillebælt vil vi fortsat have fokus på samarbejdet mel-
lem de kulturhistoriske institutioner i kommunerne og de lokale, 
regionale og nationale kulturhistoriske institutioner, der vareta-
ger opgaver for de kommunale institutioner. 

De kulturhistoriske institutioner vil bl.a. arbejde med ”grænse-
løse” formidlingsprojekter, som går på tværs af kommuneskel, 
hvilket både udvikler og udfordrer samarbejdet. Derudover kan 
de lokale biblioteker eks. anvendes til udstillinger af f.eks, den 
maritime kystkultur.

Samarbejde med lokale foreninger, laug m.v.

Der er også tale om en større udviklingsproces i forhold til ko-
ordinering og inddragelse af naturparkens relevante foreninger, 
laug m.v. og at få formidlingstiltag forankret her. Der eksisterer 
allerede gode kontakter til foreninger m.v., men langt flere skal 
bringes i spil. Eksempler på væsentlige kontakter er lokalhisto-
riske foreninger med eksplicit lokal viden, eks. om ålefiskeri, 
dykkerklubber med henblik på fortællinger om de undersøiske 
bopladser fra oldtiden og vrag af alle typer. Kajakklubber kan ud-
brede kendskabet til den kystnære kulturhistorie fra vandsiden, 
som giver en anderledes formidlingsoplevelse og fortælling. De 
militærhistoriske foreninger er velegnede samarbejdspartnere til 
at formidle viden om specifikke hændelser fra forskellige militære 
slag m.v. i nærområderne.

Hejlsminde Havnemiljø

Status

I forrige planperiode udviklede naturparken fire historiske ruter, 
der er gjort tilgængelige på naturparkens web-kort:

• Fortællingen om Lillebælt i krig - en bilrute gennem alle tre 
kommuner, forbi rester af skanser og andre forsvarsanlæg, 
forbi grænsestene, slotte, borgrester, og andet, der vidner om 
Lille-bælts betydning fra svenskekrigene til 2. Verdenskrig

• Fortællingen om Lillebælt i krig - en gårute på Fredericia Vold 
med fortællingen om bastioner, kastel og dens betydning som 
forsvarsværk gennem krigshistorien

• Fortællingen om den maritime kystkultur - marsvinejægerne 
i Middelfart en gå/cykelrute med nedslagspunkter centrale 
steder i byen, der har haft betydning for marsvinejagten.

• Fortællingen om tro, ritualer og magt - en gå/cykelrute forbi 
fortidsminder i Stenderupskovene, Kolding

• Derudover er der blevet arbejdet på at udvikle på en bilrute 
om de arkæologiske fund i Erritsø og Gudsø Vig som en del af 
fortællingen om tro, ritualer og magt.  

Konkrete indsatser og projekter  
inden for kulturarv

Vi beskriver nu de konkrete indsatser, vi forventer at sætte i gang 
inden for den kommende planperiode. De konkrete indsatser er 
valgt ud fra vores langsigtede mål og den kulturarv, som er be-
skrevet ovenfor. Oversigten er ikke udtømmende, idet der kan 
komme flere projekter til, efterhånden som mulighederne opstår. 
Disse vil fremgå af vores årlige projektstatus til Friluftsrådet.

Fredericia Vold
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INDSATS:  

Formidling af den maritime 
kystkultur
Vi vil formidle den maritime kystkultur. Vi vil øge fokus på 
det menneskelige liv på vandet, herunder formidle, hvilken 
betydning bæltet som forbindelse har haft historisk set. Vi 
vil fx udvikle en udstilling med formidling af den maritime 
kystkultur. Udstillingen kan samle viden og artefakter fra de 
enkelte museer, og fra lokalhistoriske samlinger såsom fra 
Lillebæltværftet og Skærbæk Havn. Udstillingen skal i første 
omgang fungere som en vandreudstilling, og senere som en 
mulig fast udstilling i det flydende museum.

Mål:  Etablering af udstilling eller lign.
År:  2023-2027
Ansvarlig:  Museerne ved Lillebælt

PROJEKT:  

Synliggørelse af Lillebælt  
som bosted og transportvej

I samarbejde med Langeland Museum vil vi producere 
undervandsfilm af oversvømmede stenalderbopladser, 
vrag, pælespærringer m.m. i Lillebælt. Filmene skal kobles 
til tidligere fund og udstillede genstande og samlet give 
fortællingen om Lillebælt som bosted og transportvej.  
Projektet er en del af Bælt i Balance projektet 

Mål:  Fortællingen om Lilebælt som bosted og 
transport er udarbejdet og synliggjort

År:  2024
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

PROJEKT:  

Audiowalk Skærbæk

Formålet er at  øge kendskabet til Skærbæks historie 
og unikke natur for et større publikum. Samtidig ønkes 
aktivering af både voksne og børn, gennem en kombination 
af fortælling og muligheden for at bevæge sig i samme 
område. 

Mål:  Der skal udarbejdes en række speakede 
audioture med forskellige temaer: 1) 
Skærbæks udvikling fra Stenalder til nu. 2) 
Byens udvikling igennem handelslivet. 3) 
Historie og natur.

År:  2025
Ansvarlig:  Frivillige ved Skærbæk

PROJEKT:  

Fredericia Vold

Ny helhedsplan for Fredericia Vold som fæstningsværk og 
bypark. Heri indgår også friluftsliv og formidling af kultur og 
natur (K1 og K2). 

Mål:  Fremme historien om Fredericia Vold som 
et renæssancefæstningsanlæg og scene 
for en stor militærhistorie og skabe en 
moderne bypark, der er en integreret del 
af fæstningsbyen (K2 og K3).

År:  Gennemført 2024
Ansvarlig:  Fredericia Kommune

PROJEKT: 

Skærbæk fiskerimuseum
Der er dannet en ny forening bag fiskerisamlingen på Skær-
bæk havn. Træbygningen sættes i stand og åbnes for offent-
ligheden.

Mål:  Skærbæk Fiskerisamling fortæller fiske-
riets historie med udgangspunkt i det lille 
fiskerleje, Skærbæk. Samlingens mange 
effekter dokumenterer et erhverv, som 
med tiden er forsvundet i dets oprindelige 
form og fastholder dermed den historie, 
der har formet mange generationers liv og 
hverdag.

År:  Skærbæk Fiskerisamling forventes åben 
fra sæsonen 2023.

Ansvarlig:  Tjæregrydens venner

INDSATS:  

Lillebælts Åle-eventyr 
Tidligere tiders åleeventyr i Lillebælt med Kolding som cen-
trum rummer fortællingen om lokale fiskemiljøer, ålekvaser, 
ålegårde og åleeksport. Projektet er en del af Bælt i Balance 
projektet

Mål:  En historisk rute er udviklet og synliggjort
År:  2024
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Bælt i balance - Synliggørelse af 
Lillebælts historiske spor
Vi vil styrke samarbejdet mellem naturparkens kulturhi-
storiske institutioner. Vi vil fortsat udvikle samarbejdet 
omkring borgerinddragelse (naturparkens brugere) og 
lokale foreninger, laug m.v., Der vil fortsat blive udviklet på 
hovedfortællingerne: Den maritime kystkultur i Lillebælt, 
Krig i Lillebælt herunder historien om Fredericia Vold, og Tro, 
ritualer og magt i oldtiden i Lillebælt (K3).

Vi vil med udgangspunkt i de udviklede historiske spor 
gennemføre konkrete formidlingstiltag, så ruterne bliver 
kendte.

Mål:  Flere besøgende på de historiske ruter. 
Indikatoren er 5000 visninger af ruterne 
på Viden om Lillebælt digitalplatformen  
i 2025

År:  2025
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt
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Vejlby Fed Strand
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Aktuel status for friluftsliv

I Naturpark Lillebælt er der allerede masser af friluftsoplevelser 
for både børn og voksne hele året rundt. Området har potentiale 
for endnu mere friluftsliv og flere friluftsoplevelser. Med natur- 
parkplanen samler vi trådene for de individuelle indsatser i de tre 
kommuner og sætter fokus på, hvordan vi kan skabe bedre ram-
mer for friluftsliv og – oplevelser.

Den overordnede ramme for udviklingen vil være en balance mel-
lem benyttelse og beskyttelse! Vi vil også have fokus på at tænke 
områdernes muligheder og styrker sammen, så der både bliver 
skabt flere og mere forskellige friluftsoplevelser.

Naturparken rummer et unikt hav- og fjordområde og flere kyst- 
og landområder, som strækker sig fra Trelde Næs til Hejlsminde. 
Unikt for Lillebælt er, at uanset hvor man står langs kysten, kan 
man opleve både åbne ”havvider” og modstående kystområder 
på den anden side af bæltet.

Det unikke er, at et relativt begrænset område byder på rigtigt 
mange og forskelligartede aktiviteter i relation til de åbne vand- 
flader, den lange kyststrækning og naturen, der er knyttet til. Der-
udover ligger området bynært med korte afstande til Fredericia, 
Kolding og Middelfart.

Vores langsigtede mål

Friluftslivet til vands og til lands styrkes, gøres tilgængeligt, syn-
ligt og motiverer flere lokale og turister til at dyrke sunde frilufts-
aktiviteter og få nye oplevelser.

Vi vil:

• FR1: Udvikle flere og bedre friluftsoplevelser

• FR2: Øge glæden ved at være i naturen

• FR3: Fortsat udvikle den rekreative infrastruktur

• FR4: Sikre tilgængelighed for alle til bedre adgang 
til natur og vand

• FR5: Bidrage til at styrke sundheden for alle brugere

• FR6: Formidle eksisterende og nye muligheder for 
friluftsliv

FRILUFTSLIV

I 2021 indkøbte Naturpark Lillebælt  gennemsigtige kajakker, som bruges til oplevelser og formidling.
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Der er frit udsyn over Lillebælt til Fyn, og mod vest kan man lade 
blikket glide langt ind i Sønderjylland mod den jyske højderyg. 
Området er centrum for vandre- og cykelruter i et kuperet terræn 
med en sjælden natur. Skamlingsbanken er tillige en del af projek-
tet BestigBjerge, der giver udsigt til toplevelser.

Der har været store kræfter på spil på Skamlingsbanken, og det 
nye besøgscenter indfanger og for-midler netop kræfterne og 
Skamlingsbankens historie. Udstillingen leder den besøgende 
gennem fortællingen om de store kræfter, der gennem tiden har 
formet Skamlingsbanken til et unikt sted fra isens til ordets kræf-
ter. 

Besøgscenteret, som drives af Museum Kolding, indeholder ud 
over udstillingen også café og toiletter. 

Friluftslivet i dag – vores hotspots

Naturparken bliver i dag brugt til en mangfoldighed af frilufts-
aktiviteter både på land og til vands. Vi beskriver nu kort de 
hotspot-områder, som primært vil være i fokus i den kommende 
plan periode. Hotspot-områderne rummer som nævnt både na-
tur, kulturarv og oplevelser, og er de områder vi gerne vil fortælle 
om, og hvor vi gerne ser flere besøgende og mere udvikling.

Hejlsminde og Hejls Nor

Hejlsminde er en lille hyggelig ferie- og havneby, som ligger ud til 
Lillebælt ca. 15 km syd for Kolding. Hejlsminde ligger i et natur- 
skønt område nær skov, strand, seværdigheder og naturattrakti-
oner. Byen har en aktiv lystbådehavn og børnevenlig badestrand 
med bl.a. beachvolleybaner. Et lokalt engagement sikrer, at der 
er et væld af aktiviteter på vandet. F.eks. ugentlige kapsejladser, 
under-visning i sejllads og windsurfing, en årlig regatta med sejl- 
både og windsurfing, kajak-og rofælles-skab og vinterbadning.

Borgere i Hejlsminde, Kolding Byråd, Kolding Turistforening og de 
handelsdrivende drømmer om, at området ved stranden fortsat 
bliver udviklet for at skabe grobund for flere autentiske besøgs-
ople-velser og rekreative muligheder.

Der er lavet en natursti rundt om Hejls Nor. Ruten er 12 km lang, 
og den ligger i varieret terræn og er en blanding af trampesti, sti 
og asfaltvej. Det er muligt at cykle, men på en ca. 1,3 km stræk-
ning fra Åkærvej til Skovhusevej er cykling vanskelig. Ca. 400 
meter af strækningen er med boardwalk, hvor det af sikkerheds-
mæssige grunde kun er tilladt at gå. Der er lavet et fugletårn i 
forbindelse med stifor-løbet, hvorfra du kan være heldig at spotte 
havørnen, som er kendt i området.

Skamlingsbanken

Med en højde på 113 meter over havet er Skamlingsbanken Søn-
derjyllands højeste punkt. Det er samtidig et af landets store na-
tionale og folkelige samlings- og mindesteder.

Skamlingsbanken byder på en meget smuk natur og en enestå-
ende udsigt over hele egnen mellem Kolding og Christiansfeld. 

Hejlsminde

Skamlingsbanken Café- og Besøgscenter

Skibelund Strand

Side 78



39

meter. Folderen har et detaljeret kort over skovene, og ligger på 
Naturstyrelsens hjemmeside.

Rebæk Strand 

Stranden er en bynær badestrand, der ligger på sydsiden af Kol-
ding inderfjord. Stranden er børnevenlig med fint sand og en 
lavvandet kyst med sand- og stenbund. Ved stranden findes ba-
debro og toilet samt et større græsareal til picnic. P-plads og pri-
mitiv teltplads ligger lidt tilbagetrukket fra stranden. Fra Rebæk 
Strand er det muligt at følge cykelruten Vandvejen mod Stende-
ruphalvøen.

Marina Syd

Lystbådehavnen, Marina Syd ligger tæt på centrum ca. 15-20 min 
gang enten langs åen fra Marina Syd eller langs havnen fra nord-
siden. Ved marinaen kan man se havnebygninger, som er lavet af 
de tidligere eksportstalde. I 1983 flyttede man nænsomt stalde-
ne til havneområdet, og de gamle gule træhuse giver indtryk af et 
hyggeligt miljø. Lystbådehavnen har mage faciliteter; P-plads, to-
iletter, butik, grillpladser, restaurant, opholdsarealer og legeplads 
med aktiviteter til de mindste.

Houens Odde

Houens Odde ligger som en tange mellem Gudsø Vig og Eltang 
Vig, nordøst for Kolding. Houens Odde har været ejet af KFUM- 
Spejderne siden 1948. Her er der mulighed for at gå på de skov 

Skibelund og Solkær Enge

Skibelund og Solkær Enge er stedet, hvor himmel og hav mødes. 
Den tidligere strandgård Skibelund blev opkøbt af staten i 1969, 
er i dag ejet af Naturstyrelsen, og rummer en kommunal drevet 
natur-skole. Naturskolen ligger med Solkær Enge i baglandet, der 
er resultatet af et naturgenopretningsprojekt. Området er i dag et 
unikt sted for flere kyst- og vadefugle

Den unikke kystnære beliggenhed gør stedet til et paradis for 
friluftsaktiviteter, der handler om hav, kyst, istid, sten og geo-
logi, våde enge, fugle, fiskeri, kulturhistorie, havmiljøformidling 
og friluftsliv i bred forstand. Arealerne ved Skibelund har en lang 
tradition som udflugtsmål for sommer- og badegæster. Badefor-
holdene er gode - især for småbørn, da der er meget lavvandet.

Kajakruten langs Jyllands østkyst går lige forbi Skibelund, som vi 
derfor med fordel kan udvikle som støttepunkt for den nationale 
kajakrute. Tilsvarende løber den nationale cykelrute 5, ”Østkyst- 
ruten”, lige forbi området.

Stenderup Skovene og Løverodde

Stenderup-halvøen syd for Kolding er mod Lillebælt afgrænset af 
statsskovene Nørreskov, Midtskov og Sønderskov (i alt 845 hek-
tar). I Stenderup Skovene kan gangbesværede og kørestolsbru-
gere uden besvær færdes på de brede skovveje. Desuden er der 
ved Løverodde badebro, anløbsbro, parkeringsplads, cafeteria og 
toiletter. Ved Løverodde kan man nyde kaffen og skovlegepladsen 
med udsigt over Lillebælt. 

Naturstyrelsen har udgivet en folder om Stenderup Skovene. I 
pjecen er der en beskrivelse af tre vandreture på fire-fem kilo-

Houens Odde, Giwelhytterne

   Stenderup

Friteltning i Stenderup Skovene Foto: Naturen i Danmark
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handler om udvikling af området fra en traditionel marina til et 
multifunktionelt og aktivt mødested, hvor aktivitetsmuligheder 
på både vand og land tiltrækker mange forskellige brugere.

Hindsgavlhalvøen

Hindsgavlhalvøen er et rekreativt område lige i kanten af Lille-
bælt, vest for Den Gamle Lillebæltsbro.

Målet med området har været at skabe et stort sammenhæn-
gende naturområde med et rigt dyre- og planteliv og et varieret 
landskab, der dækker over skov, krat, vandløb, kyst, enge og over- 
drev og til slettelandskab med vådområder. Et område, hvor de 
besøgende skal kunne komme hele året og opsøge ”Den gode 
historie” - naturhistorien om fugle, planter, skoven, vandhullerne 
og marsvinejagten i Lillebælt.

Områdets attraktivitet er øget ved både et naturcenter og en be- 
stand af kron- rå- og dådyr. På en tur rundt i dyrehaven kan man 
opleve hjortevildtet, der græsser i skoven og på sletten. Hjorte- 
vildtet er områdets natur- og landskabsplejere, der sikrer herre- 
gårdslandskabets lysåbne sletter. Ud over natur- og landskabs-
plejen har hjortene en vigtig rolle i at give de besøgende nogle 
gode oplevelser. 

Området skaber perfekte rammer for et utal af friluftsaktiviteter 
både til lands og til vands.  Naturcenter Hindsgavl ligger centralt 
placeret i dyreparken. Det er der mere om i afsnittet om formid-
ling.

Gamborg Nor

Gamborg Nor er et vildtreservat, og Naturstyrelsen har i 2013 af-
sluttet et projekt, som både reducerer næringsstoffer til Lillebælt 

klædte, stejle skrænter gennem Hovens Skov og ud på spidsen, 
Houens Odde, hvorfra der er en vidunderlig udsigt over Kolding 
Fjord. Der mulighed for nogle dejlige gåture ad tre afmærkede ru-
ter af forskellig længde. Ud over skov og strand bliver du ført forbi 
spejdernes lejrpladser, hytter og sheltere. Houens Odde består 
af 70 hektar bøgeskov og 20 hektar åbent land. Spejdercentret 
råder over et et naturrum med aktivitetsgrej til naturaktiviteter, 
primært målrettet naturparken. Rummet kan bookes for et sym-
bolsk beløb, af både spejdergrupper og private børnefamilier.

Ud for spidsen af Houens Odde i Kolding Fjord ligger de to små øer 
Kidholmene, som også er ejet af KFUM-spejderne. Dem kan man 
nå i kajak fra Houens Odde.

Kortmateriale med afmærkede stiforløb for området finder man 
på oplevkolding.dk. Tilsvarende er der en kajakguide med kortma-
teriale på vej, som viser anbefalede kajakruter i området.

Middelfart Marina

Omgivet af den unikke natur ved Fænøsund og Naturpark Lille-
bælt og tæt på Middelfarts historiske bymidte ligger Middelfart 
Marina. Marinaen er omdrejningspunkt for maritime aktiviteter 
som sejlads og kajakroning, og området bliver brugt af foreninger, 
turister og lokalbefolkningen. Visionen for Middelfart Marina 

Hindsgavl Dyrehave

Gamborg Nor

Bålmad Naturcenter Hindsgavl
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Vær dog opmærksom på, at der kan være udskridninger, man ikke 
kan komme tørskoet forbi ved stranden.

Staurby Skov 

Middelfart Kommune har i 2016 købt det 122 hektar store skova-
real Staurby Skov mellem Middelfart og Strib, lige ud til motor-
vejen og den ny Lillebæltsbro. Skoven skal kommunen udvikle til 
rekreative aktiviteter og mere natur i samarbejde med borgere og 
interessenter. Skoven har indtil nu været brugt til produktion, især 
af pyntegrønt, men har allerede stor naturværdi som urørt skov 
og ekstreme områder med moser og enge. Alle kan allerede nu 
bruge skoven til løb, ridning, overnatning i shelters og rekreation.

Båring Vig

Båring Vig er en 5 km dyb og 10 km bred vig, der går fra Staursho-
ved ved østenden af Røjle Klint og fortsætter til Varbjerg Strand. 
Der findes flere gode strande i vigen, Vejlby Fed, Båring Strand og 
Varbjerg Strand. Alle med gode faciliteter i form af parkerings-
pladser, toiletbygning, badebroer og bordebænkesæt. 

Føns Strand

En af hovedaktiverne i Føns er Føns Strand. Stranden er udvik-
let til en velfungerende og meget at-traktiv Blå Flag Strand med 
gode toilet- og badefaciliteter, strand café, borde-/bænkesæt 
mm. med mange besøgende fra Fyn, resten af Danmark samt tu-
rister. Stranden er ligeledes en slags ”friluftområde” for borgerne 
i Middelfart Kommune. Den anvendes året rundt af helårsbadere, 
havsvømmere samt kitesurfere. 

og forbedrer levestederne for planter og dyr. I den forbindelse er 
der lavet en sti, hvor man kan opleve noret, fuglene og planter-
ne langs med Viby Å. Stien er ca. 6 km lang og har flotte udsig-
ter både til Lillebælt og det åbne land. Man kan parkere ved den 
smukke Gamborg Kirke og nyde udsigten eller ved norets udløb til 
Gamborg Fjord. I Gamborg Fjord er der oversvømmede stenalder-
bopladser og anden kulturarv, og der er mulighed for overnatning 
på den lokale campingplads.

Røjle Klint

Geologien i Røjle Klint er unik i Danmark, og derfor blev klinten 
fredet allerede i 1939. Fredningen sikrer blandt andet, at det er 
muligt at følge den naturlige udvikling af sammenstødet mellem 
hav og klint. Der er lavet et stiforløb i området. Når man går fra 
parkeringspladsen ved Røjle Klint og ned over det græssede om- 
råde til kysten, vil man opleve en varieret natur og en fantastisk 
udsigt over bæltet på en og samme tid. Der er også mulighed for 
at overnatte på den lokale campingplads.

Kasmose Skov

Kasmose Skov er en frodig løvskov, der er ejet af Naturstyrel-
sen, og som ligger på den nordvendte skrænt ned mod Lillebælt. 
Skoven er præget af kildevæld og udskridninger pga. plastisk ler, 
som betyder, at store træer af og til skrider i havet. Skoven ligger 
hen som urørt skov - officielt siden 1993, men i praksis meget 
længere tilbage, da skovdriften er vanskellig på de stejle, lerede 
skrænter. Man kan køre til og parkere i Kasmose Skov og gå nogle 
fantastiske ture.

En længere rundtur får man, hvis man går fra Røjle Klint langs 
kysten til Kasmose Skov, og så følger vejene tilbage til Røjle Klint. 

Aktivitetsplads på Østerstrand. Foto: Claus Fisker

Staurby Skov

Føns Strand Havbane 
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Østerstrand

Østerstrand ligger for enden af Fredericias hovedgade og græn-
ser op til den fredede vold. Om sommeren holder livreddere øje 
med badesikkerheden på stranden. Ud over badebroer, toiletfaci-
li-teter, bålplads, volleybane, motionsredskaber og en aktivitets- 
platform, er der en café, som har åben om sommeren.

Strandparken i Skærbæk og Børup Sande

I Skærbæk ligger stranden midt i det skønne naturområde 
Strandparken, der grænser op til skov og en blomsterende over- 
drevsbakke. Stranden har blå flag og en badebro, hvor der er mu-
lighed for at sætte kanoer og kajakker i vandet. Der er stier rundt 
i området, og i skoven ligger der en shelter-plads. Mad og drikke 
kan man købe i restauranten direkte ved stranden

Snoghøjgårdparken

Naturområde med afgræssede enge og overdrev, stor sø, vand-
restier og primitiv overnatningsplads. Ligger i tilknytning til Scene-
kunsthøjskolen Snoghøj, der er etableret i de historiske bygninger 
fra den tidligere fiskerhøjskole fra 1913.

Kanalbyen

Byudviklingsområde ved Lillebælt, der rummer et større rekre-
ativt parkområde. Her findes Naturpark Lillebælts naturrum og 
skal rumme den kommende Formidlingsplatform. Kanalerne by-
der på mulighed for at udfolde sig i kajak og SUP.

Trelde Næs

Treldeskovene og Trelde Næs er et besøg værd. Her er det muligt 
at gå lange ture gennem en spændende skov og langs kysten. Der 
er en god badestrand, som har det blå flag. Her finder man også 
et naturcenter med mulighed for at låne grej til at fiske eller lave 
mad over bål. Der er gode parkeringsmuligheder, et naturcenter og 
to shelterpladser.

Hannerup skovene

Hannerup Skov er et bynært skovområde i Fredericia, der sam-
men med Fuglsang Skov dækker et 150 hektar stort, offentligt og 
rekreativt naturområde. Der er mulighed for at bevæge sig rundt 
på afmærkede gå-, cykel- og løberuter, og skoven er i dag et me-
get brugt motionsområde. Skoven har et rigt fugleliv og man- ge 
kulturhistoriske spor.

Grejbank i Trelde Næs. Foto: Joan Barløse

Fænø Kalv

Hannerup Skov. Foto: Visit Fredericia
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Lyngsodde

Lyngsodde ligger tæt op ad den Nye Lillebæltsbro på Jyllands-
siden. Her har dykkere og lystfiskere gode forhold. Der er 
P-plads, bord-bænkesæt, toilet, udsætningssted for både og 
rensebord til fisk.

Fredericia Vold

Fredericia Vold er et fæstningsanlæg, der omkranser bymidten, 
og er det største rekreative og grønne område i byen. Volden har 
et stort netværk af stier, som benyttes af motionister, hundeluf-
tere og andre, som nyder den bynære natur. Voldgravene bruges 
af fritidsfiskere.

Kringsminde

Kringsminde er Fredericias museumsgård, en fredet gård fra 
1850´erne i Egeskov. Gården fungerer som frilandsmuseum og 
museumsskole. Skoler, institutioner og andre grupper hører om 
tidligere tiders landbohistorie – og kan deltage i ’jord til bord’ ak-
tiviteter. Der er tilknyttet frivillige grupper, der arbejder med land-
brug og gartneri mm.

Lyngsodde, Lillebælts Hemmeligheder

Fænø Kalv

Fænø Kalv er en lille ø midt i Naturpark Lillebælt, der er ejet af 
Naturstyrelsen. Øen ligger mellem Fænøs nordspids og Jylland, 
og er ca. på højde med Middelfart. Her er ca. 50 m fra vandkanten 
en primitiv lejrplads. Man må kun overnatte én nat på øen, og der 
må højst være 20 overnattende personer på øen ad gangen. Man 
skal selv tage brænde med, og hunde skal altid være i snor. Der er 
ikke toilet på øen.

Status

I forrige planperiode igangsatte naturparken projektet ”Bælt i 
Balance”. Med projektet er målet bl.a. at styrke naturparkens re-
kreative og formidlingsmæssige infrastruktur. Projektet vil blive 
videreført og afsluttet i denne planperiode. 

Naturparken har desuden arbejdet med forskellige tiltag, der bi-
drager til et bedre friluftsliv og styrker adgangen til kysten. Det er 
f.eks. nye badebroer, snorkelstier, shelterpladser og stier såsom 
Lillebæltsstien og et sammenhængende stinet ved Skamlings-
banken. 

Derudover har naturparken arbejdet med at udvikle og etablere 
tre naturrum, et i hver af naturparkens kommuner; Kanalbyen i 
Fredericia, Røjle Klint i Middelfart og Solkær Enge i Kolding. Her er 
der især arbejdet med at skabe sammenhæng mellem de tre na-
turrum og Naturpark Lillebælt ved, at der er arbejdet med en fæl-
les identitet ved valg af materialer, arkitektur og formidling. Det 
første af natur-rummene, ved kajkanten i Kanalbyen er etableret 
i 2021 som en ’Marsvinudsigtsplatform. De to øvrige er skitseret 
og forventes etableret senest i 2023.

Konkrete indsatser og projekter 
inden for friluftsliv

Her vil vi beskrive indsatsområder og konkrete projekter på fri-
luftsliv inden for dem kommende planperiode.      

Oversigten er ikke udtømmende, idet der kan komme flere pro-
jekter til, efterhånden som mulighederne opstår. Disse vil fremgå 
af vores årlige projektstatus til Friluftsrådet.

Projekterne er valgt ud fra vores langsigtede mål (FR1-FR7) og 
beskrivelsen af vores hotspots ovenfor. Mange friluftsprojekter 
giver gode muligheder for samarbejde med lokale foreninger eller 
frivillige om udvikling af nye fælles initiativer.
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PROJEKT:

Bælt i balance -Vandstøttepunkter
De permanente vandstøttepunkter i form af en platform 
som også er anløbsbro for formidlingsprammen – stedet 
hvor de besøgende altid kan komme og høre og opleve nyt 
om naturparken. Støttepunktet danner rammen om starten 
på den gode historie om og oplevelser på og i Lillebælt. Et 
permanent mødested for Naturpark Lillebælt oplevelser.

Der etableres en platform i hver af de tre havne.

Mål: Støttepunkterne er en helt ny type plat-
form for formidling og oplevelser - som 
er et ”vindue” for en bred vifte af lokale 
friluftsaktiviteter, ny viden og samtidig 
et spændende og anderledes mødested. 
Stedet hvor du bliver klædt på til viden om 
og oplevelser på/i Lillebælt. 

År: 2025
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

PROJEKT:

Bælt i Balance - flydende 
oplevelses-/formidlingspram
Livet under overfladen i Lillebælt er svært tilgængeligt for 
de fleste. Derfor ønsker Naturpark Lillebælt at designe en 
oplevelses- og formidlingspram. På prammen åbner vi 
Lillebælts verden så den bliver tilgængelig og nærværende 
for alle.  Der kan være lån af VR-briller, Vild Mad fra Lillebælt 
og akvarie.

Prammen skal fungere som en platform der ligger på 
kanten mellem land og vand. Prammen skal væ-re stedet, 
hvor mennesker og Lillebælt mødes hele året og være et 
fortællerum ved kysten om havet.

Prammen skal kunne trækkes rundt med slæbebåd til de 
forskellige havne i naturparken og binde kysterne sammen. 

Der etableres en platform i hver af de tre havne.

Mål: Den flydende pram skal være naturpar-
kens centrum, stedet hvor alle de gode 
historier, oplevelser på og i Lillebælt, den 
nyeste viden og forskning samles og for-
midles videre. Her skal være mulig-heder 
for events, kurser, selvstudier, oplevelser 
og fælleskaber. 

År: 2025
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

PROJEKT: 

Bælt i Balance - infrastruktur
Med projektet vil vi skabe en ny, moderne og helheds-
orienteret infrastruktur, formidling og opholdsfaciliteter 
langs kysten. En vifte af tiltag, der vil vise, hvad Naturpark 
Lillebælt er, og vil samtidigt højne de allerede eksisterende 
oplevelser langs kysten. Da et centralt element i naturpar-
ken er balancen mellem benyttelse og beskyttelse, er vores 
strategi at styre besøgende hen til udvalgte lokaliteter, hvor 
der allerede er gode oplevelser og dejligt at opholde sig, og 
dermed skåne mere sårbare områder. Derfor er forbedrin-
gerne lagt på naturparkens udvalgte hotspots.

Tiltagene er eksempelvis nytænkning af badebroer, så de 
får flere funktioner og bliver tilgængelige for en bredere 
målgruppe. De kan være anløbsbroer til havkajakker eller 
kikkerter, hvor man kan spejde efter marsvin. Andre tiltag 
kan være etablering af vandstier i form af soppespor og 
snorkelstier. 

De enkelte faciliteter vil blive tilpasset den enkelte lokalitets 
eksisterende faciliteter, brugergrupper og særlige identitet 
med hensyn til både natur og kulturhistorie. Samtidigt skal 
der dog være en genkendelighed, der afspejler naturparkens 
fælles identitet. De forskellige faciliteter skal give den besø-
gende en sammenhængende oplevelse langs naturparkens 
kystlandskaber.

Mål: At styrke naturparkens rekreative og 
formidlingsmæssige infrastruktur ved 
at etablere fysiske faciliteter, så flere får 
adgang til naturparkens kystområder og 
havet.  

År: 2025
Ansvarlig: Naturpark Lillebælt

PROJEKT:

Middelfart Marina
Middelfart Marina som et multifunktionelt rekreativt mø-
dested.

Mål: Middelfart skal i fremtiden have et mere 
alsidigt udbud af aktiviteter, som kan 
tiltrække en ny, bred vifte af brugere – 
særligt er de unge i fokus. Stedet for nye 
fællesskaber. 

År: 2027
Ansvarlig: Middelfart Kommune
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INDSATS: 

Frivillige stier i Naturpark Lillebælt
Der laves en kortlægning af eksisterende stier langs 
Lillebælt.  Mange lokale projekter vil med tiden skabe et 
sammenhængende stinet rundt om Lillebælt.

Mål: Etablere nye vandreruter. Med tiden vil 
mange lokale projekter skabe et sammen-
hængende stinet rundt om Lillebælt.

År: 2026
Ansvarlig: Middelfart, Fredericia, Kolding kommune

PROJEKT:

Lillebæltsstien
Velkommen til Lillebæltsstien. Første etape fra Strib til 
Gamborg blev indviet i 2020. Vandrestien er afmærket med 
den hvide vandringsmand på blå baggrund. Nu etableres 2. 
etape med videreførelse af stien fra Strib. 

Mål: At der etableres en sti langs kysten gen-
nem hele Middelfart Kommune.

År: 2027
Ansvarlig: Middelfart Kommune

INDSATS: 

Kortlægning og formidling af 
eksisterende og nye muligheder 
for friluftsliv
Området indeholder allerede masser af friluftsoplevelser for 
både børn og voksne hele året rundt. Med projektet vil vi bl.a. 
med Naturråd Fredericia m.fl. kortlægge, synliggøre og for-
midle de mange muligheder for både lokale og besøgende. 
Det kan evt. gøres som temaer; områder med sheltere, ste-
der for vinterbadere, kajakklubber, snorkelstier m.v.

Mål: At endnu flere får kendskab til naturpar-
kens mange muligheder for friluftsliv og 
oplevelser.

År: 2023-2027
Ansvarlig: Naturpark Lillebælt

PROJEKT:

Nyt hotspot ved 
Snoghøjgaardparken
Forbedring af friluftsmuligheder i form af stier, shelters, 
bro til fiskemulighed og ophold ved kysten. Forbedring 
af naturen fx oprensning af sø. Formidling af den unikke 
kulturhistorien i tæt samarbejde med Scenekunsthøjskolen 
Snoghøj.

Mål: At Snoghøjgaardparken fremstår som 
et ”hotspot” i Naturpark Lillebælt – med 
særligt fokus på naturoplevelser kom-
bineret med kulturhistorien tilknyttet 
højskolen og søen

År: 2023-2027
Ansvarlig: Fredericia Kommune

PROJEKT:

Legepladser og shelters
Vi har fokus på forbedring og etablering af legepladser og 
shelters i naturområderne, herunder strand, skov og på 
Fredericia Vold. I samarbejde med Fredericia Naturråd.

Mål: Leg og læring er i fokus samtidig med at 
den mentale og sundhedsmæssige værdi 
understøttes. Vi har fokus på at få unge 
ud i naturen

År: 2023-2027
Ansvarlig: Fredericia Kommune

PROJEKT:

Kystnære stier
Der etableres en sammenhængende stirute langs hele 
kysten. Naturråd i Fredericia understøtter arbejdet.

Mål: Der etableres en sti langs kysten gennem 
hele Fredericia Kommune

År: 2023-27
Ansvarlig: Fredericia  Kommune

PROJEKT:

Bedre adgang til 
Lillebælt i Fredericia
Muligheden for at opleve Lillebælt fra vandet skal gøres 
muligt for flere. I Kanalbyen er et oplagt sted hvor forholde-
ne for kajakroere med et fysisk handikap forbedres.

Mål: Kajakroning gøres tilgængelig for personer 
med fysisk funktionsnedsættelse.

År: 2025
Ansvarlig: Fredericia Kommune

PROJEKT: 

Landskabselementer ved 
Skamlingsbanken
Elementer i landskabet skal lede folk ud i landskabet, skabe 
”rum” til ophold og leg samt give dem lysten til at bevæge 
sig. Flere af faciliteterne vil også fungere som støttepunkter 
for undervisning.

Mål: Landskabselementerne er klar 2025 
År: 2025
Ansvarlig: Kolding Kommune
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INDSATS:  

Natur for alle – kortlægning og 
formidling af tilgængelig natur
Mange mennesker med handicap vil meget gerne ud i na-
turen, men støder ofte på barrierer, der gør det svært at få 
de samme naturoplevelser som ikke-handicappede. At have 
adgang til naturen har en positiv effekt på både sundhed, 
livskvalitet og socialt samvær. 

Kolding Kommune deltager i det landsdækkende projekt 
”Natur for alle” støttet af Friluftsrådet og Aage V. Jensens 
Naturfond med Videnscenter om handicap som projektle-
der. Natur for alle arbejder for, at mennesker med handicap 
får bedre muligheder for et aktivt friluftsliv. Projektet er et 
treårigt projekt, der løber frem til maj 2024.

Formålet med ”Natur for alle” er at skabe en landsdækken-
de digital platform, hvor alle mennesker med handicap kan 
finde stier i naturen, som passer til deres behov og even-
tyrlyst. Derudover skal platformen give inspiration til en 
bredere gruppe, fx børnefamilier med barnevogn, personer 
i genoptræning eller ældre. Projektet består af tre faser; 1) 
brugerinddragelse og indsamling af viden, 2) udvikling af 
løsning og test 3) udbredelse af løsning.

I Kolding Kommune er der oprettet en webside www.kol-
ding.dk/naturforalle, der formidler de handicaptilgængelige 
naturoplevelser i kommunen. 

Mål:   Kolding Kommune udvikler minimum 5 
naturoplevelser, der indberettes til den 
landsdækkende digitale platform. Siden, 
www.kolding.dk/naturforalle, udvikles 
løbende i samarbejde med handicaprådet 
og oplevelserne integreres med Kolding 
Kommunes oplevelseshjemmeside www.
oplevkolding.dk..

År:  2023-2024
Ansvarlig:  Kolding Kommune

PROJEKT: 

Udvikling af Kringsminde som nyt 
hot-spot i naturparken
Muligheden for formidling af naturparken - inden for givne 
rammer  - på Kringsminde, undersøges.

Mål:  Formidling af natur og kulturhistorie
År:  2023-27
Ansvarlig:  Fredericia Kommune

PROJEKT: 

Snorkelsti Skærbæk
Etablering af ny snorkelsti i Skærbæk /Fredericia.

Mål:  Snorkelsti ved Skærbæk Strandpark / 
Børup etableres

År:  2023-27
Ansvarlig:  Skærbæk Beboerforening

PROJEKT: 

Masterplan for Staurby Skov
Skabe nye faciliteter, forbedre infrastruktur og adgangsveje, 
mere og tydeligere formidling.

Mål:  Få flere ud i det fri, at skabe bedre 
naturværdi og at formidle om skoven og 
Naturpark Lillebælt

År:  masterplan vedtaget i 2017 – gennemfø-
res 2024

Ansvarlig:  Middelfart Kommune
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Når der er mulighed for formidling af livet i havet, skal man gribe den - her kom en næb-
hval forbi Naturpark Lillebælt i 2022 og dens liv endte i Kolding Fjord.  
Foto: Heloise Hamel, SDU
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Vores langsigtede mål

Vi vil arbejde med følgende langsigtede mål:

F1.  Vække befolkningens nysgerrighed og interesse for  
 Lillebælts marine og maritime liv i fortiden,  
 nutiden og fremtide

F2. Udbrede kendskabet til de enestående natur-  
 kulturkvaliteter og de geologiske og landskabelige  
 kvaliteter i området og synliggøre dem

F3.  Fokusere på bæredygtig benyttelse af området

F4.  Inspirere til sunde udendørs aktiviteter

F5. Udvikle og lave formidling der giver værdi for  
 undervisning og læring inden for naturvidenskab

F6.  Formidle nyeste forskning og viden om  
 Lillebælts hav og kyst

Status på formidlingen i Naturpark Lillebælt

I Naturpark Lillebælt lægger vi stor vægt på formidling af både 

kultur og natur i og omkring Lillebælt. Vi arbejder med mange 
målgrupper og på mange forskellige platforme. Det er f.eks. den 
personlige formidling, hvor gæster møder engagerede og dygti-
ge guider. Det er events, hvor lokale spiller en stor rolle eller den 
mere passive formidling i form af udstillinger, grejkasser, skilte, 
foldere. Ud over hjemmeside og sociale medier bruger vi også an-
dre digitale løsninger. 

Forskning

Naturpark Lillebælt samarbejder med mange forskere om projek-
ter og formidling. Særligt formidling om den nyeste forskning i 
havmiljøet er en prioritet i naturparken. Viden om Lillebælts til-
stand skal vi samle og formidle på en spændende måde, så der 
bliver skabt overblik og et godt vidensgrundlag for handling.

Naturcentre og nye naturrum i naturparken

I Naturpark Lillebælt ligger der flere naturskoler og -centre. Fæl-
les for stederne er, at der er tilknyttet personer med stor viden 
om og engagement for området og for formidling af Lillebælts 
natur og kultur.

Naturcenter Trelde Næs ligger ved stranden ned til Vejle Fjord i 
den nordligste del af naturparken. Trelde Næs blev i 2018 udvalgt 

FORMIDLING

Formidling foregår f.eks. ved lave bassiner, hvor vi gør de 
besøgende nysgerrig efter Lillebælts maritime liv.
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som Danmarks Naturkanon – et ud af 15 natursteder i Danmark. 
Naturcentret rummer formidling om områdets dyre- og plante-
liv, geologi og fossiler, og man kan låne udstyr til at udforske den 
omkringliggende natur.

Naturcenter Hindsgavl ligger midt i naturparken ved Hinds-
gavl Dyrehave. På naturcentret er der lagt stor vægt på for-
midling af naturen, og her er en udstilling, der fortæller om den 
historie og natur, der især knytter sig til Hindsgavlhalvøen. Der 
er også en grejbank med formidlingskasser, så man selv kan 
gå på opdagelse i den omkringliggende natur. Grejbanken er 
åben, og kasserne er frit tilgængelige hele døgnet året rundt. 
  
Skibelund Naturskole ligger i den sydlige del af naturparken lige 
ud til Lillebælt og Solkær Enge. Naturskolen er indrettet med fa-
ciliteter til ca. 40 besøgende. Det er ikke muligt at overnatte på 
naturskolen, men Naturstyrelsen har sheltere og et stort græsa-

Naturrum i Kanalbyen 

Lillebælts hemmeligheder. Foto: fornemmelse.dk

Formidlingsgrej   

Emnekasser med udstyr  
til udlån til skolerne: 

• Fiskekassen – Indeholder bl.a. udstyr til dissektion og 
undersøgelse af maveindhold for mikroplast

• Marsvinekassen – Indeholder bl.a. pulsmålere og 
hånddynamoer

• Planktonkassen – Indeholder bl.a. planktonnet og 
bestemmelsesudstyr

• Tangkassen – Indeholder bl.a. indsamlingsgrej, 
bestemmelsesudstyr og udstyr til fotosynteseforsøg

• Muslingekassen – Indeholder bl.a. udstyr til dissektion 
samt undersøgelse af maveindhold for mikroplast

• Vandkvalitetskassen – Indeholder bl.a. målere til 
at bestemme ilt- og saltindhold, temperatur og 
seccidybde

Andet grej:

• Trailer med udstyr til undersøgelse af livet på 
det lave vand (vaders, rejestryg, net, bakker og 
bestemmelsesduge)

• Trailer med snorkeludstyr

• Undervandskamera med monitor

• Undervandsdrone

• Dykkerudstyr til livestreaming af undervandsoplevelse

• Trailer med gennemsigtige kajakker
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real til brug for primitiv overnatning i umiddelbar nærhed af na-
turskolen.

Der er arbejdet med at etablere tre kystnære naturrum tre kyst-
nære, centrale steder i naturparken. Her skal der være formidling 
af kultur, natur og friluftsliv.

Det første af de tre naturrum har i 2021 set dagens lys i naturpar-
ken i Kanalbyen i Fredericia, hvor der særligt er fokus på marsvin 
og livet i Lillebælt. Formidlingen kan indgå i undervisningen i sko-
lerne (biologi, geografi, natur/teknologi) (F 1-5).

Events og guidede ture

Vi arbejder med en kombineret land-, kultur- og havformidling. 
Vi arrangerer minimum 36 naturvejlederture om året – herunder 
en samlet indsats i forhold til de tre kommuners Blå-Flag arran-
gementer, hvor publikum bl.a. bliver præsenteret for livet på det 
lave vand og får mulighed for selv at fornemme, mærke og røre 
det der lever i Lillebælt.

Vores guidede ture kan ses på Facebook, bookingportal, Oplev 
Kolding og Visit-hjemmesider. og hvor borgere og turister kan 
booke billetter til de enkelte ture.

Lillebælts Hemmeligheder er et årligt arrangement som på skift 
afholdes i en af de tre Naturpark Lillebælt kommuner. Lokale for-
eninger og aktører bliver indbudt til at bidrage til arrangementet, 
og de gange det har været holdt har lokale spejdere, dykkerklub-
ber, fiskere, kajakklubber, skoler osv. været med til at sætte fokus 
på Lillebælt. WWF har også bidraget med deres landsdækkende 
snorkelevent.  Arrangementet tiltrækker mange besøgende, og vi 
har haft op til 300 besøgende, hvis vejret har været godt.

Derudover arrangerer vi forskerforedrag, fx om iltsvind, ålegræs 
eller ålen i Lillebælt.

Vidensdeling og samarbejde med erhvervspartnere

Naturparken tilbyder vores partnere kursusdage om naturfor-
midling. Der er således afholdt kurser i sankning af tang, som 
sætter partnerne i stand til selv at tilbyde sanke arrangementer. 
De har også mulighed for at låne forskelligt udstyr til formidling af 
naturen i Lillebælt (f.eks. undervandskamera til hvalsafari sejlads) 

Naturpark Lillebælts lokale guider

Naturpark Lillebælt har oprettet et korps af lokale guider, der gi-
ver naturparkens beboere og gæster nogle helt specielle og per-
sonligt prægede oplevelser. 

De lokale guider er ikke uddannede naturvejledere, men formidler 
deres egne specielle interesseområder i naturparken. Naturpark 
Lillebælt har i samarbejde med Friluftsrådet givet de lokale guider 
et kursus i at være lokal guide. Naturparken garanterer således 
for guidernes faglighed og kendskab til de særlige hensyn, der 

Lokale Guider. Foto: Merete Vigen

Tangkursus for erhvervspartnere. Foto: Martin Pedersen
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gælder i naturparken.

Nogle af guiderne udbyder både bestilte arrangementer og of-
fentlige oplevelser. Andre foretrækker den private tur aftalt mel-
lem guide og gæst. 

I korpset af guider indgår også særligt uddannede ’vild mad 
guider’, der kan tilbyde kurser/events i sankning og bålmad.

Foldere, postkort o.l. 

Vi har udgivet en folder på tre sprog med et oversigtskort og en 
kort beskrivelse af naturparken. Folderen findes også til down-
load på vores hjemmeside.

Vi har udgivet postkort med flotte billeder og små historier 
om dyr, planter og begivenheder fra naturparken. Postkorte-
ne er meget populære og giver ofte anledning til en snak om 
de fantastiske dyr og planter, der findes i naturparken. Vi også 
fået lavet nogle mindre postkort i A6 format med opskrifter på 
tang- og krabberetter, som også er blevet meget populære. 

Skiltning for dykkere

Ud over de traditionelle skilte i forbindelse med naturparkens 
mange seværdigheder, etablerer vi formidling under vandet i for-
bindelse med dykkerstier. 

I Middelfart er tre undervandsstier forsynet med formidlingstav-
ler, som dem, man kender fra f.eks. skovstier, så brugerne kan 
læse om det, de ser på deres vej og blive opmærksomme på det 
mangfoldige dyreliv, der er under vandet. Også over vandet er der 
placeret skilte, der fortæller, hvad man kan se, hvis man bevæger 
sig under vandet. Stierne er lagt ud, så der er forskellige svær-
hedsgrader. På den måde er der noget for både øvede flaskedyk-
kere, nybegyndere og snorkeldykkere. Ved Trelde Næs i Fredericia 
er en snorkelsti forsynet med undervandsskilte, som giver bru-
gerne mulighed for at lære mere om livet under overfladen.

Hjemmeside og andre medier

Naturpark Lillebælt er beskrevet på hjemmesiden www.natur-
parklillebaelt.dk. Ud over, at hjemmesiden fungerer som et udstil-
lingsvindue og et overblik for besøgende, fungerer den også som 
et samlingspunkt for lokale borgere, der ønsker at følge med i 

Undervandssti ved Søbadet. 
Foto: VisitMiddelfart

Eksempel på postkort

Naturpark Lillebælt
Velkommen i Danmarks Største Naturpark. Naturpark Lillebælt er en marin naturpark, der har det 
strømmende bælt som sin kerne, og som er omkranset af smukke kyster og kystnære landskaber. I 
naturparken boltrer de små hvaler, marsvinene, sig i det evigt strømmende vand.

Vidste du...
at i Lillebælt findes verdens tætteste bestand af marsvin?

Et hav af oplevelser!
I naturparken er der masser af oplevelser for både børn og voksne hele året rundt. Tag ud på egen 
hånd eller tag til et af de mange arrangementer, der foregår i løbet af året. Der er oplevelser 
til lands, til vands og i luften. Besøg en af de mange strande – prøv at snorkle eller dykke ved 
undervandsstierne – lyt til marsvin i Marsvinlytteposten – oplev historiens vingesus ved de mange 
kulturhistoriske steder.
  

spektakulær geologi. I Naturpark Lillebælt vil vi gerne værne om dette og i fællesskab med borgere og brugere skabe lokale,

overraskende og nærværende oplevelser.

Følg os og bidrag med dine oplevelser på: www.facebook.com/naturparklillebaelt, # naturparklillebælt og www.naturparklillebaelt.dk

Illustration ????
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Lillebælt er et unikt område med et internationalt beskyttet dyre- og planteliv, flotte landskaber, en spændende kulturhistorie og 
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processen omkring naturparkens tilblivelse, og til dem, som øn-
sker at følge med i naturparkens nyheder. Hjemmesiden er også 
på engelsk.

Ud over hjemmesiden bruger vi også sociale medier som face-
book, instagram og linkedin til at gøre naturparken mere kendt 
og komme i dialog med borgere, frivillige, erhverv, virksomheder 
mfl. Der er også et godt samarbejde med den lokale presse om-
kring formidling af naturparken.  Vores guidede ture bliver op-
rettet på www.lillebaeltwaters.dk, hvor borgere og turister kan 
booke billetter til de enkelte ture.

Fokus på digital formidling 

Vi har taget en interaktiv formidlingstavle i brug på Trelde Næs 
naturcenteret, som gør det muligt, at give vores besøgende en 
mere levende formidling. Tavlen giver os samtidig informationer 
om, hvilke emner brugerne særligt finder interessante og et mål 
for, hvor mange der besøger centeret.

I samarbejde med dykkere, har vi har gennemført formidling via 
live streaming fra havbunden. Det er sket til skoler og ved offent-
lige arrangementer. Senest har vi formidlet fra en obduktion på 
Kolding Havn af en strandet hval.

Vi formidler flere naturområder via apps, så de kan tilgås på 
egen hånd. Det gælder ’Find vej ruter’ i samarbejde med Dansk 
Kano og Kajak Forbund og Dansk Orienterings-Forbund. Der er 
etableret 11 ’Spis Vild Mad’-ruter i samarbejde med Friluftsrådet 
og projekt “MAD” og der er etableret digital formidlingsrute om 
marsvin via audio guides i Middelfart.

’Corona-tiden’ har vi desuden lært os, at afholde webinars om 
marsvin, iltsvind og ålegræs. 

Undervisning 

Vi har udviklet 7 problemorienterede undervisningsforløb der 
passer til folkeskolens fællesfaglige fokusforløb for udskolingen. 
Skolerne har mulighed for at låne grej til alle forløb, at få hjælp 
af naturvejlederne og at tilpasse forløbene, så de passer til lige 
netop deres klasse. Forløbene kan også tilpasses til og bruges af 
mellemtrin og ungdomsuddannelser.

Der er udviklet et undervisningsforløb for ”spejdere” hvor de kan 
et ”naturpark spejdermærke”, udviklet i samarbejde med Ordblin-
de Efterskolerne og Houens Odde spejdercenter.

Kortsigtede mål og konkrete  
indsatser inden for formidling

Live-streaming fra under vandet ved besøg af forskningsskibet ”Aurora” i Kolding Havn

Naturpark Lillebælts spejdermærke
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Her beskriver vi de konkrete indsatser, projekter og initiativer, vi 
vil sætte i gang i 2023-2027. Projekterne er valgt ud fra vores 
langsigtede målsætninger for formidling (F 1-5) og beskrivelsen 
ovenfor.

PROJEKT:  

Bælt i Balance. Formidling  
under overfladen og dele viden  
om Lillebælt
I løbet af den kommende planperiode, vil vi være med til at 
lave masser af fysiske forbedringer i naturparken i form af 
etablering af stenrev, fiskebørnehaver og udplantning af 
ålegræs. Vi vil lave formidlingsmateriale, så man på egen 
hånd kan blive klogere på, hvad og hvordan de enkelte tiltag 
gavner havmiljøet. Men vi vil også lave aktiv formidling, 
hvor vi inviterer til guidede ture med fokus på disse marine 
virkemidler f.eks. til biohuts i vores havne.  Det kan være 
tilbagevendende guidede ture for at følge udviklingen hvor 
undervandsdroner tages i brug. Der kan også etableres 
’vandkikkerter’, som kan bruges til formidling på stedet.

Formidlingsprammen som er nævnt i afsnit om Friluftsliv 
bidrager også til en væsentlig formidling af livet i Lillebælt 
og forskernes resultater.

Viden fra forskningsdelen i Bælt i Balance vil vi dele med alle 
på naturparkens nuværende sociale medier, webapp-kort 
og hjemmeside – samlet kaldet ’Viden om Lillebælt’. På den 
måde kan lokale, besøgende og skoler få et godt overblik 
over den nyeste viden. Der skal også være overblik over 
mulighederne for at opleve Lillebælt ved den nye infrastruk-
tur. Den digitale formidling skal indeholde en brugervenlig 
og spændende præsentation af faciliteter og viden om f.eks. 
torsk eller marsvins færden i Lillebælt. Samtidig kan inte-
gration til f.eks. historiske spor og til undervisningen samles 
og give overblik over kulturarv og undervisningsmuligheder.

Download af data skal også være muligt for ungdomsud-
dannelserne, der kan bruge det til undervisning, analyser og 
formidlingsprojekter. 

Mål:  Flere skal besøge vores digitale medier for 
at få formidling om hav og kyst, herunder 
Bælt i Balances aktuelle havforbedringer 
og –forskning. Lige nu i 2018 ligger aktive 
bruger besøg på naturparkens hjemme-
side på ca. 600 om måneden dvs. 7200 
årligt. Målet er 15.000 aktive brugerbesøg 
på hjemmesiden i hele 2025.

År:  2025
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Naturpark Lillebælt festival for 
skoler 
(og andre)
En uge hvor Naturparken skaber en ramme for aktiviteter, 
som engagerer børn og unge i havmiljøet generelt og i Lille-
bælt i særdeleshed.

Vi inviterer skolerne og ungdomsuddannelser til aktiviteter 
og udbyder forløb og materialer de selv kan bruge i løbet af 
ugen. Hvis det lader sig gøre, tilbydes foredrag med relevan-
te forskere og/eller eksperter fra vores samarbejdsuniver-
siteter.

Ugen afsluttes evt. med en weekendaktivitet hvor forældre 
og andre interesserede kan inviteres med på oplevelser, så 
skolebørnene har en mulighed for at videreformidle deres 
nye viden.

Mål:  At vække børn og unges interesse for 
og engagement for havmiljøet generelt 
og særligt for Lillebælt. Festivalen skal 
således bidrage til at give skolebørn en 
oplevelse af, at havmiljøet i Lillebælt er 
relevant for dem og at de kan være med til 
at gøre en forskel. 

År:  2024
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

PROJEKT:  

En vandreudstilling
En udstilling om livet under overfladen i Lillebælt, der skal 
vække interesse og undren for et publikum, vi ellers ikke 
rammer. Ideen er, at udstillingen kan stå i f.eks. storcentre, 
på biblioteker eller i hotellobbyer. Udstillingen skal indehol-
de én montre med spændende effekter, plancher med info 
og en terrænmodel over Lillebælts s’et.

Mål:  At præsentere Lillebælts fantastiske 
undervandsverden og dermed skabe 
nysgerrighed og interesse.

År:  2025
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

PROJEKT:  

Kampagne for adfærd i naturen
Vi formidler regler for færdsel i naturen via en kampagne 
hvor vi sætter fokus på løse hunde, affald og adgangsregler 
for hhv. offentlige og private naturarealer.   

År:  2023
Ansvarlig:  Fredericia Kommune
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INDSATS:  

Kunst og formidling
Naturpark Lillebælt samarbejder med kunstnere og kunstin-
stitutioner om at formidle natur og landskaber i og omkring 
Lillebælt. Det kunne være en udstilling, som formidler 
særlige arter i Lillebælt (fx. marsvin) eller at få kunstnere til 
at tegne og male specifikke naturområder og deres dyre- og 
planteliv. Fotokonkurrence, kunst i naturen der leder rundt i 
naturparken

Mål:  Vi kunst formidles naturværdier i Lillebælt
År:  2027
Ansvarlig:   Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Middelfart Marinas 
formidlingsområde
Middelfart Marina skal udvikles til at være et mere åbent og 
friluftsvenligt sted, f.eks. til badning og aktiviteter, og en ny 
marinaplan beskriver denne udvikling. Vi undersøger nu, om 
vi kan skabe et nyt unikt formidlingsområde på marinaen, 
hvor børn og voksne kan lære om det marine liv og naturen i 
området (F 1-5).

Mål:  Nyt formidlingsområde klar senest 2026
År:  2026
Ansvarlig:  Middelfart Kommune

INDSATS:  

De unge naturparkambassadører
Den fornemme titel får skoleelever, efter de har arbejdet 
med at formidle naturen i Naturpark Lille- bælt. Det er et 
undervisningsforløb, der er udviklet sammen med Frilufts-
rådet, hvor eleverne skal formidle områdets natur og for-
bedre lokalbefolkningens tilknytning til Naturpark Lillebælt 
(F 1-5).

 
I denne periode vil vi arbejde mere målrettet med institutio-
ner/skoler/ungdomsuddannelser, så der skabes en progres-
sion i at arbejde med Naturpark Lillebælt. Dvs. elever i hvert 
skoletrin kommer til at få et undervisningstilbud om ’Livet i 
Lillebælt’ i løbet af deres skolegang, så der er et tilbud i både 
indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser.  
Vi vil også have et specielt fokus på udskolingselever, idet 
vi har udviklet nogle forløb der tager udgangspunkt en 
problemorienteret tilgang. Det er vi meget nysgerrige på at 
afprøve og det stemmer rigtig godt overens med hvordan 
skolerne arbejder ud fra en lokal problemorienteret tilgang. 
De unge naturparkambassadørerinddrages så vidt muligt i 
naturforbedrende tiltag, som fx udplantning af ålegræs.

Mål:  Flere klasser bliver unge naturparkguider  
i 2023 og frem til 2027: 2 klasser/ 
kommune om året

År:  Er i gang
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Spejdermærke - flere 
spejdergrupper  hjælpes i gang
Vi vil tilbyde flere spejdergrupperne at få et spejdermærke 
fra Naturpark Lillebælt, som tilpasses efter deres behov. 
Selvom man ikke hører hjemme ved Houens Odde, vil vi 
målrette indholdet for opnåelse af spejdermærket, så alle 
kan være med.

År:  2023-2027
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Afholdelse af større events 
Vi vil lave events, når der opstår oplagte emner eller begi-
venheder i naturparken (f.eks. hvis vi får besøg af miljøski-
bet Aurora eller hvis der strander en hval i naturparken). 
Hvert år vil vi på skift i de tre kommuner arrangere et større 
arrangement “Lillebælts Hemmeligheder”, hvor vi sætter 
fokus på naturen i naturparken og inviterer samarbejdspart-
nere og frivillige foreninger til at være med i planlægning 
og afholdelse. Derudover vil vi hvert år fejre naturparkens 
fødselsdag med en eller anden form for arrangement eller 
fokus.

År:  2023 og frem
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Videndeling med partnere,  
venner og lokale guider
Der afholdes mindst to dage om året, hvor partnere, venner 
og lokale guider inviteres til vidensdelingsdage. Det kunne 
f.eks. være en tang-dag eller en krabbe-dag hvor formid-
lingen om emnet diskuteres og videreudvikles. Desuden 
indtænkes partnernes personale, herunder guider, ind i 
formidlingen af naturparken, f.eks. ved hjælp af efteruddan-
nelse eller nyhedsbreve.

Mål:  Målet er at vidensdele og at hjælpe 
samarbejdspartnere med formidlingen af 
Naturpark Lillebælt-relevante emner.

År:  2023 og frem
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Lokale Guider
Projektet ”Lokale Guider” blev igangsat i 2021. Der er nu 
uddannet 8 guider som hver skal planlægge og afvikle 2 
ture om året. 

Mål:  Der laves et kursusforløb for nye lokale 
guider i den kommende planperiode. 

År:  2026
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt
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PROJEKT:  

Adoption af Østerstrand i 
Fredericia
Dykkerskole adopterer Østerstrand og laver nogle aktivite-
ter i denne forbindelse.

Mål:  Gøre opmærksom på havmiljøet.
År:  2023-27
Ansvarlig:  Blivdykker.dk

PROJEKT:  

Blå skole
Et udviklingsprojekt på Kirstinebjergskole, afdeling Bøge-
skovvej om et ”naturparkskole-koncept”. Kan sætte ram-
men for andre skoler i naturparken. Samskabelsesprojekt 
med Naturpark Lillebælt og Friluftsrådet.

Mål:  Øge børnenes forståelse for natur, kultur, 
friluftsliv, erhverv mm. i naturparken. 
2023/24 er ”Blå skole” en fast del af 
læringsmiljøet.

År:  2022-23
Ansvarlig:  Fredericia Kommune
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Tang har et stort potentiale som lokal fødevare. Foto: Martin Pedersen
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to emner overlapper og hænger tæt sammen. Samarbejder mel-
lem turismeerhverv og de primære erhverv i naturparken kan give 
nye muligheder for gevinster, fx i form af salg af lokale fødevarer, 
oplevelser, guidede ture, overnatning, events m.m.

Igennem årtusinder har landskabet og naturen ved Lillebælt gi-
vet mennesker mulighed for at drive erhverv, landbrug på de fede 
morænejorder og fiskeri i det frodige bælt. I jorden, havet, fjorde-
ne og vandløbene er de ældste primære erhverv, som mennesket 
har bedrevet: At høste fødevarer for at overleve og for at handle.

Ud over fødevareproduktion har naturparkens landskab og ge-
ologi leveret ressourcer til alt fra skovdyrkning, vandindvinding, 
sand- og grusgravning, teglværker, muslingekogerier, fiskefabrik-
ker, trankogerier.

Landbrugsjorden ud til Lillebælt er kendetegnet ved et typisk Øst-
jysk fjordlandskab. Her dominerer lerjorder med gode dyrknings-
egenskaber. Derfor er den mest udbredte dyrkningsform plan-
teavl - hovedsagligt korn- og frøafgrøder. Der er en forholdsvis 
lav husdyrtæthed i området, dog med enkelte større husdyrbrug, 
primært svinebrug. Der er ingen nævneværdi andel af gartneri 
eller frugtavl i naturparken. Skovarealet er både offentligt og pri-
vatejet.

ERHVERV

Vores langsigtede mål

Som Naturpark Lillebælt vil vi opfylde 5 langsigtede mål i vores 
arbejde med erhverv og virksomheder:

 
Vi vil:

E1. Styrke samarbejdet mellem erhverv,  
 foreninger og organisationer

E2. Samarbejde om bæredygtigt fiskeri  
 og lokale fødevarer

E3. Skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

E4. Fremme grøn omstilling og en bæredygtig udvikling

E5. Bidrage til at styrke rekruttering og bosætning  
 i kommunerne

Status på primære erhverv i Naturpark Lillebælt

I dette afsnit beskriver vi de primære erhverv i Naturpark Lille-
bælt. Turisme- og friluftserhverv er omtalt under næste afsnit. De 

Krabbefiskeri i Lillebælt
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Fiskeriet i Lillebælt er i dag forholdsvis begrænset. Ifølge Bælter-
nes Fiskeriforening bliver der landet især blåmusling, strandkrab-
ber, hummer og brisling i Lillebælts erhvervsfiskeris havne.

Potentialer for at fremme erhvervet

Nogle landmænd vil gerne lave naturprojekter og sælge lokale 
fødevarer, og det er netop, hvad Naturpark Lillebælt samarbejder 
med lokale producenter om. Der ligger potentialer i at udvikle lo-
kale fødevarer, som Lillebæltområdet kan blive kendt for.

Det giver de besøgende gode oplevelser, og det kan give grobund 
for små virksomheder eller gårdbutikker. 

Sammen med Bælternes Fiskeriforening og andre aktører kan 
Naturpark Lillebælt udvikle fantastiske oplevelser på havet, og 
arbejde for at brande ”Smag på Naturpark Lillebælt”. Der er ned-
sat et producentråd, som skal være med til at godkende lokale 
produkter og til at udvikle ordningen.

Lokal mad på et af partnerhotellerne

 Sildemarken i Middelfart
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INDSATS:  

Udvikling af oplevelses-, 
undervisnings- og 
kursusvirksomhed på et maritimt 
grundlag
Lillebælt har en stolt søfarts og kystkulturel historie og der 
er lokalt ejerskab og interesse i at bevare et levende mari-
timt grundlag, som fx skibe, både eller udstyr, smakkejoller, 
ålekvaser, vikingeskibe eller lign. Ligesom den immaterielle 
kulturarv er stærk blandt de lokale. Såvel den immateri-
elle kulturarv, som de fartøjer der er og måtte komme i 
området, kan bruges som grundlag for undervisning, kurser 
oplevelser og rekreation, som virksomheder kan udbyde 
til unge evt. med særlige udfordringer, skoler, turister eller 
firmaer.  Naturpark Lillebælt vil i perioden arbejde sammen 
med partnere og frivillige om at udvikle og måske igang-
sætte ideen om at etablere oplevelses-, undervisnings- og 
kursusvirksomhed, som bruger det lokale maritime/kyst 
kulturelle grundlag i deres virksomhed. Det kan fx være ved 
at søge penge ved fonde eller erhvervs puljer til udvikling 
af ideen og ved at etablere stærke partnerskaber på tværs 
af de forskellige aktører og videnspersoner på området 
fx Scenekunsthøjskolen Snoghøj og Vends Motorik- og 
Naturskole. 
Mål:   Konkrete projekter og samarbejder 
År:   2023-2027 
Ansvarlig:   Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Nye bæredygtige indtjenings-
områder for fiskeri og landbrug
Naturpark Lillebælt skal fortsætte dialogen med de primære 
erhverv om nye mulige indtjeningsområder. På samme 
måde som krabbefiskeriet i Lillebælt nu er ved at blive ud-
viklet til en indtjeningsmulighed, så skal erhverv, kommuner 
og naturpark fortsætte dialogen om indtjening på muslinge- 
eller tanganlæg, salg af oplevelser med en ægte fisker eller 
landmand eller foredrag på fx lokale højskoler. 
Mål:   Konkrete projekter og samarbejder 
År:   2023-2027 
Ansvarlig:   Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Virksomhedssamarbejder i 
Naturpark Lillebælt
Samarbejde med virksomheder om et bedre havmiljø. Vi 
har i første planperiode oplevet en stor interesse fra lokale 
erhverv og organisationer i at hjælpe Lillebælt og havmiljø-
et. Fx er der doneret penge til stenrev, fiskebørnehaver og 
forskning. Der er også doneret sten fra anlægsprojekter til 
fx Kolding Stenbank. Vi vil fortsætte med at være i dialog 
med de lokale virksomheder om, hvordan vi sammen kan 
forbedre biodiversiteten og øge vores viden om Lillebælt. 
Hvis virksomheder i området ønsker at tage et lokalt og bæ-
redygtigt ansvar, kunne investeringer i Lillebælt være en god 
måde at give noget tilbage til nærområdet på. Det kunne fx 
være at donere flere sten, støtte udplantning af ålegræs, 
støtte en Lillebælt-fond, støtte lokale formidlere, kurser, 
naturpark-oplevelser eller investere i forskning i Lillebælt. 
Spildevandselskaber kan indgå i samarbejder om formidling 
om udviklingen af rensning for næringsstoffer og miljøfrem-
mede stoffer. Landbrug kan fremvise de gode eksempler på 
på fx vild med vilje blomsterstriber, minivådområder eller 
oversvømmede enge. Naturparken kan kontakte landbrugs-
konsulenter og fx SEGES. Virksomheder vil med disse tiltag 
øge deres bæredygtighedsprofil, som er attraktiv for nye 
medarbejdere, og naturparkens muligheder, oplevelser og 
fokus på havmiljøet kan være med til at tiltrække de medar-
bejdere til området, som der er så stor efterspørgsel på.

Mål:  50 virksomhedsvenner i 2027
År:  2023-2027
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Naturpark Lillebælt Partnere
Vi skal pleje og udvikle vores netværk af erhvervsdrivende 
partnere i Naturpark Lillebælt, herunder campingpladser, 
hoteller og oplevelseserhverv, så både partnere og natur-
parken kan blive mere synlige over for borgere, tilflyttere og 
turister. Partnerordningen har i høj grad også turisme- og 
formidlingsformål, men fokus er på økonomisk vækst og 
bosætning på et bæredygtigt grundlag. Ønsket er en lokal 
forankring, og at udbrede kendskabet til naturparkprodukter 
og oplevelser til fordel for både partnere og naturparken. 
Samtidig arbejder partnerne for et Bælt i Balance fx ved 
indsamling af affald, opbakning til World Clean up Day, 
afsætning af krabber og indsamling af midler til marsvine-
fonden. 
Mål:   Minimum 200 partnere i 2027 
År:   2023-2027 
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS:  

Smag på Naturpark Lillebælt
Ved sammen at skabe lokale fødevarer, havhaver, fælles 
certificering af Naturpark Lillebælt- produkter m.m., skal vi 
præsentere lokale madoplevelser for lokale og besøgende, 
der giver viden om, hvordan der bliver produceret fødeva-
rer under hensyn til omgivelserne, og hvordan man selv 
indsamler vild mad. Projekter udvikles sammen med for-
eninger, producenter, restauranter, turismeorganisationerne 
m.fl. Vi forventer, at partnerne får yderligere branding og 
mersalg af produkterne ved at gå med og bruge naturpar-
kens netværk.

Mål:  Flere produkter skal certificeres og mindst 
to produkter skal kunne købes i dansk 
dagligvarebutik

 Samarbejde med restauranter om  
brug af naturparkprodukter

 En årlig naturparkmarkedsdag  
med naturparkprodukter. Der etableres 
havhave i Føns, og tanghave i Skærbæk.

År:  2023-2027
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

Kortsigtede mål inden for erhverv

Her beskriver vi de kortsigtede mål/konkrete indsatser og projek-
ter i Naturpark Lillebælt i 2023-2027. 
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Bridgewalking på den Gamle Lillebæltsbro er en af fyrtårne i Naturpark Lillebælt. 
Foto: Bridgewalking Lillebælt
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Vores langsigtede mål

Vi vil:

T1. Gøre naturparkens rekreative tilbud synlige  
 og tilgængelige for både de lokale og besøgende

T2. Bidrage til, at området kan tiltrække turister  
 fra ind- og udland på et bæredygtigt grundlag

T3. Sætte Naturpark Lillebælt på landkortet  
 uden for Lillebælt

T4. Udbrede kendskabet til Naturpark Lillebælts værdier,  
 oplevelser og kvaliteter  (kultur, natur, geologi,  
 landskab etc.)

T5. Fremme ansvarlig turisme sammen  
 med erhverv, lokale og besøgende

Status på turismesporet i naturparken

Naturpark Lillebælt arbejder tæt sammen med Visit Fredericia, 
Visit Middelfart, Destination Trekantområdet (hvor Visit Kolding 
er repræsenteret), Destination Fyn og turisme- og oplevelses-
partnerne for at sikre en bæredygtig udvikling i turismen. Na-

TURISME

Hvalsafari på Lillebælt - der lægges vægt på formidling af marsvinenes leveforhold 

turparken er repræsenteret på samtlige visit-hjemmesider, i 
turistbrochurer og på visit-bureauernes sociale medier, ofte som 
overlægger for den flotte natur der er i området. I 2020 deltog 
Naturparken også i en fælles onlinekampagne under navnet ”Lil-
lebælts Vilde Vidundere”, for at tiltrække turister til Lillebælt-om-
rådet, og ambitionen for 2022 er i skrivende stund, at der afvikles 
en mindre fælles kampagne, denne gang med Naturparken som 
hovedtema og som tovholder. Naturparken vil desuden bygge 
videre på disse gode samarbejder, ved at være initiativtager på 
flere fælles indsatser for at synliggøre Naturparken i årene frem, 
f.eks. fælles annoncer og artikler i nationale og internationale 
magasiner, messebesøg o.l.

I den forrige planperiode er der blevet etableret et partnernet-
værk for turisme- og oplevelsesaktører (erhvervspartnere), som 
bakker op om et manifest og fælles kriterier og med et mål om at 
finde en balance mellem at benytte og beskytte. 24 partnere har i 
skrivende stund udfyldt et spørgeskema og gennemført et opta-
gelseskursus. Målet for 2027 er 200 partnere. I 2021 lancerede 
vi indsatsen ”Partnere for et bælt i balance”, hvor partnerne på 
hver deres måde kan bidrage til 3 konkrete indsatser, som er med 
til at få bæltet i balance. De 3 indsatser er: Nak og æd en krabbe, 
Støt marsvin og Affaldfri Lillebælt. Indsatserne har per december 
2021 resulteret i, at partnerne på et halvt år har indsamlet over 
16.000 kr. til vores marsvinefond, fjernet over 3000 kg skrald fra 
naturen omkring Lillebælt, og afsat 175 kg krabber, som bliver 
forarbejdet til lokale madoplevelser.
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Lillebælt-området er danske. De udgør ca. 80 pct. af markedet, 
målt på det samlede antal overnatninger i Fredericia, Kolding og 
Middelfart i 2021. 

Overnatningstallene i de 3 kommuner tilsammen har i 2021 næ-
sten opnået samme niveau som præ-corona. I 2019 var der 1,47 
mio. overnatninger og i 2021 lå tallet på 1,42 mio. overnatninger. 
Dette skyldes hovedsageligt de danske overnatninger, som grun-
det COVID-19 var nødt til at blive hjemme. 

Ser vi på de udenlandske turister på tværs af de 3 kommuner, 
så fylder tyskerne mest med næsten 15 % af de samlede over-
natninger i 2021. Tyskerne er efterfulgt af markederne Holland, 
Norge og Sverige målt på årene 2019-2021. Sammenlignet med 
tallene fra forrige planperiode, er der generelt tale om et fald i det 
samlede antal overnatninger, mens turismeomsætningen er ste-
get fra 3 mia. kr. i 2015 (baseret på 1,6 mio. overnatninger) til 3,9 
mia. kr. i 2019 (baseret på knap 1,47 mio. overnatninger).

Ser vi på områdets største målgruppe, det danske marked, er der 
en generel tendens til, at holde ferien hjemme i Danmark. Også 
før COVID-19 steg de danske overnatninger i Danmark. Dansker-
ne mener, at Danmark i høj grad er i stand til at indfri deres vig-
tigste rejsemotiver: gode overnatningssteder, trygt rejsemål og 
fornuftigt prisniveau. Desuden vægter de kvalitetstid med ven-
ner/familie højt.

Sideløbende er Danskerne også blevet mere miljøbevidste. Fire 
ud af 10 danskere vil medtænke miljøhensyn og bæredygtighed, 
når de planlægger deres næste rejse. Også dette støtter op om en 
ferie hjemme i Danmark, så fx brugen af miljøbelastende trans-
portformer minimeres, og det skaber en god forudsætning for 
Naturpark Lillebælt som rejsemål, med vores centrale placering 
i Danmark og vores bæredygtige profil.

Interessen i bæredygtigheden gør sig også gældende for de 
udenlandske markeder, hvilket også åbner op for muligheden for 
en vækst af udenlandske overnatninger, men på et bæredygtigt 
grundlag. 

Naturparken byder på et utal af forskellige oplevelser – både 
sports- og friluftsaktiviteter, flot natur, historiske monumenter, 
kulturoplevelser i havnebyerne, overnatningsmuligheder og spi-
sesteder, som tilsammen udgør et yderst attraktivt turistprodukt 
centralt i Danmark. Med marsvinet som symbol, vil vi fortsætte 
den positive udvikling, og sammen med turisme- og oplevelses-
erhvervet sikre, at også fremtidige generationer kan få glæde af 
de mange små hvaler i Lillebælt. 

I 2021 blev Middelfart kåret som Europas mest bæredygtige 
destination (EDEN) og her har Naturparkens initiativer spillet en 
afgørende rolle. Særligt vores indsatser omkring en Code og Con-
duct for færdsel på Lillebælt (herunder Hvalsafari), projektet Bælt 
i Balance og uddannelse af lokale guider, lå til grund for modta-
gelsen af prisen.  Vi tror på, at turismen har et stort potentiale i 
naturparken som et middel til at opnå bæredygtig vækst, og det 
spor vil vi arbejde videre i. Det betyder, at der skal opnås økono-
misk vækst, uden at man går på kompromis med de sociale og 
miljømæssige faktorer. Se mere i afsnittet om ansvarlig turisme. 

Turismen i tal

Selvom Naturparken ikke er en officiel destination, så har den po-
tentialet til at være et rejsemål i sig selv, en reason-to-go. Derfor 
giver det mening at holde sig for øje, hvem der besøger områ-
det og dermed oftest Naturparken. Hovedparten af turisterne i 

Stand up paddle i Kanalbyen i Fredericia
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Konkret vil vi i samarbejde med vores partnere fortsætte med vo-
res partnerindsatser ”for et bælt i balance”, som bidrager til noget 
meget konkret ved Lillebælt. Indsatserne skal også i højere grad 
udbredes til, at de besøgende kan tage del i, fx at fiske krabber, 
samle skrald og donere penge til marsvinene, som bidrager po-
sitivt til lokalområdet. På den måde får vores gæster oplevelser 
og viden om vores naturkvaliteter og vores kulturhistorie i Lille-
bælt-området, så de kan hjælpe os med at passe på disse værdi-
er, samtidig med at de nyder deres ferie i området.

Ansvarlig turismestrategi

Naturpark Lillebælt vil arbejde efter en ansvarlig turismestrategi. 
Nøglepunkterne i ansvarlig turisme er fx:

• At inddrage alle, der er involveret i turisme i naturparkens 
udvikling

• At beskytte naturparken mod en ukontrolleret turisme 
gennem fx overvågning af flora og fauna på udvalgte steder, 
støtte aktiviteter som vedligeholder kultur, natur og traditio-
ner og styre/begrænse aktiviteter, som skader

• At udvikle turismen sammen med, og for lokalsamfundet

• At øge den lokale økonomis udbytte af turismen

• At styre besøgsstrømme for at reducere negative  
påvirkninger

For at forebygge et for højt pres på følsomme naturområder, vil 
vi som i tidligere planperiode lede turister til robuste steder, vo-
res såkaldte ”hotspots”, som er velegnede til et større antal be-
søgende. Det er steder, som har de nødvendige faciliteter som 
p-pladser, informationstavler, toiletter og affaldspande. I blandt 
andet projektet Bælt i Balance arbejder vi videre med at forbedre 
infrastruktur og information på disse hotspots, hvor vi gerne vil 
have besøg. På den måde skåner vi andre, mere sårbare steder 
i naturparken.

Et vigtigt led i ansvarlig turisme, er samskabelsen og borgerind-
dragelsen, som er en af grundstenene for naturparken. I forhold 
til turismeudvikling viser det sig bl.a. ved at give vores partnere og 
borgerne mulighed for aktiv medbestemmelse i udviklingen. I den 
forbindelse er synlighed og kommunikation af de opnåede resul-
tater et vigtigt element i forhold til at sikre opbakning fra interes-
senterne, herunder også turisterne, for at fremme en bæredygtig 
”væremåde”. På denne måde arbejder vi også hen imod en social 
og økonomisk bæredygtighed, som gavner området på lang sigt.

Strandliv ved Grønninghoved Strand i Kolding

CLAY Keramikmuseum Danmark i Middelfart
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Potentialer

Der ligger store potentialer i at gøre oplevelserne i vores område 
endnu mere bæredygtige, interessante og vedkommende. Her 
kan vi arbejde meget mere med at kombinere klassiske oplevel-
ser, med aktiviteter som både er involverende og bidrager til lo-
kale fokuspunkter, f.eks. indsatser for at få bæltet i balance. De 
konkrete aktiviteter skal i fremtiden i endnu højere grad defineres 
i samarbejde med partnere og borgere, og der skal være større 
fokus på, hvordan vi konkret kan måle på bæredygtigheden i tu-
rismen. 

Vi fortsætter med at arbejde med kulturhistoriske spor, lokale 
guider og Smag på Lillebælt, som er beskrevet i andre afsnit. Disse 
indsatser rækker ind i Naturparkens turismedel, idet de udviklede 
historiske spor i høj grad kommer til live igennem de besøgende. 
Potentialet ligger således i, at gøre dem synlige for de lokale og 
besøgende. De lokale guider, sammen med vores partnere, kan 
give vores besøgende nogle helt unikke oplevelser og det skal in-
tegreres i det nuværende turismeprodukt. Ligeledes byder Smag 
på Lillebælt på masser af muligheder for gode madoplevelser for 
vores gæster, samtidig med at projektet fremmer lokale produk-
ter og giver små producenter adgang til turismeværdikæden. 

Der ligger potentialer i at udvikle pakkeløsninger i samarbejde 
med turismeorganisationerne, hvor man kombinerer overnatning 
med oplevelser i naturparken, som også vil gavne de lokale over-
natningssteder. Pakker kan indeholde oplevelser, som udbydes af 
vores partnere eller de lokale guider eller som opleves på egen 
hånd. Det handler om at synliggøre det væld af muligheder der 
ligger i naturparken, i at tilbringe 1 dag, 1 weekend eller 1 uge i 
Naturpark Lillebælt. 

Fortællingen om vores naturpark som et bæredygtigt rejsemål 
starter allerede på naturparkens hjemmeside, som vi løbende vil 
forbedre i synergi med turismeorganisationernes hjemmesider. 
Naturparkens hjemmeside er tilgængelig på flere sprog, ligesom 
informationstavler og foldere om natur og kulturhistorie over-
sættes til flere sprog løbende, afhængig af målgruppe og res-
sourcer.

Hvert år afholdes optagelseskurser til turisme- og oplevelsesak-
tører, som modtager et partnerskilt

Turisme- og oplevelsespartnere

Turisme- og oplevelsesaktører  
bidrager til udviklingen  af Naturparken
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INDSATS: 

Synliggørelse af naturparkens 
oplevelser i samarbejde med 
turismeorganisationer
Vi kan i fællesskab blive meget bedre til at synliggøre alt 
det man kan opleve i naturparken fx vandaktiviteter, natur 
og kultur. Som naturpark, der er et samarbejde mellem tre 
kommuner, må vi ikke markedsføre vores turismevirksom-
heder (partnere), men vi må synliggøre fælles indsatser og 
oplevelser. Derfor kræver det et rigtig tæt samarbejde mel-
lem visit- og businessorganisationer, samt destinationer, 
som også ofte har en eller anden form for bæredygtigheds-
dagsorden. Indsatsen skal derfor afdække, hvor synergien 
er imellem naturparken og de nævnte organisationer, og 
hvordan man gør det nemmest for turismevirksomhederne, 
så man både sikrer sig, at der bliver taget hånd om forret-
ningsudvikling, markedsføring og bæredygtighed. I dette 
krydsfelt handler det om, at få naturparkens oplevelser 
synliggjort og markedsført.

Mål:  Formaliseret samarbejde med turisme-
organisationer om fælles indsatser for at 
synliggøre naturparken som rejsemål med 
et årligt budget.

 Minimum 2 gennemførte fælles indsatser 
per år, f.eks. 1 fælles online kampagne og 
1 fælles artikel.

År:  2023-2027
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt,  

turismeorganisationer

INDSATS: 

Udvikle pakkeløsninger med 
værdiskabende oplevelser, som 
tiltrækker gæster og fremmer 
bæredygtig forretningsudvikling 
hos de lokale aktører
Vi vil sammen med turismeorganisationerne udvikle op-
levelsesprodukter, som også hjælper Lillebælt og dermed 
både giver turisten en oplevelse, samtidig med, at turisten 
giver noget tilbage. Et eksempel kunne være, at turister 
kan hjælpe med at plante ålegræs eller opfiske krabber – 
på den måde knytter man genoprettende tiltag sammen 
med oplevelser og dette gavner også de lokale turisme- og 
oplevelsespartnere, samt i givet fald det primære erhverv 
(produktdifferentiering). Produkterne kan formentlig ikke 
stå alene, men skal pakkes sammen med mere klassiske 
oplevelser, såsom en kajaktur, og evt. overnatninger.

En måde vi vil arbejde med denne indsats på, er i et fælles 
projekt sammen med Destination Trekantområdet, Destina-
tion Fyn, evt. SDU Kolding og partnerne, hvor der søges om 
støtte fra erhvervsfremmebestyrelsen til et 2-årigt projekt. 
Effekterne fra dette konkrete projekt (såfremt der ansøg-
ningen imødekommes) skal dels tiltrække flere interna-
tionale gæster til området på et bæredygtigt grundlag, sam-
tidig med at der via en Co-Design proces, igangsættes et 
forløb for vores partnere, som klæder dem på til at modtage 
internationale feriegæster uden at gå på kompromis med 
deres eksisterende marked, som oftest er grupper (konfe-
rence & leisure).

Mål:  Udbyde oplevelsespakker, som kombine-
rer de klassiske turistoplevelser og mere 
værdiskabende oplevelser 
Gennemføre udviklingsforløb for part-
nere, samle og synliggøre bæredygtige 
oplevelser i form af pakker, udvikle flotte 
tryksager til målgruppen, markedsføre 
og sælge i samarbejde med partnere og 
turisme-organisationerne 
Øge antal gæster, både danske og inter-
nationale

År:  2023-2027
Ansvarlig:  Destination Trekantområdet, Destination 

Fyn og Naturpark Lillebælt

Konkrete indsatser inden for turisme

Her er de kortsigtede mål/konkrete indsatser, projekter og initia-
tiver, vi sætter i gang i Naturpark Lillebælt i 2023-2027. En meget 
stor del af de nævnte formidlings- og friluftslivprojekter vil des-
uden også komme turismen til gode.
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INDSATS: 

Ansvarlig turisme – hvordan 
gør vi, og hvordan måler vi det i 
Naturpark Lillebælt? 
Vi arbejder allerede med ansvarlig turisme, idet vi arbejder 
med at kontrollere besøgsstrømme (Hot Spots), vi inddra-
ger lokale interessenter i udviklingen (partnerordningen), 
og vi formidler ansvarlig opførsel , fx formidle regler vedr. 
færdsel med jetski, vandscootere, fritidsmotorbåde (Code 
of Conduct). Dette vil vi også i denne planperiode blive ved 
med. I tillæg til dette vil vi også se på, hvordan vi måler på 
ansvarlig turisme – et spørgsmål som i øjeblikket stilles af 
hele Turisme-Danmark. I skrivende stund pågår der nemlig 
et projekt med selvsamme formål i regi af Danske Destina-
tioner. Men én ting er ganske klart: bæredygtighed skal de-
fineres lokalt. Hvis man vil måle om turisme er bæredygtigt, 
gælder det altså om at definere, hvad turisme skal bidrage 
med i det område, som man arbejder udefra. 

Vi vil derfor hjælpe med at finde konkrete og lokale bære-
dygtige KPI’er (Key Performance Indicators), hvorved vi kan 
måle om turisme bidrager til bæredygtig vækst i Naturpar-
ken. Med udgangspunkt i vores partnere, som allerede har 
forpligtet sig til bæredygtig udvikling, kan vi finde frem til 
lokale udfordringer og muligheder, som turisme skal bidrage 
til og igangsætte handlinger, der minimerer udfordringerne 
og maksimerer mulighederne. Her handler det i høj grad om, 
også at bygge bro til de interessenter som ikke har en øko-
nomisk interesse i turisme, men på anden vis er berørt af 
det, fx den almene borger. Disse lokale KPI’er kan så indgå i 
målingen af ansvarlig turisme i naturparken og kommuner-
ne, sammen med de mere overordnede målepunkter i regi 
af destinationerne. 

Mål:  Formidle gode råd til adfærd i naturen 
– ved hav og kyst. Gennemføre undersø-
gelser, som afdækker hvordan forskellige 
interessenter ser på turismen i området.  
Etablere en arbejdsgruppe, bestående af 
partnere, borgere, foreninger og em-
bedsmænd, hvor der diskuteres ønsker, 
forventninger og bekymringer omkring 
øget turisme. 
Afdække (i arbejdsgruppen) hvilke konkre-
te KPI’er vi i naturparken vil måle turisme 
på. Kommunikere processen undervejs og 
dele erfaringer.

År:  2023-2027
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt

INDSATS: 

Ferie for alle – udvikling af 
naturparken for mennesker med 
fysisk funktionsnedsættelse
En ansvarlig turisme omfatter både økonomiske, miljømæs-
sige, samt sociale hensyn. Naturparken har godt fat i de 
miljømæssige hensyn, samt tager udgangspunkt i de lokale 
behov for udvikling, ved at inddrage alle interessenter, og 
er således også godt i gang med at arbejde med det sociale 
perspektiv. En mere direkte måde, at tage sociale hensyn 
og samtidig tage ansvar for en videreudvikling af området 
og skabe økonomiske muligheder, er at arbejde med at 
gøre Naturparken tilgængelig for mennesker med fysisk 
funktionsnedsættelse. Dette skal først og fremmest gavne 
de lokale med mobilitetsudfordringer, og skal derfor tage 
udgangspunkt i deres behov. I anden omgang gemmer der 
sig også en interessant økonomisk vinkel, hvis Naturparken 
på sigt bliver det foretrukne rejsemål i Danmark for menne-
sker med fysisk funktionsnedsættelse. 

Godt hver fjerde dansker i alderen 16-64 år vurderer 
selv, at de har en fysisk funktionsnedsættelse. Markedet 
for tilgængelige ferietilbud og -oplevelser henvender sig 
imidlertid ikke kun til mennesker med fysisk funktionsned-
sættelse, men også til et stigende antal rejselystne ældre i 
ind- og udland samt pårørende og venner, som planlægger 
ferie sammen med mennesker med fysisk nedsat mobilitet. 
De vil alle have glæde af øget fysisk tilgængelighed til det 
danske ferieland. Nationale og internationale undersøgel-
ser viser således, at markedet for tilgængelig turisme er i 
vækst. Indsatsen tænkes sammen med projektet: Natur for 
alle.

I et samarbejde med turismeorganisationerne, vil vi med 
denne indsats i planperioden foretage en temperaturmåling 
(fase 1) af det eksisterende turismetilbud i Naturparken og 
de 3 kommuner. Den skal vise, hvilke behov der er lokalt, af-
dække en baseline for allerede eksisterende tiltag og afsøge 
muligheder for finansiering af en evt. fase 2. 

Mål:  Gennemføre temperaturmåling med ind-
dragelse af lokale foreninger og borgere, 
som afdækker det lokale behov, samt 
afdækning af potentialer for en tilgænge-
lig turisme i Naturpark Lillebælt, herunder 
udarbejdelse af baseline.

År:  2023-2027
Ansvarlig:  Naturpark Lillebælt
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BILAG
Marine indsatser i Naturpark Lillebælt udført og planlagt i 2021-2027.
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Naturpark Lillebælt er en marin naturpark, der 
har det strømmende bælt som kerne, og som 
er omkranset af smukke kyster og kystnæ-
re landskaber. I naturparken boltrer de små  
hvaler, marsvinene, sig i det evigt strømmen-
de vand. 

Mission 

“Sammen skaber vi en naturpark med 
en natur i balance fyldt med et hav 
af gode oplevelser.”

Vision 

• Kendt for sin enestående marine og kyst-
nære natur symboliseret ved marsvinet.

• Hjemsted for en stolt lokal identitet båret 
af frivilligt samarbejde om at formidle, 
forbedre og udvikle vores natur over og 
under vand, vores friluftsliv, lokale erhverv 
og kulturhistorien.

• Spydspids for formidling af viden om og 
glæde ved naturen og landskabet gennem 
nytænkende læringsoplevelser og forsk-
ning.

DANMARKS 

STØRSTE

NATURPARK

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mel-
lem kommunerne: Fredericia, Middelfart og 
Kolding.
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HVIDBOG

Høringssvar til ’Naturparkplan for Naturpark Lillebælt, 2023-2027’.

Forslaget var i høring fra 8.maj – 30/6 2022. Tak til alle, der har svaret.

I denne tabel finder du et resumé af de høringssvar, som er kommet ind i høringsperioden for naturparkplanen. Du kan også her se naturparkens
kommentarer til høringssvarene og indstilling til ændring af naturparkplanen.

En oversigt med alle indkomne høringssvar finder du i bilag til hvidbogen.

Nr. Afsender Emne Resumé af høringssvar Naturpark Lillebælt
sekretariatets bemærkninger til
høringssvar

Sekretariatets forslag til
ændringer i naturparkplanen

1 Janni Poulsen, borger
i Kolding (borgermøde
14. juni 2022)

Friluftsliv Der kan indgås et samarbejde
med erhvervsskolerne om at
producere og opstille bænke af
genbrugstræ i naturen

Ideen med samarbejdet med
erhvervsskolerne er generelt en
god ide og den sendes til alle tre
kommuner. Bænkene passer godt
ind i indsatsen: Frivillige stier i
Naturpark Lillebælt. s. 45.

Ingen ændring.

2 Hans Thomassen

(borgermøde den 14.
juni 2022)

Natur Der bør opsættes
opsamlingssteder på stranden,
når man samler affald, ligesom
man f.eks. gør på Vestkysten.

God pointe, som gives videre til
de enkelte kommuner i
forbindelse med diverse events
vedr. affald.

Kommunerne følger i øvrigt op på
om der er skraldespande nok
langs kysten og ved alle hotspots
mm. (I Fredericia Kommune
vurderes det, at der allerede
findes tilstrækkelig med beholdere
til affald)

Ingen ændring.

3 Hans Thomassen
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Friluftsliv
& Turisme

Der kan med fordel laves
sammenhængende
vandrestier, fra Snoghøj til

Ideen passer ind i indsatsen:
Frivillige stier i Naturpark
Lillebælt. S. 45 med fokus på

Tekst på side 45 tilrettes så det
er tydeligt, at der både
arbejdes med kortlægning og
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Skærbæk og fra Snoghøj til
Fredericia. Faktisk kan man gå
langs kysten hele vejen. Det
tiltrækker også vandreturister.

delprojektet, som bl.a. Naturråd
Fredericia har ønsket. Generelt
har kommunerne fokus på
kortlægning og etablering af
vandreruter langs kysten mm.

med etablering af nye
vandreruter.

4 Museerne i Fredericia,
høringssvar modtaget
pr email

Kulturarv Museerne i Fredericia bakker
op i forhold til naturparkens
langsigtede mål i forhold til
kulturarven. “I forhold til nyere
tid er det fint, at betegne
Lillebælt som en kulturhistorisk
landevej gennem historien med
sin funktion som transport- og
handelsvej og knudepunkt for
jernbanefærgeruten mellem
Fredericia og Strib, der dermed
bandt Danmark sammen i både
fredstid og under krig. Her vil
det dog også være en styrkelse
at medtage de to broer over
Lillebælt, som jo har haft
samme funktion, og i høj grad
givet et indtryk af Lillebælt.

Bemærkninger vedr. trykfejl -
se hvidbog

Gode input. Teksten tilrettes så
den er korrekt og broerne omtales
yderligere i afsnittet om kulturarv
s. 33.

Trykfejl rettes og broerne
indtænkes i afsnit om kulturarv,
s. 33.

5 Jan Nørup Pedersen,
Skærbæk Kajakklub
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Kulturarv Skærbæk Fiskerimuseum er
vækket til live igen. Der er
dannet en forening, der har til
formål at gøre museet
tilgængelig igen. Formand er
Søren Peter Sørensen fra
Skærbæk. Tjek FB Skærbæk
Før og Nu

Spændende lokalt projekt med
stort potentiale for samarbejde
mm.

Fredericia Kommune kontakter
formanden for at afklare
mulighederne.

Skærbæk Fiskerimuseum er et
nyt projekt med foreningen
“Tjæregrydens venner” som
tovholder. Formidling af den
maritime kystkultur s. 35.

6 Jørn Chemnitz
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Kulturarv Gør opmærksom på ”Lisbet
Pedersen Fond (Efterkommer
af ålefisker familie på Kolding

Tak for information, det tænker
naturpark sekretariatet ind i

Ingen ændring
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egnen) Fonden kunne komme i
spil i forhold vores spor
omkring Ålefiskeri.
Mellem Hejls Nor og
Hejlsminde ligger nogle
ålestanghytter – mulig lokalitet
for en udstilling!?

indsatsen: Lillebælt Åle-eventyr, s.
35.

7 Jørn Chemnitz
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Kulturarv Vejle museum er pt. i gang
med en udgravning i tilknytning
til Vikingeborgen i Erritsø –
grubehus/beboelse
Formidling heraf!

Vi er i løbende dialog med
lodsejeren og museerne om at
formidle denne spændende
udgravning.

Formidlingen af den nye viden
sker via indsatsen “Synliggørelse
af lillebælts historiske spor”

Ingen ændring

8 Jørn Chemnitz
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Kulturarv Snoghøj Fiskerihøjskole –
fortælle historien herom i
samarbejde med skolen

Naturpark Lillebælt og Fredericia
Kommune er allerede i dialog med
Højskolen og i løbet af efteråret
2022 vil der være offentlige ture
derude.
Iøvrigt er indsatsen en del af
projektet: Nyt hotspot ved
Snoghøjgaardparken, s. 45.

Ingen ændring

9 Jørn Chemnitz
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Natur/Kult
urarv

Oprense søen ved Snoghøj
Højskole

Forskønnelse af søområdet og
evt. forbedring af biodiversiteten
ved oprensning er et fokusområde
afledt af at Snoghøjgaardparken
er et nyt hotspot.

Under projekt “Hotspot ved
Snoghøjgaardparken” s. 45
tilføjes “naturforbedrende tiltag”

10 Jørn Chemnitz
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Natur Genoprette Rands Fjord Naturparkens afgrænsning går til
kanten af Rands Fjord, men
Fredericia Kommune har netop
afsendt høringssvar til
vandområdeplanerne med
opfordring til at der fokuseres på
reelle muligheder for at forbedre
Rands Fjord.

Ingen ændring

11 Grethe Marie
Laurberg Thomasen,

Kulturarv Benytte konceptet ”Her gik
grænsen” – det var et hæfte - til

Tak for information, som naturpark
sekretariatet tager med i

Ingen ændring
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Medarbejder fra
Kolding biblioteket
(borgermøde den 14.
juni 2022)

formidling af vores historiske
ruter

indsatsen: Bælt i balance -
Synliggørelse af lillebælts
historiske spor, s.35.

12 Grethe Marie
Laurberg Thomasen,
Medarbejder fra
Kolding biblioteket
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Kulturarv Indtænke biblioteker til
udstilling af maritime kystkultur

God ide, som naturpark
sekretariatet tager med.

Ideen skrives ind på side 34
under samarbejder.

13 Thorbjørn, Taulov
Fællesråd
(borgermøde den 14.
juni 2022)

Kulturarv/
Friluftsliv

Vandrerute med info om
Teglværk ved Hagenør,
pumpemøllen ved Vindebæk

Gode idéer som vil kunne
udmøntes i forbindelse med
projektet om stier s. 45.

Ingen ændringer

14 Hugo Nielsen, e-mail
10.5 2022]

Natur Vedr. Græsningsprojekt ved
Oddersted.

Her omtales "græssende dyr".
Hvilken form for græssende dyr
er der tale ? Jeg tænker især
på, at der forhåbentligt ikke er
tale om noget tilsvarende, som
man har hørt om / læst om på
Djursland, hvor græssende dyr
var "hegnet inde" og ikke
kunne finde tilstrækkeligt med
føde og derfor som resultat
kunne imødese sultedød.

Følgende er sendt som svar fra
sekretariatet:
“Hej Hugo. Tak for din mail.
Du spørger til projektet ved
Oddersted. Projektet vil give
mulighed for at udvide en
eksisterende indhegning.
Så vidt vi ved, er der tale om
kreaturer, som en lokal landmand
har i området. Når det er
kreaturer, vil der blive tale om et
to trådet hegn.
Aftalen indgås med en privat
lodsejer, der som alle andre, skal
overholde dyreværnsloven.”

Ingen ændringer

15
Fællesrådet for
Trelde, Østerby,
Bøgeskov, Egeskov
og Vejlby

v/formand Ebba
Jakobsen

Friluftsliv,
formidling

Vedr.
helhedsplan,Kirstinebjergskole
n på Bøgeskovvej,
Kringsminde, Besøgscenter,
Oplevelser i naturen.

Spændende ønsker og ideer.

I forhold til en ny helhedsplan så
har kommunen fokus på udvikling
heraf for alle lokalsamfund. Og i
den forbindelse har Fredericia
Kommune fokus på at indtænke
placeringen af områderne i
forhold til naturparken og de
fælles værdier.

Blå skole indsættes som
projekt, se nr. 57.
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Ift. udviklingsprojekt på
Kirstinebjergskolen afd.
Bøgeskovvej er ønsket i tråd med
skolens eget høringssvar. Se
nedenfor nr. 57.

I forhold til Kringsminde - så falder
dette også i tråd med
Kringsmindes eget svar nr. 50.

Og i forhold til “Oplevelser i
naturen” så vurderes det både at
være oplagte indsatser ifm
udviklingsprojektet på skolen samt
projekter, der kan realiseres i
samarbejde med Naturparken, da
det understøtter friluftsliv og
formidling mm.

16 Lisbeth Østerlund fra
Villa Gertrud, partner,
høringssvar modtaget
per mail

Kulturarv
og
friluftsliv

Jeg mener havneområdet -
forstået som selve lokationen
på inderhavnen i Kolding -
udgør et område med
potentiale til at blive et hotspot
for turisme og lokalt liv.

Jeg kunne godt tænke mig, at
Kolding inderhavn trådte
tydeligere frem i den
henseende. Bortset fra
fortællingen om åleeventyret så
synes Kolding
underrepræsenteret i oplægget
og planlægning af
fortællingssporene. Se
uddybning i bilag til hvidbog.

Kolding Kommune vil inddrage
idéerne fra Villa Gertrud  i den
kommende planlægning for
udvikling af Kolding Havn.

Ingen ændring.
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17
Martin Pedersen, Gl.
Ålbo Camping,
partner, rådsmøde

Turisme &
Erhverv

Færre indsatser for at kunne
arbejde i dybden og gerne med
større fokus på
erhvervspartnerne. Der er for
mange af vores partnere som
ifølge ham ikke ser en værdi i
at være partnere i naturparken.

Naturparken er klar over
udfordringen og arbejder løbende
med prioriteringen af indsatser og
projekter, også i denne plan.
Håbet er at parterne og
naturparken sammen bidrager til
at udvikle samarbejdet og skabe
værdi. I 2022 blev der sat ekstra
ressourcer af i naturparken til
partnerordningen og i 2022 er der
søgt og opnået støtte på 1,5 mio
kr. til projekt og udvikling sammen
med partnerne.

Ingen ændring.

18 Martin
Perregaard-Bitsch,
Destinationschef DTO,
rådsmøde

Turisme For at skabe et brand, mangler
der en tydelig
kommunikationsstrategi, hvis
formål bør præsenteres tidligt i
planen.
Kommunikationsstrategien bør
have til formål at øge
rækkevidden, kendskab og
indflydelse overfor hhv.
turisten, erhvervet og borgeren.
Den skal pege på hvilke
kanaler der bruges til hver
målgruppe, hvilke
nøglebudskaber vi har og
hvilke ressourcer dette kræver.
Der bør udvælges 2-3 fyrtårne
som vores kommunikation skal
bygges op omkring. Det
betyder at der skal tages nogle
fravalg. Det der kommunikeres
skal skabe ejerskab hos
målgrupperne.
Mission og Vision kan være
skarpere og det kan være
tydeligere hvordan indsatser og

Naturpark Lillebælt har i flere år
arbejdet med en
kommunikationsstrategi og en
kernefortælling, men det er en
god ide at få den tænkt ind i
planen, og hænge denne op på
mission og vision.
Prioritering er vigtig og
kommunikationsstrategien skal
gøres skarpere gerne i tæt
samarbejde med visiter,
destinationer og kommunernes
kommunikationsfolk.

Kommunikationsstrategi og
sammenhæng til mission og
vision skrives ind på side 5.
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projekter fører os mod
visionen.

19 Gitte Buchberg,
Turistchef, Visit
Middelfart

Turisme
Hun roser den meget ambitiøse
plan og mener at naturparken
har potentialet til at geare hele
området og skabe synergi. På
den måde bliver vi alle en del
af noget større og kan dermed
skabe større national og
international bevågenhed.

Hun peger på, det vigtigste er
at definere den storytelling,
som skal brande Naturpark
Lillebælt, som gør Naturpark
Lillebælt forståelig og nem at
markedsføre.

Vi er glade for samarbejdet og
naturparken vill arbejde mere med
kommunikationsstrategi og
storytelling og være skarpere på
at få samarbejdspartnerne med.

Ingen ændring

20 Morten Knutsson,
Kolding Herreds
Landbrugsforening,
rådsmøde 20. juni.

Erhverv Fremvise erhverv
- minivådområder
- oversvømmede enge
- efterafgrøder
- gode fortællinger

Kommunerne og naturparken vil
understøtte dette ved at lave
konkrete aftaler med
landbrugskonsulenter og
landmænd.

Indskrives i indsatsen
virksomhedsvenner til Lillebælt,
som eksempler. Overskrift
ændres til:
Virksomhedssamarbejder i
Naturpark Lillebælt.

21 Morten Knutsson,
Kolding Herreds
Landbrugsforening,
rådsmøde

Formidlin
g

Stenrev kan gøres synlige;
hvordan virker og laves det,
hvordan kan man hjælpe,
hvilke størrelser sten
- Baltic Pipe, entreprenører,
landmænd, private

Formidlingen øges i samarbejde
med kommunerne fx Kolding
Stenbank, mini-stenrev i
Middelfart og generelt stenrev i
hele naturparken.

Ingen ændring

22 Morten Knutsson,
Kolding Herreds
Landbrugsforening,
rådsmøde

Formidlin
g

Ål: huske den gode historie
- ret til ålegårde (gamle

fiskere/Thulstrup)

Tænkes ind i indsatsen: Lillebælts
Åle-eventyr side 35.

Ingen ændring

23 Morten Knutsson,
Kolding Herreds

Erhverv Super idé med ERFA
udledningsgruppe!

ERFA samarbejdet er mellem
Kolding og Fredericia og en

Ingen ændring.
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Landbrugsforening,
rådsmøde

række andre kommuner. Tak for
opbakningen.

24 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet

Erhverv Virksomhedsvenner kan
donere sten til stenrev.
Landbrug og
spildevands-selskaber kan
fortælle meget mere om hvad
der bliver gjort.

Tak for opbakning til indsatsen
som er beskrevet på side 57:
Virksomhedsvenner til Lillebælt.

Ingen ændring

25 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet

Formidlin
g

Formidling af stenrev:
- Børn kan male billeder på
sten (formidling)
- Billeder af stenrev - hvordan
de udvikler sig samt formidle
stenenes rejser fra mark til
stenrev (Billedserie)

Formidlingen øges i samarbejde
med kommunerne fx Kolding
Stenbank.

Ingen ændring

26 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet v
Flemming Worsøe

Erhverv/
Natur

Udsætning af fiskeyngel i
havmiljøet bør der arbejdes
mere med.

Naturparksekretariatet kontakter
DTU Aqua for at høre om der
kunne være relevante projekter i
området. Ål er nævnt under
indsatsen: Indsatser for særlige
arter, s. 28.

Ingen ændring

27 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet v Ib
Jensen

Natur Føns Vig har indtræk af fladfisk
i vinterhalvåret.
Føns Vig kan være
forsøgsområde/laboratorium
f.eks. ålegræs + stenrev. De
lokale vil gerne være med fx
med Havhaver.

Middelfart Kommune vil gå i
dialog med Lokaludvalget om
udviklingen i Føns og Føns Vig

Ingen ændring

28 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet 20. juni.

Erhverv Nye indtjeningsmuligheder -
opfiskning af krabber -
hyttefade lokale steder som
kan afleveres til Allan Buch.

Vi arbejder videre med dette i
projektet: Bælt i Balance, s. 26

Ingen ændring

29 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet 20. juni.

Formidlin
g

Fortælle om formålet med
vådområder + rundvisninger
med landbrugskonsulenter i
områderne sammen med
kommunerne.

Kommunerne og naturparken vil
understøtte dette ved at lave
konkrete aftaler med
landbrugskonsulenter og
landmænd.

Indskrives i indsatsen
virksomhedsvenner til Lillebælt,
som eksempler. Overskrift
ændres til:
Virksomhedssamarbejder i
Naturpark Lillebælt.
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30 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet

Formidlin
g

Flemming Worsøe mener at
Hotspots er et forkert ord - brug
fx oplevelsespunkter istedet.

Hotspot er et begreb taget fra
turisme-litteraturen og brugt af
andre parker i Danmark, hvor det
er et velkendt begreb for områder,
hvor der kommer mange
besøgende.

Ingen ændring.

31 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet

Erhverv Opdræt af muslinger - NPL kan
komme med eksempler, viden
om, fordele/ulemper, besøge
muslinge forsøgsområde ved
Brejning

Opdræt af muslinger kan muligvis
være et virkemiddel som
anvendes i projektet: Liv i
Lillebælt, s. 25. Hvis projektet
påbegyndes vil kommunerne tage
fat i fiskerne.

Ingen ændring

32 Input fremkommet i
erhvervsgruppen på
rådsmødet

Erhverv ERFA samarbejde om
udledningstilladelser er positivt.

se ovenfor Ingen ændring

33 Input fra borgermødet
14. juni om emnet
Erhverv.

Erhverv Borgerne i gruppen (4
personer) var meget
opmærksomme på at fiskene
skal tilbage til Lillebælt.
Klapning fra erhverv bør
stoppes i Lillebælt, hvilket skal
drøftes politisk.
Landbruget blev også nævnt
som et erhverv der har en
vigtig rolle i forhold til
havmiljøet, der kan sættes ind
med mere rådgivning og mere
fokus på nye metoder til
indtjening.
Horizon-midler fra EU blev
nævnt til projekter.

Naturparksekretariatet kontakter
landbrugskonsulenter for at give
overblik over mulighederne.

Kontakt med
landbrugskonsulenter og
SEGES indskrives som del af
indsatsen:
Virksomhedssamarbejder i
Naturpark Lillebælt.

34 Input fra rådsmøde
20. juni 2022 fra
Flemming Worsøe

Natur Overfiskeri bør ikke nævnes på
side 25.

I forbindelse med projektet Liv i
Lillebælt, vil uvildige forskere
levere en rapport for Lillebælt,
som bla beskriver presfaktorer.
Alle disse presfaktorer skrives ind
med henvisning til forskernes
rapport. Uenighed er velkommen,

Teksten rettes til med
henvisning til forsker-rapport
for Liv i Lillebælt.
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men naturparken vil gerne
formidle forskernes vurderinger.

35 Input fra rådsmøde
20. juni 2022 fra
Jørgen Hansen

Erhverv/fri
lufftsliv

Friheden til fx at gå på jagt på
Lillebælt skal ikke fjernes.

Naturpark Lillebælt er baseret på
frivillige samarbejder og
naturparken kan ikke ændre i
eksisterende lovgivning. Lokale
politikere kan tage debatten og
naturparken kan facilitere dialog,
men naturparken kan ikke arbejde
for ændringer i lovgivningen.

Ingen ændring

36 DN-Kolding Boj Bro
og Esben
Christoffersen

Natur,
Indledning

DN-Kolding ser gerne, at
planens status og forhold til
andet myndighedsarbejde blev
præciseret, så man bedre
forstår alvoren og sigtet med
den, og at man fra politisk side
bandt sig til at forfølge
specifikke opgaver og mål. Og
at kommunerne, udover at
følge Friluftsrådets forskrifter
for en naturpark, også
formulerer sig begrundet og
konkret om, hvad man kunne
ønske af statslige initiativer for
havmiljøområdet generelt og
Lillebælt specielt.

Rødlig Perlemorssommerfugl
ville være en sensation, hvis
den var fundet i Trelde
skovene! Mon ikke der menes
Kejserkåbe?

Kolding Kommune vil tage initiativ
til et møde med DN Kolding med
det formål at oplyse om, hvilke
projekter der arbejdes med for at
forbedre havmiljøet og for en
drøftelse af evt. nye tiltag.

Friluftsrådet har sat retningslinjer
for Danske Naturparker og kalder
det en plan. Vi følger
Friluftsrådets ramme, herunder at
der ikke kun arbejdes med natur,
men også kultur, formidling,
friluftsliv, erhverv og turisme.

Naturpark Lillebælt er baseret på
frivillige samarbejder og
naturparken kan ikke ændre i
eksisterende lovgivning. Lokale
politikere kan tage debatten og
naturparken kan facilitere dialog,
men naturparken kan ikke arbejde
for ændringer i lovgivningen.

Politikerne binder sig i planen
netop til frivillige indsatser og
projekter, som er inden for
rammen af Danske Naturparker,
fx projektet Bælt i Balance.

Der tilrettes i afsnit om
evaluering, bæredygtighed og
natur bla. om sommerfuglen.
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Ønsker om statslige initiativer vil
blive formuleret af kommunernes
lokal-politikere og vil blive sendt til
staten, som det fx tidligere er sket
ved brev til Miljøministeren.

Afsnittet om bæredygtighed
rettes, så natur fremgår mere
tydeligt.

37 Ib Bager DOF,
Middelfart Kommune
høringsportal

Det henstilles således
begrundet, at der etableres en
særlig indsats, der i
samarbejde med
Miljøministeriet forbyder
motorbådsjagt i Naturpark
Lillebælts dækningsområde.
Problematikken har desuden
bæring på det forhold, at
motorbådsjagt i det hele taget
må betragtes som problematisk
set i lyset af, at Danmark,
bortset fra Malta, er det eneste
land, hvor motorbådsjagt er
tilladt.

Naturpark Lillebælt er baseret på
frivillige samarbejder og
naturparken kan ikke ændre i
eksisterende lovgivning. Lokale
politikere kan tage debatten og
naturparken kan facilitere dialog,
men naturparken kan ikke arbejde
for ændringer i lovgivningen.

Ingen ændring

38 Grethe Marie
Laurberg Thomasen

Natur Mere fokus på affald i havet.
Kampagner?

Vi arbejder videre med dette
sammen med partnerne.

Partnere for et Bælt i balance
og indsamling af affald og
World Clean up Day skrives ind
under erhverv.

39 Henning, Dykkerklub
Aktiv Fredericia
borgermøde 14. juni.

Tilgængelighed:
Ønsker flere gratis
slæbesteder. Spreder
belastningen.
Der findes kun bynære
slæbesteder, det betyder lang
sejllads for alle både. Ønsker at
det undersøges hvor de findes
og hvor mange der er. Ønsker
ved Trelde og Strib.

Ønsket gives videre til de tre
kommuner med henblik på
afklaring af muligheder og
udfordringer.

Ingen ændringer
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40 Hans Thomassen
(Borgermøde den 14
juni)

Formidlin
g

Ønske om formidling af
færgerute fra det gamle
færgeleje i Snoghøjparken til
Middelfart.

Sammenfaldende med
høringssvar nr. 60

Ingen ændring

41 Chandra Simanowsky,
borger i Middelfart og
Naturpark Lillebælt
guide, høringssvar
modtaget per mail

Formidlin
g, Kultur,
Turisme

Skabe et Lillebæltsmuseum
som er med til at skabe
bevidsthed, nysgerrighed og
lyst til Lillebælt for alle og
dermed beskytte Lillebælt og
dens biodiversitet

Mange af disse ideer vil vi bruge i
formidlingen, særligt i projektet
Bælt i Balance, hvor naturparken
er ved at fundraise til en flydende
formidlingsplatform og indkøb af
fx VR-briller. Et større museum
med aktiviteter skal forankres i
kommunen. Naturparkens strategi
og prioritering er lige nu at få folk
ud i naturen, på vores hotspots,
hvor de kan opleve
biodiversiteten/kulturhistorien fx
sammen med lokale guider og
partnere.

Ideer til formidling skrives ind i
projekterne på side 44 om Bælt
i balance.

42 Ib Bager borgermøde
14. juni

Natur Side 27 – ændre ansvarlig til
”Middelfart Kommune i
samarbejde med Føns og
Omegns Lokaludvalg”

Middelfart Kommune indgår i et
samarbejde med lokaludvalget.

Ændres i planen som ønsket.

43 Ib Bager borgermøde
14. juni

Natur Forskning på invasive arter i
havet.

Lige nu ikke relevant i Lillebælt,
men naturparken holder kontakt
med bla. DTU Aqua om
udfordringerne.

Ingen ændring

44 Henning Aaberg
Dykkerklub Aktiv
Fredericia
borgermøde 14. juni

Natur Tænke andet end stenrev i
vandet. Måske et skibsvrag
eller?? Både til gavn for
naturen og dykkerne.
Også sten på land – mere
natur

Naturpark Sekretariatet har
tidligere forhørt sig ved
Miljøstyrelsen som er meget
skeptiske over at give tilladelse til
andet end stenrev, som ligner
naturlige stenrev. Men vi
fortsætter dialogen om det.

Sten på land er en god ide og
tænkes ind i flere projekter på
land.

Ingen ændring.
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45 Jørn Chemnitz på
rådsmøde 20. juni

Natur Fokus på diger som kystsikring,
da de kan være en katastrofe
for havmiljøet. Strandenge
forsvinder, hvis der ikke
reserveres plads til ny
strandeng ved lokalplaner nær
kysten.

Rigtig god pointe.

Skrives ind som et muligt tiltag i
Liv i Lillebælt-projektet.

Ingen ændring

46 Noter fra rådsmødet
20. juni fra Karsten
Enggaard fra gruppen
om natur.

1. Indvinding af råstoffer i
Naturpark Lillebælt -
Klapning –
Folketinget/lovgrundlag

2. Muslingefarme
3. Fiskefarme

Diskussionen er vigtig –
debatten skal indgå som en
holdningsbearbejdning. Debat
på et datagrundlag.

4. Fjernelse af
medicinrester/metaller/
miljøfremmede stoffer
fra spildevandet fra
rensningsanlæggene –
er på vej

5. Spildevand – fokus på
renseanlæggene

6. Fokus på alle
miljøfremmede stoffer
fra land til vand –
monitorering ved hjælp
af fondsmidler

7. Hvor gyder vores fisk?
Genetiske
undersøgelser

8. Urørt skov – 30 000 ha
på landsplan – ikke
fremmede arter – plan
på vej

1-3: Naturpark Lillebælt kan ikke
ændre i lovgivning, men kan
facilitere debat på et oplyst
datagrundlag.

4. - 6. Formidles og undersøges
sammen med
Spildevandsselskaberne under
indsatsen:
Virksomhedsvenner/samarbejder.

7. Naturparken kontakter DTU
Aqua for at høre om
mulighederne.

8. Naturparken kontakter
Naturstyrelsen for at høre
nærmere om planerne.

1-3: Facilitering af debat om
havmiljøet på opdateret
datagrundlag fortsættes og
indskrives som ny indsats
under natur.

4. - 6. Skrives ind ved
indsatsen:
Virksomhedsvenner/samarbejd
er.

7. Ingen ændring.

8. Ingen ændring.
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9. Strandenge, der med
EU-midler - beskyttes
mod havstigninger.
Hvor ligger de i
Naturpark Lillebælt?

10. Solitære sten som
muslinge- og
algeboliger. Øget
biodiversitet på lavt
vand.

9. Projektet Better Bird LIFE er
gang med noget lignende.
Områderne kan ses på Bluespot
kort. Kan blive del af Liv i
Lillebælt.
10. God ide som skal undersøges
nærmere i hver kommune.
Indsats: Stenrev, ålegræs og
stenbanker m.m.

9. Skrives ind i Liv i Lillebælt
s.25.

10. Skrives ind som mulighed i
denne indsats s.26.

47 Jensen Ulla, Vejlby
sogn, e-mail

Natur
Foreslår, at der etableres
fælles transport til aktiviteter i
Naturparkområdet – specielt
ved Trelde Næs.

Henvise til offentlig transport
eller etablere shuttlebus
ordning fra byen ved større
arrangementer (Skovens Dag)

foreslå, at klappladsen ud for
Trelde Næs bliver nedlagt.

Gode pointer ift fælles transport til
events mm. Fredericia Kommune
og Naturparken vil have fokus på
mulighederne heri.

I forhold til nedlæggelse af
klappladsen så er dette et
myndighedsanliggende. Og
Fredericia Kommune har iøvrigt i
forbindelse med høringssvar til
statens vandområdeplaner ønsket
klappladsen ved Trelde Næs
nedlagt.

Ingen ændringer

48 Hanne og Rolf
Jensen, e-mail

Natur
Kullturarv
Friluftsliv

● Informer om færdsel og
adgang i naturen (vær
obs på færdsel på
privat ejendom

● Afgrænsning af
naturpark skal være
mere tydelig - de
ønsker fortsat ikke at

Ift. bemærkningerne - så er det et
ongoing fokus i både kommunalt
regi og i naturparken at
adgangsreglerne overholdes mm.

Der bliver ikke ændret i
afgrænsningen af naturparken
uden accept fra lodsejere, der
hidtil ikke har ønsket at være med
i naturparken.

Ingen ændringer
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være en del af
naturparken

● Obs på at det korrekte
navn er  ‘Trelde Skov’

● Stop for
råstofindvinding i
havet, Nedlæg
klapplads

● Foreslår sejlrute og
shuttlebus til Trelde
Næs

● Etabler en
autocamperplads
(ulovlig overnatning på
Trelde Næs P-plads)

● Information om
færdselsregler fremfor
info om natur

Vi bruger Treldeskovene som
samlet betegnelse for skove i
området.

I forhold til nedlæggelse af
klappladsen så er dette et
myndigheds anliggende.
Fredericia Kommune har i øvrigt i
forbindelse med høringssvar til
statens vandområdeplaner ønsket
klappladsen ved Trelde Næs
nedlagt.

Ift.forslag om shuttlebus og
sejlrute - så er dette gode pointer
som kommunen og Naturparken
vil have fokus på.

Vedr. autocamperplads.
Det er et problem, som vi kigger
på i Fredericia Kommune.

Information om natur er en vigtig
for at sikre beskyttelse af naturen.

49
Henrik Larsen

Manager

Skærbækværket

Natur
Friluftsliv Er positivt stemt over for

planens formål.
Ønsker at blive hørt /
involveret, når naturplanens
”friluftsliv” initiativer ændrer
adgangen, anvendelsen eller
status af områder i værkets
nærhed.

Skærbækværket understøtter
allerede biodiversiteten i
området gennem ændret
arealdrift og har indgået aftale

Fredericia Kommune og
Naturparken er i løbende dialog
med Skærbækværket om
biodiversitet og friluftsliv - og evt.
nye tiltag vil ske via involvering og
høring af div. parter

Naturparken noterer sig med
glæde, at Skærbækværket gerne
vil samarbejde omkring formidling
af de kystnære kulturhistoriske
spor.

Ingen  ændringer
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om driftsformen med Fredericia
Kommune i 2021.

Værket bidrager ligeledes
gerne til den formidlingsindsats
omkring den kystnære
kulturhistorie, der er foreslået i
den nye naturparkplan.

50
Karin Rahbæk,
Kringsminde

e-mail 28. juni 2022

Formidlin
g

Friluftsliv

Kulturhist
orie

Vil gerne være kulturhistorisk
hotspot i naturparken
Vil understøtte formidling af
naturparken, Rands Fjord,
Både til børn og unge - og bred
offentlighed
Samarbejder med frivillige

Kringsminde favner bredt i forhold
til kulturhistorie, frivillige ildsjæle,
events, læring og natur mm.
Derfor er der meget synergi  i et
samarbejde.

Kringsminde er allerede tilføjet
som hotspot i planforslaget.

Afgrænsningen af Naturpark
Lillebælt ændres således at
Kringsminde indgår.

Nyt projekt indsættes på side
45 om
muligheden for formidling af
naturparken inden for givne
rammer på Kringsminde
undersøges og hermed
opføres som et projekt i
naturpark planen
Ansvarlig er Fredericia
Kommune.

51
Naturråd Fredericia
Kommune; referat af
møde den 31. maj
2022

Friluftsliv
Formidlin
g

Ønsker til fælles indsatser fra
Naturråd Fredericia:

• Naturråd Fredericia vil i
samarbejde arbejde for, at der
etableres en sti langs hele
kysten fra Skærbæk til Trelde
Næs. Stien skal også forbindes
til Elbodalen. Store dele af
stien skal være en trampesti,
men dele af strækningen skal

Naturråd Fredericia har mange
spændende ønsker som er i tråd
med hvad Naturparken har fokus
på.

Der vil derfor være basis for et
godt samarbejde og muligheder
for velfunderede tiltag.

Der tilføjes et konkret projekt
med en kystnær sti langs hele
Fredericia Kommune (og
gennem Elbodalen) - med
Fredericia Kommune som
ansvarlig. (Ligesom
Lillebæltsstien er nævnt).

Naturråd Fredericia inddrages
og nævnes i indsatsen om
“Kortlægning og formidling af
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være egnet til kørestole,
barnevogne og løbehjul.
• Naturråd Fredericia vil
arbejde på en bedre formidling
af stierne og turmuligheder i
Fredericia.
• Naturråd Fredericia vil
sammen arbejde på nudging af
gæsterne i naturen, så besøg i
naturen sker på en bæredygtig
måde.
• Naturråd Fredericia vil
sammen arbejde på at skabe
flere naturlegepladser og
shelterpladser – gerne kreative
og alternative løsninger.
• Naturråd Fredericia vil
sammen arbejde på at få flere
unge ud i naturen
o Ex. samarbejde med de
lokale spejderorganisationer
vedr. Ti ting du skal prøve før
du fylder 10 år
o Ex. børnene skal møde
naturen i skolerne ved at
undervisningen nogle gange
bliver rykket ud af
klasselokalet. Projekt
Bæredygtig generation.
o Ex. fritidstilbud til unge i
naturen.
o Ex. samarbejde med Børn og
Unge i Fredericia Kommune i
forhold til at skabe fritidstilbud
for børn og unge i naturen.
--
Derudover er der ønske fra
Skærbæk Beboerforening, som
gerne vil arbejde med

eksisterende og nye
muligheder for friluftsliv”, s. 45
- som sparringspartner - for at
understøtte god formidling via
nudging mm.

Nuværende projekt vedr.
legepladser ændres til:
“Forbedring og etablering af
legepladser og shelters - med
fokus på muligheder for at få
unge mennesker ud i naturen.
Ansvarlig er Fredericia
Kommune.
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etablering af snorkelsti og
tanghaver ved Skærbæk

Der tilføjes to nye projekter
med Skærbæk Beboerforening
som tovholder, der omhandler
tanghaver og snorkel sti, s. 45 .
Tanghaver skrives ind i
indsatsen om “Smag på
Naturpark Lillebælt, s. 57

52
Kim Nesager Røge

Forstander
Scenekunsthøjskole
n Snoghøj

Natur
Kulturhist
orie

Ser spændende perspektiver
og synergier i tankerne omkring
Naturpark Lillebælt og
spændende muligheder for
samarbejder med
interessenterne heromkring.

Ønsker at medvirke til at gøre
Højskolen Snoghøj til en
levende del af denne fælles
fortælling for Trekantområdet
og Naturpark Lillebælt.

Har planlagt, at vi i efteråret
2022 gennemfører et par
naturvandringer, hvor turen
natur også vil byde på kultur og
historie, når Højskolen byder
indenfor og fortæller om
højskolens spændende historie
som en del af disse vandringer.

Højskolen er nabo til
Snoghøjgårdparken og der er
potentiale for rigtig mange
aspekter inden for Naturparkens
fokusområder.

Højskolen har søgt om at blive
partner i Naturpark Lillebælt,
hvilket vil øge samarbejdet.

Formidlingsindsatser og faciliteter
indgår allerede i projektet om det
nye hotspot ved
Snoghøjgårdparken s. 45.

Scenekunsthøjskolen Snoghøj
skrives ind i indsatsen:
Udvikling af oplevelses-,
undervisnings- og
kursusvirksomhed på et
maritimt grundlag.

53
Noter fra 20 juni.
Borgermøde om
naturparkplan:

Tommy Rachlitz
Nielsen

Plante ålegræs med elever
langs kysten.

God ide, som tænkes ind i
naturvejledernes forløb.

Skrives ind i De unge naturpark
ambassadør afsnittet, at vi så
vidt muligt inddrager dem i
naturforbedringer i forbindelse
med BiB.
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54
Noter fra 20 juni.
Borgermøde om
naturparkplan:

Anne fra
Bridgewalking

Bridgewalking har 40-50000
besøgende om året. Vi skal
klæde tur-guiderne bedre på til
formidling af naturparken.
Eventuelt sende nyhedsbrev til
deres forum, tilbyde
eftermiddagskurser o.lign. Ikke
lange kursus forløb.

Godt input som tænkes ind både i
partnerordning, lokale guider og
venneforening og ambassadører.
Skrives konkret ind under
videndeling.

Skrives ind under indsats:
Videndeling med partnere,
venner og lokale guider. S. 53.

55
Fra borgermøde 14.
juni i gruppen om
erhverv

I Føns er der lokalt ønske om
at udvikle høst af muslinger og
tang, måske også på sigt til
erhverv. Hagenør blev også
nævnt som en mulighed.

Føns indskrives under indsatsen:
Smag på Naturpark Lillebælt.

Retter i Smag på Lillebælt.

56
Fra borgermøde 14.
juni i gruppen om
erhverv fra Peter
Wulff Nørholm

En konkret ide blev nævnt med
iltning af havet via slanger som
forsynes med ilt drevet af
vindmøller på
broerne.Mulighed for at bruge
havstrømme som energikilde,
blev også nævnt.
Vindmøller blev nævnt af en
som en dårlig ide i naturparken,
så hellere solceller ved
motorvejen.

Spændende ide som skal modnes
med tiden og med ny teknologi.
Naturparken går ikke videre med
denne lige nu.

Ingen ændring.

57
Afdelingsskoleleder
Jan Dupont
Mathiasen;
e-mail 24. juni 2022

Afdelingsleder Cindy
Krogh Omholt;

Kirstinebjergskolen
afd. Bøgeskovvej

Ønsker at samarbejde med
naturparken om at øge
børnenes forståelse af natur,
kultur, friluftsliv, erhverv mm.

Ønsker at samarbejde med
naturparken og naturvejlederne
– udvikle et koncept ala Unge
Naturpark Ambassadører

Behov for, at naturparken
hjælper med at søge
finansiering af ressourcer og

Et udviklingsprojekt for en
“naturparkskole” på
Kirstinebjergskolen afd.
Bøgeskovvej lyder meget
spændende og kan være
rammesættende for andre
lignende tiltag på andre skoler i
naturparker. Og der vil der være
mulighed for synergi med
kommunens øvrige fokus på
skoleområdet.

Skrives ind på side 53 som
selvstændigt
samskabelsesprojekt med
Fredericia Kommune som
ansvarlig i samarbejde med
naturparken og Friluftsrådet.
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hjælpemidler, faciliteter for, at
projektet kan realiseres og
dermed understøtter formål og
undervisning.

Skolen ønsker fortsat at bruge
lokalområdet aktivt, herunder
skovene og strandene samt
Museumsgården Kringsminde
og dennes mange frivillige
kræfter - og  udvikle det
fremadrettet via samskabelse
og synergi.

Pt. er der “grønne koncepter” for
førskole børn - bla. Grønne Spirer
og der er koncepter for
udskolingen i form af “Unge
naturparkambassadører”. Et
udviklingsprojekt fokuseret på
indskoling og mellemtrin
“mangler” derfor.

Mulighederne for et sådant
udviklingsprojekt bør afklares ift.
ressourcer og faciliteter mellem
flere parter - herunder Fredericia
Kommune, Friluftsrådet og
Naturparken

58
Kent Jensen, Leder
af Facility
Madsbyparken,
telefonnotat 27. juni
2022

Ønsker, at Madsbyparken
geografisk bliver en del af
Naturpark Lillebælt

God idé - da Madsbyparken har
mange sammenfaldende tiltag
med naturparken - og da der er
samskabelsespotentialer ift.
formidling mm.
Derudover er der mulighed for
markedsføring af naturparken i
Madsbyparken. Fredericia
Kommune ejer arealerne i
Madsbyparken.

Fredericia Kommune vil afledt
heraf sørge for, at afgrænsningen
af naturparken ændres i
naturparkplanen og også ved
næstkommende revision af
kommuneplan.

Afgrænsningen af naturparken
ændres så Madsbyparken
indgår heri.

59 Borgermøde 14. juni
input fra gruppe om
erhverv

Et erhverv kunne være at
udbyde dykkercertifikater og
udbyde søsport.

Tænkes  ind i indsatsen: Udvikling
af oplevelses-, undervisnings- og
kursusvirksomhed på et maritimt
grundlag.

Ingen ændring
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60 Hans Thomassen
høringssvar på mail
30.6.2022

Forslag og kommentarer fra
Hans Thomassen.

● bedre oplysning om
fortællingen om
færgeleje og da broen
blev bygget plus info
om højskolen ved det
gamle færgelej. Nævn
færgehavnen i
folderen.

● lav nogle vandrestier
fra det gamle færgeleje
og ud til Skærbæk
langs vandet og den
anden vej helt ind til
lystbådehavnen. Der
mangler lange stier i
Fredericia Kommune til
dem der gerne vil
vandre langt.

● Sheltere ved Højskolen

● Der mangler toilet ved
Ammoniakhavnen

● Etabler stenrev

Der er mange gode input.

I forhold til historikken ved
Færgelejet, så vil der, udover det
nuværende skilt, blive fokus på
dette i forbindelse med det
igangværende projekt om
synliggørelse af historiske spor
side 35 i planen.

Idet Snoghøjgårdparken bliver ny
Hotspot, så kan færgehavnen
også blive nævnt i folderen.

Det er gode forslag, som vil indgå
naturparkplanen. Forslaget er
sammenfaldende med andre
høringssvar og bliver nævnt i
naturparkplanen.
Det forudsætter selvfølgelig, at vi
kan få aftaler med lodsejere
(frivillige aftaler)

Projekt med sheltere er i
gang.indgår i Hot-spot
beskrivelsen og projekt s. 45.

Det undersøges i øjeblikket, om
det er en mulighed og afhænger
af lodsejerens ønsker til fremtidig
drift på ejendommen.

Vi er i gang: vi undersøger
muligheden for etablering langs
Fredericias kyst, herunder
økonomien. Aktuelt undersøges
projekt ved Østerstrand

Ingen ændring.
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● Ønsker mere sejlads
på bæltet (turbåde)

● Ønsker flere partnere
(virksomheder)

● Etabler gå og cykelture
i samarbejde med feks
hoteller og Visit
(pakkeløsninger)

● Lav markedsføring og
for at tiltrække mange
flere turister

● Etablerer mulighed for
at samle affald og
komme af med det ved
depoter langs stranden

● Reklamerer for
Naturpark Lillebælt
også i ugeaviser - ikke
kun digitalt

Sejlads på Bæltet er et privat
initiativ, men naturparken
understøtter, så snart der melder
sig en operatør.

Naturparken arbejder løbende på
at få flere partnere

Der findes allerede
“Pakkeløsninger” med tilbud om
aktiviteter på hoteller, fx.
cykelture, Bridgewalking.
Naturparken arbejder på at skabe
flere af den slags tilbud i vores
netværk af partnere, Smag på
Naturpark Lillebælt-netværket og i
tæt samarbejde med
Visit-organisationerne.

Visit Fredericia laver løbende
markedsføring. Naturpark
Lillebælt arbejder også med
markedsføringen og
oplevelsesturisme på alle fronter
og bemærkningerne indgår heri.

Se svar til nr. 2

Naturparken benytter også
annoncering i ugeaviser - fx.
offentlig høringer og større
arrangementer
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61 Helle Fuglsang
Vilsbøll
Projektleder
Food2030

Visionen
og
Erhverv

Bedre sammenhæng mellem
vision og mål, foreslår
oversigtsbillede.

Større fokus på
mærkningsordning (Smag på
Lillebælt)

Der indskrives mere om
mission, vision og mål i
afsnittet om naturparkens
planstrategi.

Der skrives mere om Smag på
Naturpark Lillebælt også i
målene for erhverv og
samarbejdspartnere skrives det
ind.

62 Nanna Winbladh
Kolding Kommune

Erhverv
Der er lavet nye ruter og kort
på Houens Odde. Skal I ikke
pege ind på spejdercentrets
hjemmeside, oplevkolding, eller
naturparkens egen side?
• Strandpotentiale
planen i Kolding, bl.a. fokus på
faciliteter på strandene, som
kunne være interessant for NP
Lillebælt.
• Skamlingsbanken er
NP Lillebælts højeste ’bjerg’ og
er kommet med i projektet
’Bestig bjerge’
• Under overskriften
events og guidede ture, står
der at turene annonceres på
FB. Bør der ikke også stå
mere.
• Lægger vi alle
faciliteter på GeoFA
databasen? – eller gør vi noget
få at komme til det? KK har lagt
alle naturfaciliteter i GeoFA
databasen og deler dermed
data med NP Lillebælt, men
også andre aktører, der ønsker
at formidle faciliteterne fx
partnere i NP Lillebæt

De gode input tages med i
planen.

Kolding Kommune tænker
implementering af planen
sammen med Naturpark Lillebælt.

Alle kommuner i Naturpark
Lillebælt bør lægge faciliteter på
GeoFa. Det er kommunernes
ansvar og naturparken henviser
ofte til fx UdiNaturen.

Retter til på side 40

Ingen ændring

Tilføjer mere om
Skamlingsbanken på side 38

Tilføjer bookingportal og
Kulturnaut og Visit-sider.Side
49.

Ingen ændring
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• I forhold til udviklingen
af naturparken til mennesker
med nedsat fysisk
funktionsnedsættelse. Kolding
Kommune deltager i det
landsdækkende projekt Natur
for alle støttet af Aage V.
Jensen med Videncenter for
handicap som
projektleder.www.kolding.dk/nat
urforalle. Læs mere om Natur
for alle på
https://videnomhandicap.dk/da/
vores-temaer/natur-og-udeliv/n
atur-for-alle/
Houens Odde Spejdercenter
deltager ligeledes i projektet.

Super godt projekt
Sættes ind som Kolding
Kommune projekt side 45!. Og
nævnes i indsatsen “Ferie for
alle…s. 64 ”.

63
Fra Fredericia
Spildevand og
Energi A/S v Gitte

Lyager.

Fredericia Spildevand og
Energi A/S vil som
virksomhedsven af Naturpark
Lillebælt bidrage til en
koordineret og målrettet
formidlingsindsats, hvor hele
vandsystemet synliggøres og
formidles til skoler, borgere og
grønne erhvervsturister. Her vil
vi have fokus på at inkludere
viden om livet i Lillebælt og
vigtigheden af et sundt bælt i
balance. Vi vil også gerne
informere og inspirere unge
besøgende fra udskoling til at
blive Naturparkambassadører.

Naturpark Lillebælt ser frem til et
fortsat godt samarbejde og
naturparken vil kontakte
spildevandsselskaber i de andre
kommuner for at indgå en
lignende aftale.

Skrives ind på side 57, under
Virksomhedsvenner/samarbejd
er i Naturpark Lillebælt.

64 Thorbjørn
Søndergård (input
borgermøde 14. juni)

Friluftsliv Fokus på fælles regulering/
regelsæt for jetski i de tre
kommuner. Ex fælles
oplysningsskilte med

Vi har allerede støjkampagne om
bæredygtig turisme i forbindelse
med Bælt i Balance.

Ingen ændringer
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forbudszoner mv ved alle
isætningssteder.

Hvorfor er Elbodalen ikke med i
naturparkens afgrænsning?

Kystnær stiforbindelse fra
Trelde Næs til Kolding. Sti fra
Trelde til Skærbæk har været
italesat, men stykket fra
Skærbæk til Kolding halter. Der
er bl.a. masser af skjulte
kulturhistoriske spor i bunden
af Gudsø Vig.

Styres af lovgivning og derfor
ingen naturpark opgave!

Vi har ikke i denne revision
arbejdet med at udvide
afgrænsningen af naturparken i
større omfang. Dette kan tages op
i kommende revisioner. Det
kræver en større partshøring med
de aktuelle lodsejere.

Et ønskeprojekt - og er også
nævnt i naturparkplanen under
frvillige stier, men det kræver
lodsejeropbakning.

65 Hans Thomassen
(input borgermøde
14. juni)

Friluftsliv Stiforbindelse fra Snoghøj til
Skærbæk.

Ammoniakhavnen er et dykker
mekka, men hvorfor er der ikke
toilet eller andre faciliteter på
stedet?

Snoghøjparken (kommunalt
grønt område), her kunne der
oplagt etableres en shelter.

Henvisning til øvrige svar i nr. 60.

Se svar i nr. 60.

Frc er igang med projektet- indgår
i Hot-spot beskrivelsen og projekt
s. 45.

Ingen ændringer

66 Input borgermøde
14. juni (fik ikke
noteret navn)

Friluftsliv Handicapvenlig
badebro/bådbro ved Børup
Sande.

Bedre toiletforhold ved Børup
Sande/ Skærbæk Strand. Der

Ønskerne indgår i indsatsen
“Ferie for alle….” s. 64 og
Naturparken samt Fredericia
Kommune vil tage en dialog med
lokalsamfundet omkring toiletter
m.m.

Ingen ændringer
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er pt kun et toilet ved
fiskerestauranten.

67
Middelfart Kommune,

Naturcenter

Hindsgavl

Natur Biodiversitetsprojekt ved
Naturcenter Hindsgavl.

I samarbejde med ”Middelfart
Vilde Kommune” udvikles et
projekt i området ved
Naturcenter Hindsgavl med
overskriften ”Insektvenlige
haver”

Målet er at hjælpe borgere og
andre besøgende med på en
nem måde, at få mere
biodiversitet i deres haver. I
projektområdet bliver der lavet
forskellige insektvenlige tiltag.
Alt sammen tiltag der kan
overføres direkte til den private
have.

Økonomi: 155.000,- kr.

Projektansvarlig:
Middelfart Kommune i
samarbejde med Middelfart
Vilde Kommune

Det er en god ide at hjælpe
borgere i Naturpark Lillebælt til
mere biodiversitet i egne haver.

Der tilføjes et projekt:
“Insektvenlige haver” under
natur i naturparkplanen.

68 Føns Lokaludvalg

(Offentligt

høringsmøde – 14/6

– Natur på land)

Natur Der ligger meget affald og
flyder i naturen. Alt affald
stammer fra en nydelse; man
har spist noget slik, chips, en is
eller drukket sodavand eller øl.
Kan vi skabe nydelse ud af
affaldet ved at sætte fokus på
mængden og bruge affaldet på
en kreativ måde?

1; God idé, som skal
konkretiseres yderligere, før det
kan blive et naturparkprojekt.
Middelfart Kommune tager
kontakt.
2; er sammenfaldende med idé fra
naturparkrådet. Indtænkes i
projekt virksomhedsvenner.

1. Ingen ændringer
2. Integreres i projekt

virksomhedsvenner
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Projektidé 1; Havfald

Inspireret af Helsingør, hvor der
står en fiskeskulptur lavet ud af
affaldsplast, skal vi arbejde på
at få en
affaldsplast-marsvineskulptur.

Projektidé 2; Vi skal have noget
mere vild med vilje i
naturparken. Vi skal
samarbejde med
landbrugsorganisationerne om
permanente blomsterstriber. Vi
skal inspirere virksomhederne
til vild med vilje på deres
arealer.

69
Viggo Munck

(offentlig

høringsmøde - natur)

natur I samarbejde med Dansk
Biavlerforening opsætter vi
overvågningsbigårde i
naturparken. Overvågningen
går ud på at analysere hvilken
pollen bierne tager med hjem.
Sammenholdt med målinger af
mikroklimaet kan vi anvende
overvågningen som indikator
for, hvad der er af mad til
insekter (og ikke kun
honningbier) i naturparken.

Projektet skal konkretiseres og
uddybes, før vi kan tage stilling til,
om det kan blive et konkret
naturpark projekt. Middelfart
Kommune tager kontakt.

Ingen ændring

70
Niels-Peter
Brændeskov
(e-mail 28. juni 2022)

Adoption af Østerstrand Det er en god ide at dykkere tager
ansvar for at et havområde er
værd at dykke ved - både ift
havmiljøet og i forhold til viden
mm.

Der tilføjes ny indsats med
Dykkerklubben som ansvarlig
der omhandler hav-tilsyn og
event ved Østerstrand
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Balslev Vandværk
Fyrstedgyden 20

5592 Ejby

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.          1.000,00          1.250,00 

Fast årligt bidrag pr. måler kr.             200,00             250,00 

Pris pr. m
3 kr.                 3,20                 4,00 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning.
kr.                 6,37                 7,96 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) pr. enhed  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag kr.          8.400,00        10.500,00 

Forsyningsledningsbidrag kr.          6.400,00          8.000,00 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.          6.000,00          7.500,00 

Ialt Kr. 20.800,00     26.000,00     

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.             100,00  Momsfrit  

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning Kr.             500,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning kr.             500,00             625,00 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 20xx.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Takstblad for Balslev Vandværk 2023

www.balslevvand.dk

40 53 28 10

arneeriksen@mail.dk
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Blanke Roerslev Vandværk A.m.b.a.  

 

 

Takstblad 2023 
 

Driftsbidrag  Excl. moms  Incl. moms  

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed/forbrugsenhed kr. 700,00 875,00 

Målerafgift � årlig pr. vandmåler kr. 150,00 187,50 

Vand pr. m3. kr. 5,50 6,88 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr. 6,18 7,23 

Statsbidrag kr. 0,19 0,24 

Bidrag til grundvandsbeskyttelse Kr. 0,28 0,35 

 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Excl. moms Incl. moms 

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 4700 5875 

                                    Øvrige forbrugere  0 � 500 m3/år kr.   

                                                 -               501 � 2.000 m3/år     (2 x bidrag) kr.   

                                                -            2.001 � 5.000 m3/år     (3 x bidrag) kr.   

                                                 -           5.001 � 10.000 m3/år    (4 x bidrag) kr.   

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.) kr. 11000 13750 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) kr.   

Stikledningsbidrag pr. stk Kr. 4600 5750 

    

 

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag.  

 

Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til 

hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning. 

 

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling og  skal godkendes af Middelfart Kommune.  

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 

svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 

 

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter �Indeks for ledningsarbejder  

pr. 1. oktober�. 

 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 
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2 

 

 

 

 

Anlægsbidrag � i byzone  

Stiklednings- 

dimension 

Hovedanlæg Forsynings- 

ledning 

Stikledning 

 

I alt kr. 

Excl. moms 

I alt kr. 

Incl. moms 

32 mm      

40 mm      

50 mm      

63 mm      

 

 

Anlægsbidrag � i landzone  

Stiklednings- 

dimension 

Hovedanlæg Forsynings- 

ledning 

Stikledning I alt kr. 

Excl. moms 

I alt kr. 

Incl. moms 

32 mm      

40 mm      

50 mm      

63 mm      

 

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm 

stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 

 

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af 

grundejer ved tilslutning. 

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om � eller tilbygning kan der opkræves yderligere 

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ 

Forsynings � og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter �indeks for ledningsarbejder pr. 1. 

oktober. 

 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 

 

 

 

Gebyrer  Excl. moms Incl. moms 

Rykkegebyr  kr. 250 Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr. 250 Momsfrit  

Flyttegebyr kr.   

Gebyr for aflæsning af vandmåler  kr. 500 Momsfrit  

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr.   

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning Kr. 500 Moms frit 

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning kr. 500 625 

   

 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af  kommunalbestyrelsen  i Middelfart Kommune, den_____ /        2022. 
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Brenderup Vandværk A.m.b.a. 
Bøgelundvej 10 
5464  Brenderup 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prisblad for 2023 
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! ! ! !Brenderup!Vandværk!A.m.b.a.!
!

!
Tilslutningsafgift incl. stik ført til skel excl. moms: 
 
1.  Enfamiliehus inden for byzone   kr.  21.400,00*) 
 
2.  Enfamiliehus uden for byzone   -    30.100,00*) 
 
3. Flere lejligheder på fælles stik:  
 Første lejlighed efter kategori 1 el. 2 
 Efterfølgende       -    18.200,00 
 
4. Landbrug, håndværk, industri, kontorer m.m.    
 
Tilslutningsafgiften beregnes udfra forventet forbrug. Hvis det konstaterede forbrug viser sig 
at være større end det forventede skal der betales supplerende tilslutningsafgift. Den opkræves 
således: Ved enhver overskridelse udsendes en meddelelse, ved efterfølgende overskridelse 
udsendes en meddelelse, ved efterfølgende overskridelse inden for en toårig periode betales 
supplerende tilslutningsafgift svarende til overskridelsen efter den til enhver tid gældende 
takst. Hvis den nye rådighedsmængde også overskrides gælder samme regel som ovenstående. 
Ved evt. dokumenteret brud på ledningsnettet kan der ses bort fra overskridelsen og perioden 
forlænges da med et år. 
 
Tilslutningsafgift for kategori 4: 
 
Årsforbrug i variabel afgift: 
 
 m3 vand kr. efter   m3 vand  kr. efter 
 Indtil  Forbrug  Indtil   Forbrug   
  500  30.000    4250    76.000 
  700  32.000    4500    79.500 
  900   34.000    4750    83.000 
 1100  36.000    5000    86.500 
 1300  38.000    5500    90.000 
 1500  39.000    6000    95.000 
 1700  41.500    6500   100.000 
 1900  44.000    7000    105.000 
 2100  46.500    7500   110.000 
 2300  49.000    8000   117.000 
 2500  51.500    8500   123.000 
 2750  54.500    9000   129.000 
 3000  57.500    9500   135.000 
 3250  60.500   10000   141.000 
 3500  64.500     
 3750  68.500   Over 10000 efter aftale 
 4000  72.500 
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Årlig vandafgift excl. moms: 
 
Fast afgift små målere (indtil 500 m3 pr. år):    kr.       700,00 
Fast afgift store målere (over 500 m3 pr. år):  kr.  1.200,00 
 
Vand pr. m3                     kr.                 2,00 
Vandafgift staten      kr.                 6,37 
Pris pr. m3 inkl. afgift men excl. moms      kr.                8,37 
 
Byggevand efter forbrug, dog minimum kr.  200,00 ekskl. moms. 
 
Afpropning og nedlægning af stik betales efter regning. 
 
*) Er der tale om nyanlæg af byggegrunde skal indskuddet betales ved etableringen  
af udstykningen. 
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Takstblad 2023
Bilag 1

Driftsbidrag:
Prisen for vand betales pr. forbrugt kubikmeter vand, vandskat til staten og fast årligt driftsbidrag 

således:

Excl. Moms Incl. moms

Vandpris pr. m3 8,50 kr. 10,65 Kr.

Statsafgift af ledningsført vand pr. kubikmeter (vandskat) 

inkl. bidrag til statens grundvandskortlægning  

(6,18 + 0,19 = 6,37 kr. pr. kubikmeter) 6,37 kr. 7,97 Kr.

I alt pr. kubikmeter vand 14,87 kr. 18,62 Kr.

Fast afgift pr. kvartal pr. enhed/forbrugssted 375,00 Kr. 468,75 Kr.

Byggevand:

Min. pr. ejendom 550,00 kr. 687,50 kr.

Større byggerier afregnes efter måler pr.m3 8,50 kr. 10,65 kr.

Alle faktiske håndværkerudgifter ved etablering og demontering af tappesteder og evt. målerbrønd 

afholdes af bygherren.
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Gebyrer:

Excl. Moms Incl. moms

Restancerykker 150,00 kr. 187,50 kr.

Lukkebrev 200,00 kr. 250,00 kr.

Genåbning efter lukning 1200,00 kr. 1500,00 kr.

Alle håndværkerudgifter ved lukning og genåbning

betales iflg. regning.

Afbrydelse af stikledning 1200,00 kr. 1500,00 kr.

Ekstraordinært arbejde ifm. afbrydelse og genetablering afregnes håndværkerudgifter 

iflg. regning.

Rykkergebyr for manglende eller for sen returnering af selvaflæserkort 200,00 kr. 250,00 kr.

Ved manglende indlevering af selvaflæserkort efter rykker, foretages der manuel aflæsning.

Dette udløser et yderligere gebyr på 750,00 kr. 937,50 kr.

Brydning af plombe på måler: 750,00 kr. 937,50 kr.

Overtrædelse af vedtægterne § 10 750,00 kr. 937,50 kr.

Takster og gebyrer er godkendt af Middelfart Kommune d. 7. December 2020.

Terminer:
Forbrugsafgifter opkræves 4 gange årligt. Der betales a`conto 4 gange årligt og slutafregnes sammen med 

2.a`conto opkrævning for det følgende år, på grundlag af én årlig målerselvaflæsning i december. Ved 

tilbagebetaling sker der modregning af første kvartals a`conto opkrævning.
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Anlægsbidrag:

Inden der kan etableres en vandforsyning, skal der betales anlægsbidrag til Baaring-Asperup Vandværk. 

Anlægsbidraget består af tre dele: hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stiklednings-

bidrag.

Excl. Moms Incl. moms

Anlægsbidrag pr. enhed 6.000,- kr. 7.500,- kr.

Forsyningsledningsbidrag pr. enhed (1) 4.800,- kr. 6.000,- kr.

Stikledningsbidrag (2) 5.400,- kr. 6.750,- kr.

Samlet pris for anlægsbidrag 16.200,- kr. 20.250,- kr.

1)     Forsyningsledningsbidrag dækker bidrag til hovedforsyningsnettet, vand

måler med tilhørende murgennemføring og kugleventiler samt installering

heraf.

             

2)     Stikledningsbidrag dækker max. 12 m. 40mm stikledning til skel, 40 mm

stophane, opgravning i fortov, evt. vejunderføring og opgravning til skel,

dog max. 12 m. fra hovedledning, endvidere tilslutning til hovedledning

og installering af stikledning og stophane samt stophanedæksel og flise.

Er der mere end 12 m. stikledning betales overskydende opgravning og

stikledning efter kostpris.

Ved stikledning i dimensioner over 40 mm bortfalder ovennævnte stiklednings-bidrag og stikledning, 

stophane, installering og opgravning m.m. betales efter kostprisen.

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsyningsetablering gælder kun, hvor ejendommen har facade til 

vandværkets nuværende hovedledningsanlæg. Ved forsyningsetablering udenfor nuværende 

hovedledningsanlæg forhandles tilslutningsafgift med bestyrelsen, der efterfølgende skal have denne aftale 

godkendt af Middelfart Kommune, jvf. vandforsyningslovens § 53 stk. 1.
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Målerbrønde:
Ved sommerhuse og andre huse, der ikke beboes helårs eller hvor måleren ikke kan anbringes 

hensigtsmæssigt og eller frostfrit, skal der opsættes målerbrønd, heri placeres der placeres rustfri haner, 

vandmåler, kontrollerbar kontraventil samt luftventil. Målerbrønden anbringes ca. 1 m inde på grunden. 

Ved eksisterende boliger / industri hvor vandmåler ikke er placeret efter forskrifter, kan vandværket 

forlange at der monteres målerbrønd.

Pris for målerbrønd (ekskl. opgravning) er kostpris.

Afgiften for etablering betales kontant efter skriftlig tilmelding. Etablering finder først sted, når betaling er 

indgået.

Enhedsfordeling:
Tilslutningsafgiften beregnes efter nedenstående tabel:

Antal enheder:  Forventet årsforbrug:  Anlægs -og forsyningsledningsbidrag

     1,0                               160m3                                10.800 kr.

     2,0                               360  --                                  21.600  --

     2,5                               667  --                                  27.000  --

     3,0                               833  --                                  32.400  --

     3,5                               1000  --                                37.800  --

     4,0                               1215  --                                43.200  --

     5,0                               1645  --                                54.000  --

     6,0                               2075  --                                64.800  --

     7,0                               2500  --                                75.600  --

     8,0                               3055  --                                86.400  --

     9,0                               3610  --                                97.200  --

   10,0                               4165  --                              108.000  --

   11,5                               5000  --                              124.200  --

   15,5                               7500  --                              167.400  --

   19,5                             10000  --                              210.600  --
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Hvis en virksomheds forbrug overstiger 10.000 m3/år, forhandles tilslutningsafgiften med bestyrelsen. 

Aftalen skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stikledningsbidrag er for dimension 40 mm kr. 5.400 Ex. Moms, som beskrevet ovenfor. Større dimensioner 

er altid kostpris.

Installering af udstyr, der momentant har ekstra stort vandforbrug (f.eks. sprinklere) medfører forøget 

bidrag.

For sæsonvirksomheder må det faktiske årsforbrug divideres med antallet af måneder i sæsonen og ganges 

med 12 for at finde det årsforbrug, der skal bestemme fordelingstallet.

Der henvises i øvrigt til:

Vejledning nr. 1 fra 1986 � Vandværkstakster� fra Miljøstyrelsen.

Forøget tilslutningsafgift:

Forøget tilslutningsbidrag opkræves i henhold til regulativets pkt. 3 � 4.

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Middelfart Kommune 7-12-2020.
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1

Ejby Vandværk, c/o Middelfart Fjernvarme 
Skærgårdsvej 2, 5500 Middelfart Dette takstblad er godkendt d.  

Tlf. 6441 0342  af kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune 

E-mail: post@middelfartfjernvarme.dk

Takstblad for 1. januar – 31. december 2023. * 
*Der tages forbehold for evt. ændringer i perioden.

Anlægsbidrag består af hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. 

Hovedanlægsbidrag betales i.h.t. fordelingsnøgle. 

Fordelingsnøgle:    Forbrugsenheder: 

Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed) 
Forretning og andre småerhverv      1,0 

Større forbrugere: 
Med årsforbrug på    500 –   1.000 m3    2,0  -  3,5 
  1.001 –   2.500 m3    3,5  -  7,0 
  2.501 –   5.000 m3    7,0  - 11,5 
  5.001 –   7.500 m3  11,5 – 15,5  
  7.501 – 10.000 m3  15,5 – 19,5 
Forbrugsenheder afrundes til nærmeste hele tal. 
Årsforbrug over 10.000 m3/år fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen og skal godkendes af Middelfart 
Kommune. 

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed   kr.  6.500,00 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom 

I bolig- og forretningsområde i byzone   kr.  3.746,00 
I industriområde i byzone    kr.10.763,00 
I landzone     kr.11.080,00 

Stikledningsbidrag pr. 32 og 40 mm.   kr.  8.389,00 
Større stikledninger - priser oplyses af vandværket, og betales efter faktiske udgifter. 
Lejligheder, etagebygninger og klyngebebyggelse betaler fuld anlægsbidrag  
af 1. bolig, derefter 75% for efterfølgende boliger. 

Driftsbidrag 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig. I ejendomme med flere lejemål, 
opkræves en afgift pr. lejemål    kr.    300,00  
Målerleje pr. måler/år    kr.    100,00 
Pris pr. m3     kr.        6,50 
Afgift af ledningsført vand pr. m3   kr.        6,37  

Gebyrer 

Rykkegebyr, (beløbet tillægges ikke moms)   kr.    100,00 
Gebyr for lukning af vandtilførsel    kr.    300,00
Flyttegebyr      kr.      65,00 
Rente ved for sen betaling – Nationalbankens officielle  
referencesats med tillæg på                           7 % 

Driftsbidrag forfalder pr. 1/2, 1/4, 1/7 og 1/10.                                                                                                                  
Anlægsbidrag betales når installation tilmeldes. 

I tilfælde af flytning, opkræves/udbetales beløb under kr. 50,00 ikke. 
Alle takster er excl. moms. 

_____________________________________________________ 
Definitioner 

Ejer  Grundejer 
Ejendom  Matr.nr. – grund 
Forsyningsledning  Langs vej 
Stikledning  Fra forsyningsledning til skelJordledning 
  Fra Skel til hus 
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Takstblad 2023

Driftsbidrag Excl. Moms Incl. Moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 1.800,00 2.250,00

Vandafgift pr. m
3

kr. 3,25 4,06

*Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3

kr. 6,37 7,96

*Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3 

følger lovgivningen .

Afgifter opkræves i 4 årlige rater apr. - jul. - okt. og jan.
(Årsopgørelsen for det foregående år kommer sammen med 1. rate i april)

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Excl. Moms Incl. Moms

Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/bolig kr. 36.283,00 45.353,75

Forsyningsledningsbidrag kr. 7.000,00 8.750,00

Stikledningsbidrag pr. stk. kr 12.000,00 15.000,00

Bidragene til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Gebyr Excl. Moms Incl. Moms

Rykkergebyr kr. 200,00 Momsfrit

Lukkerbrev kr. 100,00 Momsfrit

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr. 350,00 Momsfrit

Genåbningsgebyr kr. 500,00 625,00

 + omkostninger ved lukning og genåbning

          Emtekær - Tanderup Vandværk
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Ad 1.

Driftsbidrag Beløb i kr. excl. Moms Beløb i kr. incl. Moms

Fast årlig afgift pr. ejendom 1.500,00                                 1.875,00                           

Vandafgift pr. m3 4,85                                         6,06                                   

Statafgifter efter gældende lovgivning pr. m3 6,37                                         7,96                                   

BNBO  beskyttelse af grundvand pr. år. 200,00                                    250,00                              

Målerafgift pr. år. 200,00                                    250,00                              

Tilslutningsbidrag i forningsområdet:

Hovedanlægsbidrag, * 4.000,00                                 5.000,00                           

Forsyningsledningsbidrag, * 5.400,00                                 6.750,00                           

Stikledningsbidrag, * 7.500,00                                 9.375,00                           

Tilslutning uden for forsyningsområdet 

Gebyrer:

For sen indsendelse af selvaflæsningskort 200,00                                    Momsfrit

Rykker 100,00                                    Momsfrit

Lukkevarsel 100,00                                    Momsfrit

Gebyr for aflæsning af vandmåler 400,00                                    500,00                              

Genåbningsgebyr, hertil skal lægges omkostninger ved

lukning og åbning 400 500,00                              

Ad 2.

Årlig afgift fastholdes og vandpris hæves for at polstre vandværket efter store investeringer i 2021.

Vedrørende anmodning om fremsendelse af ansøgning om godkendelse af takster for 2023

Efter tilbud

Takster for 2023

Føns og Omegns vandværk
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ALLE PRISER ER EXCL. MOMS

TILSLUTNING HOVEDANLÆG FORSYNINGSLEDNING STIKLEDNING I ALT KR.

Enfamilieshus-harndrup by(A) kr. 11.088 kr. 9.373 kr. 3.514 kr. 23.975

Landhus (B) kr. 11.088 kr. 14.060 kr. 4.685 kr. 29.833

Landbrugsejendom over 10 Ha kr. 11.088 kr. 18.747 kr. 5.859 kr. 35.694

Off. Institutioner kr. 11.088 kr. 18.747 kr. 4.685 kr. 34.521

Erhverv kr. 11.088 kr. 18.747 kr. 7.030 kr. 36.865

Erhverv/bolig kr. 11.088 kr. 18.747 kr. 7.030 kr. 36.865

Udstykning Åkrogen kr. 11.088 kr. 11.088

Juelsmindevænget kr. 11.088 kr. 11.088

Altonavej kr. 14.604 kr. 18.747 kr. 7.030 kr. 40.381

MÅLERAFGIFT FAST AFGIFT PR. EJENDOM
Kr. 105,84 Pr. år Pr. år: Kr. 947,-

Pris pr. m3
kr 5,76

Grøn afgift kr 6,18

Grundvandskortlægning kr 0,67

Pris pr. m3 inkl. afgift eksl. moms kr 12,61

RYKKER. Ikke momspligtigt Kr. 37

LUKKEVARSEL Kr. 74

GENÅBNINGSGEBYR Kr. 793

BEMÆRKNINGER
A: Inden for byskilt
B: Uden for byskilt

Bemærk: Ovenstående tilslutningsafgifter indexreguleres 1 gang årligt.

Vandafgift 

HARNDRUP VANDVÆRKS TAKSBLAD - GÆLDENE FRA 1/1-2022

HARNDRUP VANDVÆRK
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Husby - Sdr. Aaby Vandværk A.m.b.a. 

 

Takstblad 2023 

Tilslutningsafgift: Bidrag til anlæg Bidrag til ledningsnet I alt 

Parcel-/sommerhus         5.200,00 kr.                        24.800,00 kr.                      30.000,00 kr. 

Landbrug/virksomhed       11.400,00 kr.                       24.800,00 kr.                      36.200,00 kr. 

 

Bidrag til ledningsnet er: 

Forsyningsledning   kr. 19.600,00 

Stikledning    kr.   5.200,00 

 

Årlig vandafgift/driftbidrag: 

Fast afgift:  kr.  1400,00  (acontobeløb i 4 årlige rater) 

Pris pr. m3: 

Vand:     kr.         6,00 

Vandskat (staten)           kr.         6,37 

Grundvandskortlægning kr.          0,00 

Alle priser er eks. moms 

 

Diverse gebyr: 

Rykkerskrivelser (1&2) kr.   50,00  

Lukkevarsel kr.     50,00 

Genåbningsgebyr eks. arbejdsløn kr.   500,00 

Vandspild kr.   300,00 

Manglende indsendelse af aflæsningskort                                                               kr.    100,00    

   

Takstbladet er godkendt af Middelfart kommune den 
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Nørre Åby Vandværk 
Takster: 
( gældende fra 1 Januar 2023) 

Driftsbidrag: Ekskl. 
Moms

Inkl. 
moms

Fast årlig afgift Kr. 400,00 500,00
Målerleje Kr. 100,00 125,00
Vandpris pr. kubikmeter Kr. 5,75 7,19
Afgift til staten pr. kubikmeter Kr. 6,37 7,96

Anlægsbidrag:
Bidrag til hoved anlæg (op til 500 m3) Kr. 6.000,00 7.500,00
Bidrag til Lednings anlæg (op til 500 m3) Kr. 14.000,00 17.500,00
Bidrag til stikledning inkl. stophane Kr. Faktiske omk. 
Tilslutning til efterfølgende bolig på samme matrikelnr.  
(hoved og lednings bidrag)

Kr. 12.000,00 15.000,00

Over 500 m3 efter aftale

Gebyrer: 
Flyttegebyr (betales af sælger) Kr. 100,00 125,00

Gebyrer: (momsfri )

Rykkergebyr (pr. gang) Kr. 100,00
Gebyr for lukning (plus faktiske omkostninger) Kr. 200,00
Gebyr for genåbning (plus faktiske omkostninger) Kr. 200,00
Ved for sen indbetaling pålægges rente med 1,5% pr. påbegyndt 
måned.
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CVR: 21950556

Skrillinge-Russelbæk Vandværk www.rentvand.dk

Hollændervej 29 Tlf. 20 15 99 43

5500 Middelfart Mail: vandmand@rentvand.dk

Driftsbidrag: Ekskl. moms Inkl. moms

Fast årlig afgift pr. boligenhed kr. 1.072,08 1.340,10

Plan 2030, årligt bidrag pr. boligenhed kr. 1.200,00 1.500,00

Vandmålerafgift (årligt) kr. 140,00 175,00

Pris pr. m3 kr. 8,48 10,61

Statsafgift af ledningsførtvand inkl. drikkevandsbidrag kr. 6,37 7,96

Anlægsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag: Parter

Pr. boligenhed 1 kr. 6.355,17 7.943,96

Øvrige forbrugere 0 - 499 m3 pr.år 1 kr. 6.355,17 7.943,96

Øvrige forbrugere 500 - 1.999 m3 pr.år 2 kr. 12.710,34 15.887,92

Øvrige forbrugere 2.000 - 4.999 m3 pr.år 4 kr. 25.420,67 31.775,84

Øvrige forbrugere 5.000 - 10.000 m3 pr.år 7 kr. 44.486,18 55.607,72

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægs-

bidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle

Forsyningsledningsbidrag: Parter Ekskl. moms Inkl. moms

Pr. boligenhed 1 kr. 4.898,88 6.123,59

Øvrige forbrugere 0 - 499 m3 pr.år 1 kr. 4.898,88 6.123,59

Øvrige forbrugere 500 - 1.999 m3 pr.år 2 kr. 9.797,75 12.247,19

Øvrige forbrugere 2.000 - 4.999 m3 pr.år 4 kr. 19.595,50 24.494,38

Øvrige forbrugere 5.000 - 10.000 m3 pr.år 7 kr. 34.292,13 42.865,16

Stikledningsbidrag: Ekskl. moms Inkl. moms

Stikledningsbidrag, pr. stk (32 mm, standard)  excl. evt målerbrønd kr. 31.591,00 39.488,75

Merpris for 40mm kr. 600,00 750,00

Større stikledninger tillægges merprisen for materialer

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske

udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grund-

ejer ved tilslutning.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der evt. vil være mulighed for ar få refusion af stats-

afgift af ledningsført vand (vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. Gældende lovgivning

Gebyrer: Ekskl. moms Inkl. moms

Rykkergebyr kr. 100,00 Momsfrit

Flyttegebyr til fraflytter kr. 150,00 187,50

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel kr. 250,00 312,50

Genåbningsgebyr (Hertil kommer faktiske omkostninger) kr. 1.000,00 1.250,00

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Middelfart kommunalbestyrelse, den ________/ 2022

Takstblad for Skrillinge-Russelbæk Vandværk - 2023
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Strib Vandværk a.m.b.a.

Rudbæksmøllevej 7

5500 Middelfart

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.              800,00            1.000,00 

Fast årligt bidrag pr. måler kr.              150,00               187,50 

Pris pr. m
3 kr.                  7,50                   9,38 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning og gundvandsbeskyttelse.
kr.                  6,37                   7,96 

Vedligeholdelse af bevaringsværdigt vandtårn kr.                  0,10                   0,13 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år kr.           5.600,00            7.000,00 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 �   2.000 m
3
/år + 10% kr.           6.160,00            7.700,00 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 �   5.000 m
3
/år + 20% kr.           6.720,00            8.400,00 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 � 10.000 m
3
/år + 30% kr.           7.280,00            9.100,00 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.         11.800,00          14.750,00 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.         11.800,00          14.750,00 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.         13.900,00          17.375,00 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.              100,00  Momsfrit  

Betalingsaftale pr. rate kr.              100,00  Momsfrit  

Flyttegebyr køber/sælger kr.              100,00               125,00 

Oplysninger til advokat/mægler ved ejer-/lejerskifte kr.              100,00               125,00 

Lukke gebyr 1) Kr.              100,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr 1) kr.           1.500,00            1.875,00 

1) Hertil kommer de faktiske udgifter.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 20xx.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boligenheder. Alle andre 

forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Takstblad for Strib Vandværk a.m.b.a. - 2023

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske 

udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer 

ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m
3
 fastlægges efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

64 40 61 67

info@stribvand.dk

www.stribvand.dk
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Vejlby Fed Vandværk amba 
Strib Landevej 109

5500 Middelfart

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.             580,00             725,00 

Fast årligt bidrag pr. måler kr.             225,00             281,25 

Pris pr. m
3 kr.                 4,00                 5,00 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning.
kr.                 6,37                 7,96 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år kr.          6.000,00          7.500,00 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 –   2.000 m
3
/år + 10% kr.          6.000,00          7.500,00 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 –   5.000 m
3
/år + 20% kr.          6.000,00          7.500,00 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 – 10.000 m
3
/år + 30% kr.          6.000,00          7.500,00 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.          6.000,00          7.500,00 

 Pr. enhed gældende uden for byskiltet, afregnes efter 
anlægsudgifter til nyetablering af hovedledning, 
forsyningsledning eller bidrag til etableret ledning

kr.                     -   

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.          6.000,00          7.500,00 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.             150,00  Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr.                     -    Momsfrit  

Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning kr.                     -                       -   

Forgæves kørsel efter aftale til forbruger kr.                     -                       -   

Lukke gebyr Kr.  Momsfrit 

Genåbningsgebyr kr.          1.000,00          1.250,00 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 20xx.

Takstblad for Vejlby Fed Vandværk amba  - 2023

24 45 39 33

ramsgaard@profibermail.dk

Vejlbyfedvandværk.dk
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Balslev 135 32.355 5,7 226 119 619 12,05 1.515 96% 1.200,00 3,20 1.584 1.200,00 3,20 Uændret 

Blanke Roerslev 277 63.237 6,0 215 197 1.205 4,39 2.093 86% 850,00 5,50 1.510 850,00 5,50 Uændret 

Brenderup 773 79.977 6,6 97 759 4.950 12,28 4.950 92% 700,00 2,75 1.030 700,00 2,00 Ændret 

Båring-Asperup 895 104.595 5,0 111 863 2.123 3,07 6.163 86% 1.100,00 5,00 1.700 1.500,00 8,50 Ændret 

Ejby 1.189 244.509 13,8 177 -439 -604 0,54 4.749 78% 400,00 5,00 1.000 400,00 6,50 Ændret 

Emtekær Tanderup 187 102.662 -1,7 558 215 789 3,44 5.686 79% 1.600,00 3,00 1.960 1.800,00 3,25 Ændret 

Fjelsted 265 64.654 4,5 233 -13 1.151 5,53 1.741 87% 1.100,00 3,00 1.460 1.350,00 3,00 Ændret 

Føns og Omegns 240 42.395 0,0 177 -337 -228 0,43 2.277 85% 1.500,00 4,60 2.052 1.800,00 4,85 Ændret 

Gelsted Vand 1.134 137.154 -20,8 146 -31 1.624 2,46 8.107 88% 950,00 4,00 1.430 1.160,00 6,00 Ændret 

Harndrup 386 31.751 1,3 81 175 3.321 19,05 3.870 95% 1.052,84 5,76 1.744 1.052,84 5,76 Uændret 

Husby Sønder Åby 193 45.079 0,0 233 47 1.176 5,19 2.694 91% 1.400,00 5,50 2.060 1.400,00 6,00 Ændret 

Nørre Aaby 1.323 223.917 12,2 149 667 4.641 5,12 13.018 92% 500,00 5,50 1.160 500,00 5,75 Ændret 

Skrillinge-Russelbæk 367 33.207 9,9 82 158 768 22,33 3.033 73% 2.360,72 8,35 3.363 2.412,08 8,48 Ændret 

Strib 1.878 180.293 8,9 87 546 2.027 6,89 17.683 98% 950,00 7,50 1.850 950,00 7,50 Uændret 

Udby Rolund 129 59.417 -5,9 488 82 543 3,48 1.867 90% 1.560,00 5,75 2.250 1.760,00 5,75 Ændret 

Vejlby Fed 909 120.447 14,8 113 -133 3.983 6,40 4.879 87% 805,00 4,00 1.285 805,00 4,00 Uændret 
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Samlet anlægsbidrag for et parcelhus 

 

Navn 

Hovedanl

æg  

[kr.] 

Forsyningsl

edning [kr.] 

Stikledning 

[kr.] 

Samlet 

bidrag  

[kr.] Bemærkning 

Balslev Vandværk 8.400 6.400 6.000 20.800 Uændret  
Blanke Roerslev Vandværk 4.700 11.000 4.600 20.300 Uændret  
Brenderup Vandværk 21.400   21.400 Ændret  
Båring - Asperup Vandværk 6.000 4.800 5.400 16.200 Uændret  
Ejby Vandværk 6.500 3.746 8.389 18.635 Uændret 
Emtekær - Tanderup Vandværk 36.283 7.000 12.000 55.283 Ændret 
Fjelsted Vandværk 6.060 10.312 9.316 25.688 Uændret  
Føns og Omegns Vandværk 40.000 5.400 7.500 52.900 Ændret 
Gelsted Vand  7.400 13.600 10.000 31.000 Ændret  
Harndrup Vandværk 11.088 9.373 3.514 23.975 Ændret  
Husby – Sdr. Åby Vandværk 5.200 19.600 5.200 30.000 Uændret 
Nørre Aaby Vandværk 6.000 14.000 faktisk udgift 20.000 Ændret, stikledning IKKE indregnet i samlet bidrag 
Skrillinge-Russelbæk Vandværk 6.355,17 4.898,88 31.591,00 42.845,05 Ændret 
Strib Vandværk 5.600 11.800 13.900 31.300 Uændret  
Udby Rolund 8.500 12.000 12.000 32.500 Ændret  
Vejlby Fed Vandværk 6.000 6.000 10.000 22.000 Uændret   
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Dato: 10. oktober 2022
Sagsnr.: 2022-013881-3

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte   

CVR.: 29189684

Rikke.KirkAndersen@middelfart.dk

Notat

Bilag 19 Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger ved behandlingen af 
ansøgninger om godkendelse af takster for 2023 for vandværker i Middelfart 
Kommune

Nedenfor fremgår Middelfart Kommunes bemærkninger og vurderinger til det fremsendte 
materiale fra de enkelte vandværker/vandselskaber. Kommunen har givet en række 
anbefalinger til det fremtidige arbejde med takster. Anbefalingerne er givet for

· at tydeliggøre vandværkets/vandselskabets økonomi (regnskab og fremtidige 
investeringer),

· at tage højde for anden lovgivning og
· at tage højde for eventuelle fremtidige tvister mellem vandværk/vandselskab og 

forbruger (regulativ).

Balslev Vandværk
Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 1200 kr. inkl. målerbidrag og det variable 
driftsbidrag fastholdes på 3,20 kr.
Anlægsbidraget fastholdes på 20.800 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad.

Forvaltningen anmoder om; 
at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges beregningsgrundlaget for både drifts-
og anlægsbidrag.

Blanke-Roerslev Vandværk 
Det faste årlige fastholdes på 850 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag fastholdes 
på 5,50 kr.
Anlægsbidraget fastholdes på 20.300 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad.

Forvaltningen anbefaler;
at værdien af grunde, bygninger, installationer, ledningsnet, ny anlæg m.m. fremadrettet 
indgår som anlægsaktiver i balancen, og at der afskrives på anlæggene i resultatopgørelsen.

Forvaltningen anmoder; 
at der udarbejdes en investeringsoversigt med angivelse af overslagsbeløb på de investeringer 
man påtænker at gennemføre.

at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges beregningsgrundlaget for både drifts-
og anlægsbidrag.

at der findes inspiration til både beregningsgrundlag for takster og investeringsplan m.m. i 
hjælpeværktøjet "Værktøj til beregning af takster" som er tilgængeligt på Danske 
Vandværkers hjemmeside.

Middelfart Kommune må gøre opmærksom på; 
at investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må 
der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis 
der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for 
bestyrelsen. 

Brenderup Vandværk
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Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 700 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag 
nedsættes til 2,00 kr. 
Anlægsbidraget fastholdes på 20.400 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Vandværket anbefales; 
at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges beregningsgrundlaget for både drifts- 
og anlægsbidrag.   
 
at der udarbejdes en investeringsoversigt med angivelse af overslagsbeløb på de investeringer 
man påtænker at gennemføre og vandværket dermed redegør for hvordan egenkapital og 
bankbeholdning planlægges anvendt, således ”hvilke i sig selv” - princippet kan opretholdes. 
 
at der findes inspiration til både beregningsgrundlag for takster, investeringsplan og 
likviditetsbudget m.m. i hjælpeværktøjet "Værktøj til beregning af takster" som er tilgængeligt 
på Danske Vandværkers hjemmeside. 
 
Båring-Asperup Vandværk 
Det faste årlige stiger fra 1.100 til 1.500 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag 
stiger fra 5,00 til 8,50 kr. 
Anlægsbidraget fastholdes på 16.200 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Forvaltningen anmoder; 
at der fremadrettet vedlægges et endeligt budget for det år taksterne til godkendelse er 
gældende, samt at beregningsgrundlaget for både drifts- og anlægsbidrag vedlægges. 
 
Ejby Vandværk 
Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 400 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag 
stiger fra 5,00 til 6,50 kr. 
Anlægsbidraget fastholdes på 18.635 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Emtekær Tanderup Vandværk 
Det faste årlige stiger 1.600 til 1.800 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag stiger 
fra 3,00 til 3,25 kr. 
Anlægsbidraget stiger fra 45.771 til 55.283 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Fjelsted Vandværk 
Det faste årlige driftsbidrag stiger fra 1.100 til 1.350 kr. inkl. målerbidrag og det variable 
driftsbidrag fastholdes på 3,00 kr. 
Anlægsbidraget fastholdes 25.688 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Forvaltningen anmoder om; 
at der fremadrettet vedlægges et budget for det år taksterne til godkendelse er gældende. 
 
at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges beregningsgrundlaget for både drifts- 
og anlægsbidrag 
 
Vandværket anbefales; 
at der udarbejdes en flerårig investeringsplan 
 
at der findes inspiration til både beregningsgrundlag for takster og investeringsplan m.m. i 
hjælpeværktøjet "Værktøj til beregning af takster" som er tilgængeligt på Danske 
Vandværkers hjemmeside. 
 
Føns og Omegns Vandværk 
Det faste årlige driftsbidrag stiger fra 1500 til 1.800 kr. inkl. målerbidrag og det variable 
driftsbidrag stiger fra 4,60 til 4,85kr. 
Anlægsbidraget stiger fra 16.000 til 52.900 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Vandværket anbefales; 
at der udarbejdes en flerårig investeringsplan 
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at der findes inspiration til investeringsplan m.m. i hjælpeværktøjet "Værktøj til beregning af 
takster" som er tilgængeligt på Danske Vandværkers hjemmeside. 
 
Gelsted Vand 
Det faste årlige driftsbidrag stiger fra 950 til 1.160 kr. inkl. målerbidrag og det variable 
driftsbidrag stiger fra 4,00 til 6,00 kr. 
Anlægsbidraget stiger fra 27.600 til 31.000 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Forvaltningen anmoder om; 
at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges beregningsgrundlaget for både drifts- 
og anlægsbidrag. 
 
at der udarbejdes et flerårigt likviditetsbudget, når der planlægges større og længerevarende 
udbygningsarbejder. Forvaltningen antager, at de planlagte investeringer i 2023 på 17,1 mio. 
kr. nødvendigvis må finansieres delvis af låntagning, da likviditetsberedskabet i regnskab 2021 
kun udgør 1,624 mio. kr. 
 
at der findes inspiration til likviditetsbudget i hjælpeværktøjet "Værktøj til beregning af 
takster" som er tilgængeligt på Danske Vandværkers hjemmeside. 
 
Forvaltningen gør opmærksom på;  
at investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må 
der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis 
der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for 
bestyrelsen. 
 
Harndrup Vandværk 
Det faste årlige fastholdes på 1.052,84 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag 
fastholdes på 5,76 kr. 
Anlægsbidraget stiger fra 18.601 til 23.975 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Middelfart Kommune må gøre opmærksom på;  
at investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må 
der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis 
der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for 
bestyrelsen.  
 
Husby Sdr. Aaby Vandværk 
Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 1400 kr. inkl. målerbidrag og det variable 
driftsbidrag stiger fra 5,50 til 6,00 kr. 
Anlægsbidraget fastholdes på 30.000 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Forvaltningen anmoder om; 
at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges en begrundelse for taksterne og 
beregningsgrundlaget for både drifts- og anlægsbidrag for det år taksterne godkendes.  
 
Forvaltningen anbefaler;  
at der fremadrettet udarbejdes en flerårig investeringsplan, hvis der planlægges fremtidige 
investeringer. 
 
at der findes inspiration til både beregningsgrundlag for takster og investeringsplan m.m. i 
hjælpeværktøjet "Værktøj til beregning af takster" som er tilgængeligt på Danske 
Vandværkers hjemmeside. 
 
Nørre Aaby Vandværk  
Det faste årlige fastholdes på 500 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag stiger fra 
5,50 til 6,00 kr. 
 
Anlægsbidraget fastholdes på 20.000 kr./år som et bidrag for hovedanlæg og 
forsyningsledning - men uden stikledning jf. vedlagte takstblad. 
 

Forvaltningen anmoder om; 
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at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges en begrundelse for taksterne samt 
beregningsgrundlaget for både drifts- og anlægsbidrag. 
 
Vandværkets anbefales;  
at der udarbejdes et flerårigt likviditetsbudget, da Bestyrelsen planlægger jf. anlægsbudgettet 
investeringer for 8,750 mio. kr. frem mod 2027. 
 
at der findes inspiration til både beregningsgrundlag for takster og likviditetsbudget m.m. i 
hjælpeværktøjet "Værktøj til beregning af takster" som er tilgængeligt på Danske 
Vandværkers hjemmeside. 
 
Skrillinge-Russelbæk Vandværk 
Det faste årlige driftsbidrag stiger fra 2.360,72 til 2.412,08 inkl. målerbidrag og det variable 
driftsbidrag stiger fra 8,35 til 8,48 kr. 
Anlægsbidraget stiger fra 42.604,99 til 42.845,05 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte 
takstblad. 
 
Forvaltningen anmoder; 
at takstforslaget til godkendelse fremadrettet vedlægges en begrundelse for taksterne samt 
beregningsgrundlaget for både drifts- og anlægsbidrag. 
 
Strib Vandværk 
Det faste årlige fastholdes på 950,00 inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag fastholdes 
på 7,50 kr. 
Anlægsbidraget fastholdes på 31.300 kr./år som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Middelfart Kommune må af principielle årsager gøre opmærksom på; 
at investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må 
der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis 
der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for 
bestyrelsen. 
 
Udby-Rolund Vandværk 
Det faste årlige driftsbidrag stiger fra 1.560 til 1.760 kr. inkl. målerbidrag og det variable 
driftsbidrag fastholdes på 5,75 kr. 
Anlægsbidraget stiger fra 18.500 til 32.500 kr. som et samlet bidrag jf. vedlagte takstblad. 
 
Forvaltningen anmoder om; 
at takstforslaget vedlægges en begrundelse for taksterne og en flerårig investeringsplan. 
 
Vandværket anbefales; 
at der findes inspiration til flerårig investeringsplan m.m. i hjælpeværktøjet "Værktøj til 
beregning af takster" som er tilgængeligt på Danske Vandværkers hjemmeside. 
 
Vejlby Fed Vandværk 
Det faste årlige driftsbidrag fastholdes på 805 kr. inkl. målerbidrag og det variable driftsbidrag 
fastholdes på 4,00 kr. 
Anlægsbidraget fastholdes på 22.000 som samlet kr. dog særligt bidrag i landdistrikt jf. 
vedlagte takstblad. 
 
Forvaltningen anmoder om; 
at der udarbejdes et flerårigt likviditetsbudget, da bestyrelsen planlægger jf. anlægsbudgettet 
investeringer for 16 mio. kr. frem mod 2031 
at vandværket samler investeringsplaner i en plan. Vandværket har to investeringsplaner (en 
for udskiftning af hovedledninger samt et nyt vandværk for perioden 2022-2031, og en 
investeringsplan for 2023-2025 med en række mindre investeringer).  
 
Vandværket anbefales; 
at der findes inspiration til likviditetsbudget m.m. kan findes i hjælpeværktøjet "Værktøj til 
beregning af takster" som er tilgængeligt på Danske Vandværkers hjemmeside 
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Klima- Natur og Genbrugsudvalget 
 

1.  Resume 
 

4. budgetopfølgning 

 pr. 31.10.2022 

 

 
Opr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 

(m. o/u) 
2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 
(u. o/u) 

2022 

i 1.000 kr.  

Drift i alt 6.081 9.391 5.676 7.799 -1.592 2.123 

       

Skattefinansieret 11.071 14.381 10.666 9.891 -4,490 -775 

Natur og miljø 7.170 9.828 7.470 7.404 -2.424 -66 

Klima og energi 3.901 4.553 3.196 2.487 -2.066 -709 

           
Selvfinansieret -4.990 -4.990 -4.990 -2.092 2.898 2.898 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering -4.990 -4.990 -4.990 -2.092 2.898 2.898 

       

Anlæg i alt 29.690 111.293 62.490 24.133 -87.160 -38.357 

       

Skattefinansieret 775 16.201 575 933 -15.268 358 

Natur og miljø 775 15.961 575 1.325 -14.636          750 

Klima og energi 0 240 0 -392 -632 -392 

             

Selvfinansieret 28.915 95.092 61.915 23.200 -71.892 -38.715 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 23.200 -71.892 -38.715 

       
Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele 1.000 kr.  
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1a. Resume anlægsprojekter 
 

 
4. budgetopfølgning 

 pr. 31.10.2022 

 

 
Opr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 

(m. o/u) 
2022 

Anlæg i alt 
i 1.000 kr. 

Anlæg i alt 29.690 111.293 62.490 24.133 -87.160 
 

          
Skattefinansieret 775 16.201 575 933 -15.268 
      
Natur og miljø  775 15.961 575 1.325 -14.636 
      
Projekt blå støttepunkter 0 142 156 142 0 
Masterplan for udvikling af Staurby Skov 0 2.879 0 110 -2.769 
Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer 0 690 0 350 -340 
Better BirdLIFE -1.778 -559 -1.778 -3.128 -2.569 
Projekt Bælt i balance 213 721 213 179 -542 
Rekreative stier II (Stiplan) 0 5.890 0 550 -5.340 
Naturrum i Naturpark Lillebælt 0 -151 0 0 151 
Natur- og Energiprojekter - 2021-2022 860 1.391 504 700 -691 
Pulje til gennemf. af biodiversitesproj. 310 459 310 231 -228 
Skovrejsning 0 153 0 481 328 
Sløjfning af brandhaner 470 717 470 660 -57 
Højtvandsbeskyttelse, Varbjerg Strand 0 2.929 0 350 -2.579 
Pulje til biodiversitet og natur 550 550 550 500 -50 
Vedligehold Madpakkehus ved Kobakken 150 150 150 150 0 
Hike Fyn 0 0 0 50 50 
      
Klima og energi 0 240 0 -392 -632 
      
Klima- og energiprojekt –pulje 2017-2020 0 240 0 238 -2 
Grøn pulje 0 0 0 -630 -630 
      
Selvfinansieret – Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 23.200 -71.892 
 
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby 3.500 5.881 3.500 0 -5.881 
Ny genbrugspladsstruktur inkl. omlastestation 3.715 67.293 44.177 1.300 -65.993 
Ny affaldsordning 10 fraktioner 21.700 21.918 21.700 21.900 -18 
Midlertidig omlastestation 0 0 -7.462 0 0 
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2.  Konklusion 
 
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 4. 
budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalgets område. 
 
Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 2,123 mio. kr. på 
driftsbudgettet i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Merforbruget 
vedrører primært politikområdet Affaldshåndtering. 
 
På det skattefinansierede område drift forventes et samlet mindreforbrug på 0,775 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Mindreforbruget vedrører primært 
Klimafolkemødet og skyldes færre uforudsete udgifter samt, at der generelt har været udvist 
stor mådeholdenhed med budgettet. 
 
På det selvfinansierede område drift forventes et merforbrug på 2,898 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget uden over/underskud. Merforbruget vedr. politikområdet Affaldshåndtering 
og skyldes primært, at det er blevet dyrere at drive den midlertidige omlastestation på grund 
af skærpede krav fra Miljøtilsynet og Fødevarestyrelsen. Derudover bidrager stigende priser på 
el, varme, brændstof og vedligehold af biler også til merforbruget. 
 
Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 87,160 mio. kr. på 
anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Set over den 
samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget overholdes. 
 
På skattefinansieret anlæg forventes et mindreforbrug på 15,268 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget inkl. over/underskud. Afvigelsen vedr. primært Natur og Miljø, hvor der 
bl.a. er mindreforbrug på Rekreative stier på 5,340 mio. kr. (forsinkelse af anlægsfasen vedr. 
Banestien), et mindreforbrug på Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,579 mio. kr. 
(forsinkelse pga. skift af projektleder) samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på 2,569 mio. 
kr. (periodeforskydning). Desuden er der et mindreforbrug på 2,769 mio. kr. vedrører 
Masterplan for Staurbyskov i forhold til familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og 
aktivitetsområde) ikke bliver færdigt før 2023. 
 
På det selvfinansierede område anlæg forventes et mindreforbrug på 71,892 mio. kr. i forhold 
til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Forklaringen er et mindreforbrug på 65,993 
mio. kr. på Ny genbrugspladsstruktur inklusiv omlastestation, og et mindreforbrug på 5,881 
mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby. Forklaringen på mindreforbruget er, at 
der budgetmæssigt har været afsat midler til anlægsinvesteringerne i tidligere år, medens 
anlægsfasen først blev påbegyndt i 2022. 
 

 
3.  Beskrivelse til de enkelte temaer  
 
Natur og Miljø 
 
Drift: 
Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 7,470 
mio. kr. til blandt andet naturbeskyttelse, herunder drift af skov, Hindsgavl Dyrehave og 
Naturpark Lillebælt, EU-projektet NEPTUN, vandløbsvæsen herunder vandløbsvedligeholdelse, 
miljøbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse.  
 
Der forventes et mindreforbrug på driften på 0,066 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 
uden over/underskud, svarende til direktionens anbefaling om korrigerende tiltag proportionalt 
på baggrund af udvalgets og politikområdets andel af servicerammen. Beløbet findes ved at 
spare på en ellers planlagt merindsats i forhold til miljøgodkendelser. 
 
 
Anlæg: 
Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 15,961 
mio. kr.  
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Ved denne budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 14,636 mio. kr. på 
anlægsbudgettet inkl. over/underskud. En af forklaringerne er et forventet mindreforbrug på 
Rekreative stier på 5,340 mio. kr. Dette skyldes travlhed med gennemførelse af Covid-19 
anlæggene, skift af projektleder samt at CO2 beregninger – og bæredygtighedsdelen har 
været mere ressourcekrævende end forventet. Desuden forventes et mindreforbrug på 
Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,579 mio. kr. (forsinkelse pga. skift af projektleder) 
samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på 2,569 mio. kr. (periodeforskydning). Endelig 
forventes et mindreforbrug på 2,769 mio. kr. på Masterplan for Staurbyskov vedr. 
familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og aktivitetsområde) ikke bliver færdigt før 2023. 
 
Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes. 
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om en anlægsbevilling - se punkt 4.3.  
 
Der søges om en anlægsbevilling til Vådområdeprojektet Stor Å og Pave Bæk bestående af en 
udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på hhv. 1,7 mio. kr. Begrundelsen er, at Middelfart 
Kommune modtager 1,7 mio. kr. fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til 
projektet. Formålet med projektet er at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og 
kystvande. 
 
 
Klima og Energi 
 
Drift: 
Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 3,196 
mio. kr. til kontingent til Clean, Klimaplan DK2020 (Parisaftalen), diverse EU-projekter, 
Klimafolkemødet samt udvikling af Klimalaboratoriet. 
 
Der forventes et mindreforbrug på driften på 0,709 mio. kr., primært vedr. Klimafolkemødet. 
Begrundelsen er, at der har været udvist stor mådeholdenhed med budgettet generelt, 
herunder løn til projektansættelser. Desuden har der været afsat midler i budgettet til 
uforudsete udgifter, herunder udgifter til håndtering af voldsomt vejr, som heldigvis ikke blev 
aktuelt.  
 
I mindreforbruget er desuden indarbejdet en besparelse på 0,043 mio. kr. svarende til 
direktionens anbefaling om korrigerende tiltag proportionalt på baggrund af udvalgets og 
politikområdets andel af servicerammen. Beløbet findes ved at nedjustere aktiviteter på 
Klimalaboratoriet.  
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om driftsbevillinger - se punkt 4.1.  
 
Der søges om en udgiftsbevilling i 2022 på 0,117 mio. kr. til EU-projektet COHEAT2. Det er et 
EU-LIFE projekt om grøn varme. Projektet omhandler energiplanlægning, energi- og 
varmeforsyning uden for kollektive forsyningsområder samt udvikling af nye 
organisationsmodeller/ samarbejder. Finansieringen fra EU udgør 95% og egenfinansieringen 
udgør 5%.  
 
Der søges om en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
bevilling under politikområdet ”Klima og Energi”. Begrundelsen er, at der udbetales 0,840 mio. 
kr.  i form af et bloktilskud til Middelfart Kommune (kassen) til konkrete initiativer til mere 
grøn varme og udfasning af fossil gas. Tillægsbevillingen finansieres af kassen. De resterende 
0,640 mio. kr. tilgår Økonomiudvalgets driftsbevilling under politikområdet ”Administration”. 
  
Anlæg: 
Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 0,240 
mio. kr.  
 
Ved denne budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 0,632 mio. kr. Forklaringen er, at 
vi har modtaget 0,630 mio. kr. i indtægt til Grøn Pulje, som først forventes udbetalt til puljens 
ansøgere i løbet af 2023/2024. 
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Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes.    
 
Anden forsyning – Selvfinansieret 
 
Drift: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 
til Anden forsyning på 0 kr. Politikområdet administrerer udelukkende fordelingen af 
varmeudgifter mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme. 
 
 
Anlæg: 
Der er ikke i 2022 noget anlægsbudget under Klima- Natur og Genbrugsudvalget indenfor 
Anden forsyning. 
 
 
Affaldshåndtering - Selvfinansieret 
 
Drift: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 
til Affaldshåndtering på -4,990 mio. kr. Budgettet vedrører Affald og Genbrug. 
 
Der forventes et merforbrug på 2,898 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget 
uden over/underskud. Merforbruget skyldes primært, at det er blevet 1,5 mio. kr. dyrere at 
drive den midlertidige omlastestation. Det er ikke muligt at bruge eget personale på 
Bogensevej til at drive omlastningen på Højagervej pga. skærpede krav fra Miljøtilsynet og 
Fødevarestyrelsen til afvask og øvrig renholdelse i forbindelse med omlastning af madaffald. 
Derudover skyldes merforbruget øgede udgifter til el, varme og brændstof på 0,812 mio. kr. 
pga. højere priser og øgede udgifter til vedligehold af biler på 0,5 mio. kr.          
 
Affaldsområdet er takstfinansieret. 
 
Anlæg:  
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud 
til Affaldshåndtering på 95,092 mio. kr., der består af følgende: 
 
Overført over/underskud fra 2021 til 2022 33,177 mio. kr. 
Det godkendte Budget 2022-2025 - bevilling i 2022 28,915 mio. kr. 
Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Ny Genbrugspladsstruktur 20,000 mio. kr. 
Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Omlastestationen 13,000 mio. kr. 
Korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud   95,092 mio. kr. 
 
I 2022 forventes et mindreforbrug på 71,892 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. 
over/underskud på 95,092 mio. kr. Forklaringen skyldes et mindreforbrug på 65,993 mio. kr. 
på Ny genbrugspladsstruktur inklusiv omlastestation, og et mindreforbrug på 5,881 mio. kr. på 
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby.  
 
Det forventes at kun en del af det korrigerede anlægsbudget, svarende til 23,2 mio. kr., vil 
blive forbrugt i 2022, mens resten forventes forbrugt i 2023 og 2024.   
 
Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes.    
 
Affaldsområdet er takstfinansieret. 
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4.  Indstillinger 
 
4.1 Driftsbevillinger 
 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 
Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

0,117 
0,730 
0,730 
0,600 

2022 
2023 
2024 
2025 

Det indstilles, at der gives en samlet udgiftsbevilling på 2,177 
mio. kr. vedrørende EU-projektet COHEAT2 til Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 
Energi”. Tillægsbevillingen finansieres af politikområdet "Klima og 
Energi" samt politikområdet "Administration" under 
Økonomiudvalget. 

2,177  Driftsbevillinger i alt KNG 
 
Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

0,200 
 

2022 
 

Det indstilles, at der gives en samlet udgiftsbevilling på 0,2 mio. 
kr. til Klima- Natur og Genbrugsudvalgets bevilling under 
politikområdet ”Klima og Energi”. Tillægsbevillingen søges i 
forbindelse med udbetalingen af et bloktilskud til Middelfart 
Kommune til Grøn Varme på i alt 0,840 mio. kr. og finansieres af 
kassen. De resterende 0,640 mio. kr. tilgår Økonomiudvalgets 
driftsbevilling under politikområdet ”Administration”. 

0,200  Driftsbevillinger i alt KNG 
 
Bevillinger der tilgår kassen: 
 
Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

-0,110 
-0,694 
-0,694 
-0,570 

2022 
2023 
2024 
2025 

 

Det indstilles, at der gives en samlet indtægtsbevilling på 2,068 
mio. kr. vedrørende EU-projektet COHEAT2 til Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 
Energi”. Indtægtsbevillingen finansierer 95% af tillægsbevillingen 
til projektet på politikområdet "Klima og Energi" på 2,177 mio. kr. 
De resterende 5% af projektet finansieres af en negativ 
udgiftsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling under 
politikområdet "Administration". 

-2,068  Driftsbevillinger i alt KNG  
 
 
4.2 Projektbevillinger (nulbevillinger på driften)  
 
Ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning.  
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4.3 Anlægsbevillinger (skattefinansieret anlæg) 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

1,700 1,700 
 

2022 
 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til 
anlægsprojektet Vådområde ved Stor Å og Pave 
Bæk. Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 
indtægtsbevilling. 

1,700 1,700 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 
  
Bevillinger der tilgår kassen:  
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

1,700 1,700 
 

2022 
 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en negativ tillægsbevilling med 
dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. 
til anlægsprojektet Vådområde ved Stor Å og Pave 
Bæk. Indtægtsbevillingen modsvares af en 
tilsvarende udgiftsbevilling. 

-1,700 -1,700 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 
 
 
4.4 Anlægsbevillinger (selvfinansieret anlæg) 
 
Ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning.  
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Fax +45 9839 2498 
 
 
MIDTJYLLAND 
Vestergade 48 H, 2. sal 
DK–8000 Aarhus C 
Tlf. +45 9682 0400 
 
 
SJÆLLAND 
A.C. Meyers Vænge 15 
2450 København SV 
Tlf.: +45 9682 0400 
 
 
www.planenergi.dk 
planenergi@planenergi.dk 
CVR: 7403 8212 
 

Notat udarbejdet af: 
Lars M. Odgaard 
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Beregning af drivhusgasreduktioner ved 
nedsættelse af hastighedsgrænser på 
motorvej i Middelfart Kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 august 2022 
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1 Beskrivelse af forudsætninger for beregninger 

 
Hastighedsgrænser på motorvej i Middelfart Kommune 
 
Som det fremgår af Tabel 1, der er baseret på oplysninger fra Vejdirektoratet, er der frem til 
ultimo 2022 110 km/t hastighedsbegrænsning på 11,3 km af den del af den Fynske Motorvej, 
der går gennem Middelfart Kommune og 6,4 km med 130 km/t hastighedsbegrænsning. 
 
Når udvidelsen fra 4 til 6 baner på strækningen fra Nørre Aaby til Assens er færdig ultimo 2022, 
vil der være 130 km/t hastighedsbegrænsning på 13,8 km af den del af den Fynske Motorvej, 
der går gennem Middelfart Kommune og 3,9 km med 110 km/t hastighedsbegrænsning. 
 

Lillebæltsbroen – Jyllandsvej  1 km 110 km/t 
Jyllandsvej – Kirkebjerg  6,4 km 130 km/t 
Kirkebjerg – Nørre Aaby  2,9 km 110 km/t 
Nørre Aaby – Assens – 4 baner – indtil ultimo 2022 7,4 km 110 km/t 
Nørre Aaby – Assens – 6 baner – fra ultimo 2022 7,4 km 130 km/t 

 
Tabel 1: Hastighedsgrænser på motorvej i Middelfart Kommune 

Årsdøgntrafik 

Ifølge Vejdirektoratet var der i 2021 en årsdøgntrafik på den Fynske Motorvej på i alt 62.800 
motorkøretøjer. Heraf var 6.300 motorkøretøjer over 5,8 meter. Årsdøgntrafik af 
motorkøretøjer under 5,8 meter, som forudsættes at være person- og varebiler, var i 2021 
56.500 motorkøretøjer. Da 2021 var lidt atypisk med mindre trafik, som følge af Covid-19, er der 
foretaget en regulering i forhold til før-Covid-19-niveau, svarende til en årsdøgntrafik af person- 
og varebiler på 63.300 motorkøretøjer.  

Brændstofforbrug 

I rapporten ”Lägre farter sparar liv och räddar miljön” har Naturskyddsföreningen i Sverige 
opgjort personbilers brændstofforbrug ved forskellige hastigheder. Af rapporten fremgår, at 
hastigheden har stor indflydelse på bilers brændstofforbrug og dermed udledning af 
drivhusgasser, hvilket også fremgår af notatet ”Højere hastighed og klima”, Concito, 2009. 
 
Brændstofforbruget ved forskellige hastigheder i den svenske rapport og i notat fra Concito 
stemmer overens med oplysninger fra Teknologisk Institut og FDM, vedrørende 
brændstofbesparelse ved nedsættelse af hastighed fra 130 km/t til 110 km/t.  
 
I forbindelse med Energistyrelsens Basisfremskrivning (BF-19) har DCE - Nationalt Center for 
Miljø og Energi beregnet en gennemsnitlig emissionsfaktor for hver køretøjskategori, som er 
vægtet efter trafikarbejdet (for de enkelte størrelser og brændstoftyper). I 2017 er det beregnet 
til 148 g CO2eq/km for personvogne og 205 g CO2eq/km for varevogne, med et gennemsnitligt 
brændstofforbrug på 16,1 km/l, svarende til 6,2 l/100 km. I 2022 er det beregnet til 137 g for 
personvogne og 203 g CO2eq/km for varevogne, med et gennemsnitligt brændstofforbrug på 5,8 
l/100 km, svarende til 17,2 km/l. Fordeling af emissionsfaktor og brændstofforbrug i forhold til 
personbiler og varevogne samt benzin og dieselbiler er foretaget i henhold til tal fra Danmarks 
Statistik. 
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På baggrund af brændstofforbruget ved forskellige hastigheder fra den svenske rapport og DCE’s 

gennemsnitlige brændstofforbrug og drivhusgasemission, er brændstofforbrug og 
drivhusgasemission justeret til dagens forhold i Danmark, hvilke fremgår af tabel 2.  
 

Km/t 100 110 130 
l/100 km 6,5 7,1 8,7 
g CO2eq/km 161 177 217 

 
Tabel 2: Brændstofforbrug og drivhusgasemissioner 

2 Resultater 

På baggrund af ovenstående forudsætninger vedrørende hastighedsgrænser på motorvej, 
vejlængder, årsdøgntrafik, brændstofforbrug og drivhusgasemission er reduktion af 
drivhusgasemission ved nedsættelse af hastighedsgrænser, på den Fynske Motorvej der går 
gennem Middelfart Kommune, beregnet. 

Hastighedsgrænse på 110 km/t 

Nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 130 km/t til 110 km/t vil frem til ultimo 2022 vedrører 
6,4 km motorvej, hvilket vil medføre en reduktion af drivhusgasemission på ca. 16 ton 
CO2eq/døgn. 
 
Nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 130 km/t til 110 km/t vil fra ultimo 2022 vedrører 13,8 
km motorvej, hvilket vil medføre en reduktion af drivhusgasemission på knap 35 ton CO2eq/ 
døgn. Årligt vil det medføre en drivhusgasreduktion på knap 12.660 ton CO2eq/år, under 
forudsætning af, at der ses bort fra perioder med kø, dårligt vejr, mv., hvor det ikke vil være 
muligt at køre 130 km/t. Denne hastighedsnedsættelse vil betyde, at det vil tage hver bilist 1 
minut og 9 sekunder mere at tilbagelægge strækningen på 13,8 km. 

Hastighedsgrænse på 100 km/t 

Nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 110 km/t til 100 km/t, på de 3,9 km af 
motorvejsstrækningen, hvor der i dag er 110 km/t hastighedsbegrænsning, vil medføre en 
reduktion af drivhusgasemissionen på godt 4 ton CO2eq/døgn og 1.470 ton CO2eq/år, under 
forudsætning af, at der ses bort fra perioder med kø, dårligt vejr, mv., hvor det ikke vil være 
muligt at køre 110 km/t.  Hastighedsnedsættelsen vil betyde, at hver bilist skal bruge 12 
sekunder mere på at tilbagelægge strækningen på 3,9 km. 
 
En nedsættelse af hastighedsgrænsen til 100 km/t for hele motorvejsstrækningen på 17,7 km, 
svarende til 3,9 km fra 110 km/ til 100 km/t og 13,8 km fra 130 km/t til 100 km/t, vil medføre en 
reduktion af drivhusgasemission på 53 ton CO2eq/døgn. Årligt vil det medføre en reduktion af 
drivhusgasemission på 19.340 ton CO2eq/år, under forudsætning af, at der ses bort fra perioder 
med kø, dårligt vejr, mv., hvor det ikke vil være muligt at køre henholdsvis 110 og 130 km/t. 
Hastighedsgrænsen på 100 km/t vil samtidig betyde, at hver bilist skal bruge 2 minutter og 7 
sekunder mere på at tilbagelægge hele strækningen på 17,7 km. 

Hastighedsgrænser på henholdsvis 100 km/t og 110 km/t 

En nedsættelse af hastighedsgrænsen på hele motorvejsstrækningen på 17,7 km, med en 
nedsættelse fra 110 km/t til 100 km/t på strækningen på 3,9 km og fra 130 km/t til 110 km/t på 
strækningen på 13,8 km, vil medføre en reduktion af drivhusgasemission på knap 39 ton 
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CO2eq/døgn. Årligt vil det således kunne medføre en reduktion af drivhusgasemission på 14.130 
ton CO2eq/år, under forudsætning af, at der ses bort fra perioder med kø, dårligt vejr, mv., hvor 
det ikke vil være muligt at køre henholdsvis 110 og 130 km/t. Den nævnte 
hastighedsnedsættelse til henholdsvis 100 og 110 km/t vil betyde, at det vil tage hver bilist 1 
minut og 21 sekunder mere at tilbagelægge hele strækningen på 17,7 km. 
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Natur- og miljøafdelingen

Middelfart Kommune
Nytorv 9

5500 Middelfart
www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte   

cvr.: 29189684

Kristine.LangagerJensen@middelfart.dk

Sagsnr.: 2017-021418-100  

Lene Kampmann Hansen
Henning Kjærshøj Hansen
Strib Landevej 72
5500 Middelfart

12-09-2022

Ekspropriation til offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov

I forlængelse af den afholdte åstedsforretning den 25. april samt genoptagelse af 
åstedsforretningen d. 8. september 2022 vedrørende ekspropriation til offentlig sti fra 
Strib Landevej til Staurby Skov fremsendes hermed udskrift af protokollen for
åstedsforretningen. 

Med dette brev fremsendes desuden:

1. Erstatningstilbud. Hvis erstatningstilbuddet kan accepteres, bedes det 
underskrevet og sendt retur til nedenstående mailadresse.

2. En erklæring om igangsætning af anlægsarbejdet. Såfremt I er indforstået med 
gennemførelsen af det på åstedsforretningen fremlagte projekt og kan 
acceptere, at Middelfart Kommune igangsætter anlægsarbejdet umiddelbart 
efter Middelfart Byråd har truffet ekspropriationsbeslutning bedes erklæring 
underskrevet og sendt retur til nedenstående mailadresse.

Hvis I har rettelser til protokollen eller yderligere bemærkninger, skal disse sendes til 
Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Kristine Langager Jensen på email:

Kristine.LangagerJensen@middelfart.dk

Hvis I har spørgsmål til det fremsendte materiale, er I ligeledes velkommen til at 
kontakte undertegnede på ovenstående mailadresse eller på tlf.: 88 88 55 00.

Med venlig hilsen

Kristine Langager Jensen
Projektleder
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Byrådet i Middelfart Kommune besluttede den 22. juni 2020 at indlede ekspropriation til 
anlæggelse af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov, med henblik på at erhverve 
de arealer og rettigheder, der er nødvendige for at gennemføre projektet.  
 
Den nye offentlige sti skal give adgang for borgerne i Strib til eksisterende stisystemer i 
Staurby Skov fra nord. Den nye offentlige sti vil sikre almenvellet en sikker og direkte vej 
fra Strib til Staurby Skov uden at folk skal gå langs den trafikerede Strib Landevej for at 
komme til de eksisterende stisystemer.   
 
Middelfart Kommune har i medfør af § 96 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offent-
lige veje m.v. (Vejloven) hjemmel til at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder.  

Mandag d. 25. april 2022 kl. 13:30 blev der afholdt åstedsforretning vedr. matr.nr. 20c, 
20d Staurby By, Strib-Røjleskov og 45b Røjle By, Strib-Røjleskov. 
 
På åstedsforretningen d. 25. april 2022 blev et alternativt stiforløb foreslået, og åstedsfor-
retningen blev udsat indtil Middelfart Kommune havde behandlet forslaget om ændringen. 
Lodsejerne blev indvarslet til genoptagelse af åstedsforretningen som nedenfor anført. 
 
Torsdag d. 8. september 2022 blev forretningen genoptaget vedr. matr.nr. 20d Staurby 
By, Strib-Røjleskov og 45b Røjle By, Strib-Røjleskov. 
 
Åstedsforretningen blev afholdt efter bestemmelserne i lov om offentlige veje m.v., kapitel 
10 (lov nr. 1520 af d. 27. dec. 2014 med senere ændringer). 
 
 
Indvarsling mv. 
Ejerne af de berørte ejendomme har været indvarslet til åstedsforretningen ved besked til 
E-boks af d. 22. marts 2022 og d. 6. juli 2022 til genoptagelse af åstedsforretningen.  
 
Til ejeren af den berørte ejendom er der sammen med indvarslingsbrev fremsendt: 

· Ejendomsbeskrivelse og arealfortegnelse 
· Ekspropriationsplan 
· Lov om offentlige veje, kap. 10 
· Ekspropriationsvejledning ”Information om ekspropriationer…” 
· Fuldmagt, til brug ved repræsentation ved 3. person 

 
Åstedsforretningen d. 25. april 2022 har endvidere været offentlig bekendtgjort på Middel-
fart Kommunes hjemmeside fra tirsdag d. 22. marts 2022. Hvor ekspropriationsplanen, are-
alfortegnelsen m.m. også har været tilgængelig.  
 
Forud for åstedsforretningen samt genoptagelse heraf blev grænsen for de påtænkte er-
hvervede arealer til den kommende offentlige sti afmærket med træpæle; træpæl med 
orange top for permanent erhvervelse og træpinde med grøn top for midlertidig arealer-
hvervelse (arbejdsarealer). 
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Deltagere d. 25. april og 8. september 2022: 
For Middelfart Kommune: 

Ekspropriationsudvalg:  
Medlem af Teknisk Udvalg Allan Buch (AB) 
Trafik- og vejchef, Uffe Høybye (UH)  
Projektleder Kristine Langager Jensen, Natur- og Miljøafdelingen (KLJ) 
Kommunens rådgivere: 

Landinspektør Annemette Getreuer Micheelsen, LIFA A/S Landinspektører (AGM) 
 
Åstedsforretning d. 25. april 2022 
Forretningen blev ledet af Allan Buch (AB). 
Protokollen blev ført af Annemette Getreuer Micheelsen (AGM). 
 
AB bød velkommen og deltagerne blev præsenteret. 
 
UH redegjorde for det overordnede stiprojekt: 
Middelfart kommune har vedtaget at anlægge en offentlig sti fra Strib landevej til Staurby 
Skov. Den nye offentlige sti vil sikre almenvellet en sikker og direkte vej fra Strib til Staurby 
Skov. UH forklarede, at dette stiforløb er det mest trafiksikre i forhold til andre alternativer i 
nærheden, da overgangen fra vej til sti ligger højt. 
 
UH forklarede endvidere, at der tidligere har været dialog med lodsejerne berørt af ekspro-
priationen, for at afklare hvorvidt det var muligt, at indgå frivillige aftaler om arealerhver-
velse til hele stiprojektet. Det har Middelfart Kommune vurderet ikke var en mulighed, og 
man er derfor gået videre til ekspropriation. Det er dog forsøgt at tilrette projektet efter de 
tidligere fremsatte ønsker fra lodsejerne bl.a. ift. placering samt beplantningsbælte langs 
skellet mod matr.nr. 56b Røjle By, Strib-Røjleskov.  
 
UH fortalte, at beplantningsbæltet er 5 m bredt og ved de 2 projekterede vigepladser er det 
3 m bredt. Beplantningsbæltet vil bestå af hjemmehørende planter og det vil være en stan-
dard blanding til 4 række bryn/ensidigt læhegn: hunde-rose, dunet gedeblad, ribs, benved, 
slåen, trøst, vietorn, kalkved, hvidtjørn, alm hæg, selje-røn og skov-abild. Beplantningsbæl-
tet bliver tæt og mellem 2 m til 10-15 m. Vigepladserne er ikke tænkt som opholdspladser 
og kreaturhegn ændres jf. projektet og der sættes klap-låger i.  
 
UH gennemgik ekspropriationens omfang i samarbejde med AGM. Ekspropriationen blev 
påvist både på ekspropriationsplanen, og der blev henvist til afmærkningen i marken.  
 
På åstedsforretningen blev et ændret stiforløb foreslået. Det ændrede stiforløb ses skitseret 
på udsnit af ekspropriationsplanen under nedenstående bemærkninger for de enkelte ejen-
domme. 
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AGM gennemgik de formelle forhold omkring indvarslingens lovlighed og annoncering samt 
fremlæggelse af materiale på kommunens hjemmeside. Der var enighed om åstedsforret-
ningens lovlige indvarsling. 
 
AGM gennemgik desuden procedurer og klagemuligheder ved ekspropriation, jf. den frem-
sendte information om ekspropriationer, der af Middelfart Kommune foretages efter reg-
lerne i vejlovens kapitel 10. 
 
De overordnede principper for udregning af ekspropriationserstatning og enkelttakster 
blev gennemgået for de enkelte ejendomme. Erstatningen vil blive tilrettet eventuelle æn-
dringer i projektet. Erstatningstilbud fremsættes under forudsætning af ekspropriationens 
fremme på det foreliggende grundlag samt af Byrådet i Middelfart Kommunes endelige 
ekspropriationsbeslutning. 
 
Åstedsforretningen udsættes indtil Middelfart Kommune har behandlet forslaget om æn-
dring af stiforløbet. De berørte lodsejere vil forud for genoptagelse af åstedsforretning blive 
indkaldt med 14 dages varsel til E-boks. Dette betyder desuden, at den politiske behandling 
mv. udsættes. 
 
Genoptagelse af åstedsforretningen d. 8. september 2022 
Forretningen blev ledet af Allan Buch (AB). 
Protokollen blev ført af Annemette Getreuer Micheelsen (AGM). 
 
AB bød velkommen og deltagerne blev præsenteret. 
 
AGM gennemgik de formelle forhold omkring indvarslingens lovlighed. Der var enighed om 
åstedsforretningens lovlige indvarsling. AGM gennemgik desuden procedurer og klagemu-
ligheder ved ekspropriation, jf. den fremsendte information om ekspropriationer, der af Mid-
delfart Kommune foretages efter reglerne i vejlovens kapitel 10. 
 
Kristine Langager Jensen (KLJ) redegjorde for ændringerne til stiprojektet. Stien er blevet 
kortere, mere lige, behovet for arealerhvervelse er mindsket og anlægsomkostningerne vil 
derfor blive reduceret. Der er desuden blevet indtænkt nogle trafiksikkerhedsmæssige for-
anstaltninger i form af cykelbomme samt et skarpt sving i begyndelsen af den nye sti fra 
Strib Landevej. Dette skal nedsætte hastigheden på den gående og cyklende færdsel på 
stien.  
 
AGM gennemgik ekspropriationens omfang. Ekspropriationen blev påvist både på ekspro-
priationsplanen, og der blev henvist til afmærkningen i marken. 
 
AGM gennemgik erstatningstilbud for de enkelte ejendomme. Erstatningstilbud fremsættes 
under forudsætning af ekspropriationens fremme på det foreliggende grundlag samt af By-
rådet i Middelfart Kommunes endelige ekspropriationsbeslutning. 
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Det blev oplyst, at rettelser til protokollen og/eller yderligere bemærkninger hertil, skal sen-
des inden 4 uger efter datoen for genoptagelse af åstedsforretningen (dvs. inden torsdag 
d. 6. oktober 2022) til Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Kristine Langager 
Jensen på email: 
Kristine.LangagerJensen@middelfart.dk 
 
Lodsejere af ejendommene berørt af ekspropriationen mødte frem til åstedsforretningen, 
som efterfølgende anført, og havde følgende bemærkninger: 
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Lb.nr.: 1 
 
Matr.nr. 20c Staurby By, Strib-Røjleskov og 45b Røjle By, Strib-Røjleskov 
 
Ejer iflg. tingbogen: Lene Kampmann Hansen og Henning Kjærshøj Hansen 
 
For Lb.nr. 1 mødte: Henning Kjærshøj Hansen 
 
Bemærkninger: 
Henning mener, at stien er placeret det farligste sted i byen, og at der er meget dårlige 
oversigtsforhold. Han er bekymret for, at der vil ske ulykker i forbindelse med krydsningen 
af Strib Landevej som er meget trafikeret, og hvor der køres stærkt. UH forklarede, at det 
er vigtigt at få lavet en sti fra Strib til Staurby Skov og at den projekterede placering af 
stien ligger højt, hvilket giver bedre oversigtsforhold. Han forklarede endvidere, at der ikke 
findes andre gode alternative placeringer i nærheden.  
 
Henning spurgte til om stien kun er en gangsti, hvortil UH forklarede, at det både kan 
være gang- og cykelsti. Henning vil foretrække, at det kun blev gangsti.  
 
Henning vil ikke have bord-bænkesæt i vigepladserne, da det indbyder til ophold, og det 
er han ikke interesseret i. UH forklarede, at vigepladserne ikke er tænkt som opholdsare-
aler, men alene som et sted hvor man midlertidigt kan trække sig ind, når der er flere der 
skal passere hinanden på den forholdsvis stejle sti. 
 
Henning spurgte til, hvad det planlagte beplantningsbælte mod naboejendommen lb.nr. 2 
kommer til at bestå af. UH og KLJ forklarede, at det er en standartblanding af hjemmehø-
rende planter bestående af hunde-rose, dunet gedeblad, ribs, benved, slåen, trøst, vie-
torn, kalkved, hvidtjørn, alm hæg, selje-røn og skov-abild. Blandingen vil give en tæt be-
plantning som skærmer naboejendommen lb.nr. 2 mod gener fra publikum, der benytter 
stien.   
 
Henning vil gerne have, at der bliver sat en klaplåge i hegnet ved Strib Landevej, så der 
ikke er direkte adgang fra Strib Landevej til stien. Middelfart Kommune vurderer, at dette 
ikke er nødvendigt for trafiksikkerheden og lodsejers ønske efterkommes derfor ikke.   
 
Henning oplyste, at der er forpagter på arealerne og at arealerne bruges til afgræsning af 
kvier. Derfor foreslog han, at anlægsarbejdet kommer til at ligge indenfor perioden slut ok-
tober til april/maj, hvor der ikke er kvier på ejendommen og efter nærmere aftale med for-
pagter. Desuden har Henning oplyst, at hvis anlægsarbejdet strækker sig over mere end 
14 dage i perioden 1. juni til 25. oktober kan der ikke fås støtte til arealerne med perma-
nent græs. UH forklarede, at anlægstidspunktet må afklares når anlægsarbejdet nærmer 
sig, og at det skal koordineres ift. hvornår grundvandet er lavest, da arealerne generelt er 
meget våde. 
 
Henning spurgte om det er korrekt, at der er planlagt anlæggelse af en regnvandsledning 
i stien. Dette kunne UH og KLJ bekræfte, samt at afvandingen vil ske til åen. Dette un-
drede Henning, da han tidligere har været i kontakt med Middelfart Kommunen vedr. an-
læg af en sø på ejendommen og afvanding til denne sø. Dette havde han fået afslag på. 
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KLJ formidler en kontakt til Middelfart Kommune, som kan være behjælpelig med afkla-
ring af Hennings spørgsmål ift. søen. 
 
Henning er skuffet over den manglende dialog i forhold til projekteringen af sti-forløbet. 
Han kan ikke genkende udlægningen om, at Middelfart Kommune har forsøgt at indgå fri-
villig aftale om erhvervelse af arealerne. Han anerkendte dog, at der har været forudgå-
ende dialog om projektet, og at man i den forbindelse har fået fastlagt skellet for de be-
rørte ejendomme. Efter skelfastlæggelsen har der ikke været dialog, før han modtog ind-
kaldelsen til åstedsforretningen. I begyndelsen var Henning positiv overfor stiprojektet, 
men han er ikke tilfreds med dialogen og heller ikke med det fremlagte stiforløb. 
 
Henning fremsatte på åstedsforretningen forslag om et ændret stiforløb som vist på ne-
denstående udsnit af ekspropriationsplanen. Det ændrede stiforløb er vist med blå linje. 
Argumenterne for det ændrede stiforløb er:  

1. Der vil skulle eksproprieres et mindre areal. 
2. Forløbet vil være mere lige. 
3. Stien vil være kortere. 
4. Der vil i mindre grad være behov for beskæring af eksisterende beplantning. 
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Principperne for ekspropriationserstatningen og enkelttakster blev gennemgået. Erstatnin-
gen vil blive tilrettet eventuelle ændringer i projektet.  
 
Genoptagelse af åstedsforretningen d. 8. september 2022:  

For Lb.nr. 1 mødte: Henning Kjærshøj Hansen og Lene Kampmann Hansen 
 
KLJ forklarede, at beplantningsbæltet mod naboejendommen lb.nr. 2 er ændret, og nu 
kommer til at bestå af syrener. Dette havde Henning og Lene ikke noget imod, men be-
mærkede at syrener vokser hurtigt, og at Kommunen skal holde beplantningen. Dette be-
kræftede KLJ og UH, desuden kunne de oplyse om, at der ikke kommer beplantnings-
bælte på modsatte vestsiden af stien mod marken.  
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Henning spurgte til hvad det nye hegn langs stien kommer til at bestå af. KLJ fortalte, at 
det vil være som det eksisterende, som er et tre trådet strømhegn. Henning og Lene be-
mærkede, at ledhullet skal flyttes længere mod nordvest, således at forpagter har adgang 
fra Strib Landevej til marken. Det blev desuden aftalt, at ledhuller skal være minimum 4 m 
brede, således at forpagteren kan komme igennem med traktor. Dette bekræftede KLJ. 
UH fortalte, at trådhegnet kommer til at stå på Henning og Lenes jord efter anlægsarbej-
dets afslutning. 
 
Lene spurte hvor store vigepladserne er. KLJ og AGM fortalte, at de er projekteret til 2x5 
m. UH forklarede at de ikke er tænkt som opholdsarealer, men alene som et sted hvor 
man midlertidigt kan trække sig ind, når der er flere der skal passere hinanden på den for-
holdsvis stejle sti. 
 
Lene og Henning var interesserede i at vide, om der må færdes knallerter, mountainbikes 
og heste på stien. UH fortalte, at der ikke må køre knallerter, men at man ikke kan forhin-
dre mountainbikes i at benytte stien. Kommunen vil afvente om det bliver et problem med 
heste på stien, og om der evt. skal skiltes med ridning forbudt.  
 
Lene og Henning var desuden interesserede i, om der blev sat en skraldespand op. UH 
og KLJ fortalte, at det bliver der ikke. 
 
KLJ fortalte, at på den første del af stien fra Strib landevej og mod skoven vil stiens be-
lægning bestå af græsarmeringsblokke i plastik med slotsgrus. 
 
Henning spurgte ind til en ledning med overfladevand fra brogården og ned til mølleåen. 
KLJ kunne bekræfte, at kommunen har givet tilladelse til en sådan ledning i det fremtidige 
sti-areal. Hvis ledningen ikke kan holdes indenfor stiarealet, er det ledningsejers ansvar at 
indgå aftale med grundejerne. KLJ kunne oplyse om, at der er givet udledningstilladelse 
til mølleåen og at den gamle bro over åen bibeholdes.  
 
Henning og Lene ville gerne vide hvornår anlægsarbejdet er påtænkt igangsat. KLJ oply-
ste om, at det er til foråret 2023, og at det vil ske i dialog med grundejer og forpagter. Op-
timalt hvis vejrforhold mv. tillader det, vil man gerne afslutte arbejdet inden kvierne kom-
mer på græs i april/maj. 
 
Henning påpegede, at han fortsat er ked af den manglende dialog.  
 
AGM gennemgik erstatningstilbud og det vil desuden blive fremsendt sammen med proto-
kollen.   
 
 
 
 
 
 
  
 

Side 231



Side 232



Erstatningstilbud

Løbenr. 1

I forbindelse med ekspropriation til offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov, ønsker 
Middelfart Kommune at erhverve nødvendige arealer på jeres ejendom:

Matr.nr. + ejerlav 45b Røjle By, Strib-Røjleskov
Landbrugsejendom

Ejer og adresse Lene Kampmann Hansen
Henning Kjærshøj Hansen
Strib Landevej 72
5500 Middelfart

Beliggenhed: Strib Landevej 72
5500 Middelfart

Middelfart Kommune tilbyder som anlægsmyndighed følgende erstatning for etablering samt yderligere 
ulemper i forbindelse med anlæggelse af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov. 

Der henvises til arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan.
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Erstatningstilbud:

Grundbeløb: 4.500,00            kr.

Matr.nr. 45b Røjle By, Strib-Røjleskov

Permanent arealerhvervelse

Areal der afstås til off. sti, landzone: ca. 805 m² á 20,00       kr/m² 16.100,00          kr.

Afgrødeerstatning, græs: ca. 805 m² á 0,72 kr/m² 579,60               kr.

Midlertidig arealerhvervelse

Afgrødeerstatning, vedvarende græs: ca. 990 m² á 0,72 kr/m² 712,80               kr.

Strukturskadeerstatning, middelsvær: ca. 990 m² á 2,11 kr/m² 2.088,90            kr.

Skattekompensation

Regulering af grundskyld (november 2022-31. 

december 2024) 348,53               kr.

Ulemper

Til ændring af markkort: 2.500,00            kr.

For tabt EU-hektarstøtte (1.900 kr./ha) ca. 990 m² á 0,19 kr/m² 188,10               kr.

Gener under anlægsarbejdets gennemførsel 8.050,00            kr.

I alt: 35.067,93          kr.

I alt afrundet: 35.100,00          kr.

Foranstående erstatningstilbud fremsættes under forbehold af Middelfart Byråds endelige godkendelse.

I forbindelse med ekspropriationen yder Middelfart Kommune en éngangserstatning til fuld og hel dækning. 

Erstatning for arealerhvervelse mv. opgøres efter gældende praksis for erstatning af landbrugsjord.

Såfremt SKAT anser erstatningen som momspligtig tillægges erstatningen moms. Beløbet udbetales på 

baggrund af en momsfaktura udstedt af ejeren, med tilhørende dokumentation for opkrævningen.

Arealerne vil efter projektets udførelse blive opmålt. Øges overnævnte arealer vil beløbene blive reguleret.

Såfremt arealer er bortforpagtet afregner ejeren selv med forpagteren.

Udbetaling vil ske senest 4 uger efter der er truffet endelig ekspropriationsbeslutning. Evt. regulering af 

erstatningsbeløbet sker med tillæg af renter i henhold til gældende diskonto (siden 6/7 - 2012 = 0,0%) regnet 

fra datoen for meddelelse af ekspropriationsbeslutning. 
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Middelfart Kommune gives ret til indhentning af panthaversamtykke før udbetaling af erstatning, hvis det 

skønnes nødvendigt. Evt. omkostninger hertil afholdes af Middelfart Kommune.

For Middelfart Kommune

Dato:

_______________________________

Foranstående erstatningstilbud accepteres

Som ejer af matr.nr.: 45b Røjle By, Strib-Røjleskov:

Dato:

________________________________________________________________________________________
Lene Kampmann Hansen Henning Kjærshøj Hansen

Erstatningen vil blive overført til ejers NemKomto
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Erklæring om igangsætning af anlægsarbejdet i forbindelse 
med anlæg af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov 
 
 
Løbenr.: 1 
 
Ved åstedsforretning torsdag d. 8. september 2022 i anledning af påtænkte ekspropriation i forbindelse med 
anlæg af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov på ejendommen matr.nr. 45b Røjle By, Strib-
Røjleskov. 
 
Matr.nr. + ejerlav 45b Røjle By, Strib-Røjleskov 
 
Ejers navn og adresse  Lene Kampmann Hansen 

Henning Kjærshøj Hansen 
Strib Landevej 72 
5500 Middelfart    

    
 
Beliggenhed:   Strib Landevej 72 

5500 Middelfart   
  

 
Erstatningstilbud blev udleveret på åstedsforretningen. 

Der gives tilladelse til, at arbejdet må igangsættes, når Byrådet i Middelfart Kommune har truffet endelig 

ekspropriationsbeslutning. 

 

Dato: 

 

Som ejere af matr.nr. 45b Røjle By, Strib-Røjleskov 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

    Lene Kampmann Hansen                        Henning Kjærshøj Hansen 
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Natur- og miljøafdelingen

Middelfart Kommune
Nytorv 9

5500 Middelfart
www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte   

cvr.: 29189684

Kristine.LangagerJensen@middelfart.dk

Sagsnr.: 2017-021418-101  

Jørgen Schou
Strib Landevej 76
5500 Middelfart

12-09-2022

Ekspropriation til offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov

I forlængelse af den afholdte åstedsforretning den 25. april samt genoptagelse af 
åstedsforretningen d. 8. september 2022 vedrørende ekspropriation til offentlig sti fra 
Strib Landevej til Staurby Skov fremsendes hermed udskrift af protokollen for
åstedsforretningen. 

Med dette brev fremsendes desuden:

1. Erstatningstilbud. Hvis erstatningstilbuddet kan accepteres, bedes det 
underskrevet og sendt retur til nedenstående mailadresse.

2. En erklæring om igangsætning af anlægsarbejdet. Såfremt du er indforstået 
med gennemførelsen af det på åstedsforretningen fremlagte projekt og kan 
acceptere, at Middelfart Kommune igangsætter anlægsarbejdet umiddelbart 
efter Middelfart Byråd har truffet ekspropriationsbeslutning bedes erklæring 
underskrevet og sendt retur til nedenstående mailadresse.

Hvis du har rettelser til protokollen eller yderligere bemærkninger, skal disse sendes 
til Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Kristine Langager Jensen på email:

Kristine.LangagerJensen@middelfart.dk

Hvis du har spørgsmål til det fremsendte materiale, er du ligeledes velkommen til at 
kontakte undertegnede på ovenstående mailadresse eller på tlf.: 88 88 55 00.

Med venlig hilsen

Kristine Langager Jensen
Projektleder
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Protokol 
 

over 
 

åstedsforretning 
 

d. 25. april og genoptagelse d. 8. september 2022 
 

vedr. 
 
 

Ekspropriation til offentlig sti fra Strib Landevej til  
Staurby Skov  
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Byrådet i Middelfart Kommune besluttede den 22. juni 2020 at indlede ekspropriation til 
anlæggelse af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov, med henblik på at erhverve 
de arealer og rettigheder, der er nødvendige for at gennemføre projektet.  
 
Den nye offentlige sti skal give adgang for borgerne i Strib til eksisterende stisystemer i 
Staurby Skov fra nord. Den nye offentlige sti vil sikre almenvellet en sikker og direkte vej 
fra Strib til Staurby Skov uden at folk skal gå langs den trafikerede Strib Landevej for at 
komme til de eksisterende stisystemer.   
 
Middelfart Kommune har i medfør af § 96 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offent-
lige veje m.v. (Vejloven) hjemmel til at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder.  

Mandag d. 25. april 2022 kl. 13:30 blev der afholdt åstedsforretning vedr. matr.nr. 20c, 
20d Staurby By, Strib-Røjleskov og 45b Røjle By, Strib-Røjleskov. 
 
På åstedsforretningen d. 25. april 2022 blev et alternativt stiforløb foreslået, og åstedsfor-
retningen blev udsat indtil Middelfart Kommune havde behandlet forslaget om ændringen. 
Lodsejerne blev indvarslet til genoptagelse af åstedsforretningen som nedenfor anført. 
 
Torsdag d. 8. september 2022 blev forretningen genoptaget vedr. matr.nr. 20d Staurby 
By, Strib-Røjleskov og 45b Røjle By, Strib-Røjleskov. 
 
Åstedsforretningen blev afholdt efter bestemmelserne i lov om offentlige veje m.v., kapitel 
10 (lov nr. 1520 af d. 27. dec. 2014 med senere ændringer). 
 
 
Indvarsling mv. 
Ejerne af de berørte ejendomme har været indvarslet til åstedsforretningen ved besked til 
E-boks af d. 22. marts 2022 og d. 6. juli 2022 til genoptagelse af åstedsforretningen.  
 
Til ejeren af den berørte ejendom er der sammen med indvarslingsbrev fremsendt: 

· Ejendomsbeskrivelse og arealfortegnelse 
· Ekspropriationsplan 
· Lov om offentlige veje, kap. 10 
· Ekspropriationsvejledning ”Information om ekspropriationer…” 
· Fuldmagt, til brug ved repræsentation ved 3. person 

 
Åstedsforretningen d. 25. april 2022 har endvidere været offentlig bekendtgjort på Middel-
fart Kommunes hjemmeside fra tirsdag d. 22. marts 2022. Hvor ekspropriationsplanen, are-
alfortegnelsen m.m. også har været tilgængelig.  
 
Forud for åstedsforretningen samt genoptagelse heraf blev grænsen for de påtænkte er-
hvervede arealer til den kommende offentlige sti afmærket med træpæle; træpæl med 
orange top for permanent erhvervelse og træpinde med grøn top for midlertidig arealer-
hvervelse (arbejdsarealer). 
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Deltagere d. 25. april og 8. september 2022: 
For Middelfart Kommune: 

Ekspropriationsudvalg:  
Medlem af Teknisk Udvalg Allan Buch (AB) 
Trafik- og vejchef, Uffe Høybye (UH)  
Projektleder Kristine Langager Jensen, Natur- og Miljøafdelingen (KLJ) 
Kommunens rådgivere: 

Landinspektør Annemette Getreuer Micheelsen, LIFA A/S Landinspektører (AGM) 
 
Åstedsforretning d. 25. april 2022 
Forretningen blev ledet af Allan Buch (AB). 
Protokollen blev ført af Annemette Getreuer Micheelsen (AGM). 
 
AB bød velkommen og deltagerne blev præsenteret. 
 
UH redegjorde for det overordnede stiprojekt: 
Middelfart kommune har vedtaget at anlægge en offentlig sti fra Strib landevej til Staurby 
Skov. Den nye offentlige sti vil sikre almenvellet en sikker og direkte vej fra Strib til Staurby 
Skov. UH forklarede, at dette stiforløb er det mest trafiksikre i forhold til andre alternativer i 
nærheden, da overgangen fra vej til sti ligger højt. 
 
UH forklarede endvidere, at der tidligere har været dialog med lodsejerne berørt af ekspro-
priationen, for at afklare hvorvidt det var muligt, at indgå frivillige aftaler om arealerhver-
velse til hele stiprojektet. Det har Middelfart Kommune vurderet ikke var en mulighed, og 
man er derfor gået videre til ekspropriation. Det er dog forsøgt at tilrette projektet efter de 
tidligere fremsatte ønsker fra lodsejerne bl.a. ift. placering samt beplantningsbælte langs 
skellet mod matr.nr. 56b Røjle By, Strib-Røjleskov.  
 
UH fortalte, at beplantningsbæltet er 5 m bredt og ved de 2 projekterede vigepladser er det 
3 m bredt. Beplantningsbæltet vil bestå af hjemmehørende planter og det vil være en stan-
dard blanding til 4 række bryn/ensidigt læhegn: hunde-rose, dunet gedeblad, ribs, benved, 
slåen, trøst, vietorn, kalkved, hvidtjørn, alm hæg, selje-røn og skov-abild. Beplantningsbæl-
tet bliver tæt og mellem 2 m til 10-15 m. Vigepladserne er ikke tænkt som opholdspladser 
og kreaturhegn ændres jf. projektet og der sættes klap-låger i.  
 
UH gennemgik ekspropriationens omfang i samarbejde med AGM. Ekspropriationen blev 
påvist både på ekspropriationsplanen, og der blev henvist til afmærkningen i marken.  
 
På åstedsforretningen blev et ændret stiforløb foreslået. Det ændrede stiforløb ses skitseret 
på udsnit af ekspropriationsplanen under nedenstående bemærkninger for de enkelte ejen-
domme. 
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AGM gennemgik de formelle forhold omkring indvarslingens lovlighed og annoncering samt 
fremlæggelse af materiale på kommunens hjemmeside. Der var enighed om åstedsforret-
ningens lovlige indvarsling. 
 
AGM gennemgik desuden procedurer og klagemuligheder ved ekspropriation, jf. den frem-
sendte information om ekspropriationer, der af Middelfart Kommune foretages efter reg-
lerne i vejlovens kapitel 10. 
 
De overordnede principper for udregning af ekspropriationserstatning og enkelttakster 
blev gennemgået for de enkelte ejendomme. Erstatningen vil blive tilrettet eventuelle æn-
dringer i projektet. Erstatningstilbud fremsættes under forudsætning af ekspropriationens 
fremme på det foreliggende grundlag samt af Byrådet i Middelfart Kommunes endelige 
ekspropriationsbeslutning. 
 
Åstedsforretningen udsættes indtil Middelfart Kommune har behandlet forslaget om æn-
dring af stiforløbet. De berørte lodsejere vil forud for genoptagelse af åstedsforretning blive 
indkaldt med 14 dages varsel til E-boks. Dette betyder desuden, at den politiske behandling 
mv. udsættes. 
 
Genoptagelse af åstedsforretningen d. 8. september 2022 
Forretningen blev ledet af Allan Buch (AB). 
Protokollen blev ført af Annemette Getreuer Micheelsen (AGM). 
 
AB bød velkommen og deltagerne blev præsenteret. 
 
AGM gennemgik de formelle forhold omkring indvarslingens lovlighed. Der var enighed om 
åstedsforretningens lovlige indvarsling. AGM gennemgik desuden procedurer og klagemu-
ligheder ved ekspropriation, jf. den fremsendte information om ekspropriationer, der af Mid-
delfart Kommune foretages efter reglerne i vejlovens kapitel 10. 
 
Kristine Langager Jensen (KLJ) redegjorde for ændringerne til stiprojektet. Stien er blevet 
kortere, mere lige, behovet for arealerhvervelse er mindsket og anlægsomkostningerne vil 
derfor blive reduceret. Der er desuden blevet indtænkt nogle trafiksikkerhedsmæssige for-
anstaltninger i form af cykelbomme samt et skarpt sving i begyndelsen af den nye sti fra 
Strib Landevej. Dette skal nedsætte hastigheden på den gående og cyklende færdsel på 
stien.  
 
AGM gennemgik ekspropriationens omfang. Ekspropriationen blev påvist både på ekspro-
priationsplanen, og der blev henvist til afmærkningen i marken. 
 
AGM gennemgik erstatningstilbud for de enkelte ejendomme. Erstatningstilbud fremsættes 
under forudsætning af ekspropriationens fremme på det foreliggende grundlag samt af By-
rådet i Middelfart Kommunes endelige ekspropriationsbeslutning. 
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Det blev oplyst, at rettelser til protokollen og/eller yderligere bemærkninger hertil, skal sen-
des inden 4 uger efter datoen for genoptagelse af åstedsforretningen (dvs. inden torsdag 
d. 6. oktober 2022) til Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Kristine Langager 
Jensen på email: 
Kristine.LangagerJensen@middelfart.dk 
 
Lodsejere af ejendommene berørt af ekspropriationen mødte frem til åstedsforretningen, 
som efterfølgende anført, og havde følgende bemærkninger: 
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Lb.nr.: 2 
 
Matr.nr. 20d Staurby By, Strib-Røjleskov 
 
Ejer iflg. tingbogen: Jørgen Schou 
 
For Lb.nr. 2 mødte: Jørgen Schou 
 
Bemærkninger: 
Jørgen er uenig i, at stien giver en direkte og mere trafiksikker adgang til Staurby Skov. 
Han mener, at placeringen af stien er meget uhensigtsmæssig og at der med garanti vil 
ske ulykker på strækningen. Jørgen forklarede, at Strib Landevej er meget befærdet især 
i myldretidstrafikken. UH forklarede, at det er vigtigt at få lavet en sti fra Strib til Staurby 
Skov og at den projekterede placering af stien ligger højt, hvilket giver bedre oversigtsfor-
hold. Han forklarede endvidere, at der ikke findes andre gode alternative placeringer i 
nærheden.  
 
UH gennemgik først det oprindelige stiforløb fremsendt sammen med indvarslingen til 
åstedsforretningen. Derefter fremlagde han det nye forslag til ændring af stiforløbet, som 
var kommet frem på åstedsforretningen. Jørgen blev informeret om, at hvis den foreslå-
ede ændring af stiforløbet efterkommes af Middelfart Kommune, vil det betyde, at stien 
syd for åen kommer til at ligge på hans grund. Det vil også betyde, at der vil skulle ek-
sproprieres et større areal både permanent og midlertidigt fra hans ejendom. Forslag til 
det ændrede stiforløb er vist på nedenstående udsnit af ekspropriationsplanen med blå 
linje: 
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Jørgen er imod projektet generelt, og han er meget imod den foreslåede ændring af stifor-
løbet, da han ikke ønsker at afgive jord til projektet. Han synes ikke, at det nye forslag er 
en god idé og han pointerer, at der er et vandhul, som man undgår ved at fastholde det 
oprindelige stiforløb. Ca. placering af vandhullet er vist på nedenstående billede med et 
rødt kryds: 
 

Side 245



 

   

  
 
Beplantningsbæltet og arter blev diskuteret. Jørgen kunne oplyse, at han tidligere har haft 
dialog med Middelfart Kommune om, at hegnet skulle bestå af syrener. Middelfart Kom-
mune efterkommer lodsejers ønske og planlægger beplantningsbæltet med syrener.      
 
Jørgen vil gerne have stien så langt fra skellet mod beboelsesbygningen som muligt. Han 
vil ikke have bord-bænkesæt i vigepladserne, og han ønsker ikke at vigepladserne skal 
bruges til ophold. UH forklarede, at vigepladserne ikke er tænkt som opholdsarealer, men 
alene som et sted hvor man midlertidigt kan trække sig ind, når der er flere der skal pas-
sere hinanden på den forholdsvis stejle sti. UH kan ikke give garantier for fremtiden, men 
i nærværende stiprojekt er vigepladserne ikke tænkt som opholdsarealer. 
 
Jørgen spurgte, om der vil være hegn imellem hans arealer. UH forklarede, at der ikke vil 
være hegn mellem arealerne, og at der vil være fri adgang. 
 
Jørgen kunne bekræfte, at der tidligere har været dialog med Middelfart Kommune ift. at 
klarlægge muligheden for indgåelse af frivillig aftale om erhvervelse af arealerne. Jørgen 
har ikke ønsket at indgå frivillig aftale. 
 
Principperne for ekspropriationserstatningen og enkelttakster blev gennemgået. Erstatnin-
gen vil blive tilrettet eventuelle ændringer i projektet.  
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Genoptagelse af åstedsforretningen d. 8. september 2022:  

For Lb.nr. 2 mødte: Jørgen Schou 
 
Jørgen er imod projektet.  
 
I forhold til trafiksikkerhed, ville Jørgen høre om man har overvejet at nedsætte hastigheden 
på Strib Landevej. UH fortalte, at der ikke er belæg for at nedsætte hastigheden. 
 
KLJ fortalte, at beplantningsbæltet mod hans ejendom vil komme til at bestå af syrener, 
hvilket Jøren havde udtrykt ønske om på forrige møde. 
 
KLJ fortalte desuden at hegn langs stien vil komme til at være tre trådet strømhegn og at 
ledhuller minimum vil være 4 m brede. 
 
Henning spurgte ind til anlægstidspunktet. KLJ oplyste om, at det er til foråret 2023, og at 
det vil ske i dialog med grundejer og forpagter. Optimalt hvis vejrforhold mv. tillader det, 
vil man gerne afslutte arbejdet inden kvierne kommer på græs i april/maj. 
 
AGM gennemgik erstatningstilbud og det vil desuden blive fremsendt sammen med proto-
kollen.   
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Erstatningstilbud

Løbenr. 2

I forbindelse med ekspropriation til offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov, ønsker 
Middelfart Kommune at erhverve nødvendige arealer på din ejendom:

Matr.nr. + ejerlav 20d Staurby By, Strib-Røjleskov
Samlet fast ejendom

Ejer og adresse Jørgen Schou
Strib Landevej 76
5500 Middelfart

Beliggenhed: Strib Landevej 76
5500 Middelfart

Middelfart Kommune tilbyder som anlægsmyndighed følgende erstatning for etablering samt yderligere 
ulemper i forbindelse med anlæggelse af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov. 

Der henvises til arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan.
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Erstatningstilbud:

Grundbeløb: 4.500,00        kr.

Matr.nr. 20d Staurby By, Strib-Røjleskov

Permanent arealerhvervelse

Areal der afstås til off. sti, landzone u. 

landbrugspligt: ca. 490 m² á 30 kr/m² 14.700,00      kr.

Afgrødeerstatning, vedvarende græs: ca. 490 m² á 0,72 kr/m² 352,80           kr.

Midlertidig arealerhvervelse

Afgrødeerstatning, vedvarende græs: ca. 520 m² á 0,72 kr/m² 374,40           kr.

Strukturskadeerstatning, middelsvær: ca. 520 m² á 2,11 kr/m² 1.097,20        kr.

Skattekompensation

Regulering af grundskyld (april 2022-31. 

december 2023) 571,31           kr.

Ulemper

Til ændring af markkort: 2.500,00        kr.

For tabt EU-hektarstøtte (1.900 kr./ha) ca. 520 m² á 0,19 kr/m² 98,80             kr.

I alt: 24.194,51      kr.

I alt afrundet: 24.200,00      kr.

Foranstående erstatningstilbud fremsættes under forbehold af Middelfart Byråds endelige godkendelse.

I forbindelse med ekspropriationen yder Middelfart Kommune en éngangserstatning til fuld og hel dækning. 

Erstatning for arealerhvervelse mv. opgøres efter gældende praksis for erstatning af landbrugsjord.

Såfremt SKAT anser erstatningen som momspligtig tillægges erstatningen moms. Beløbet udbetales på 

baggrund af en momsfaktura udstedt af ejeren, med tilhørende dokumentation for opkrævningen.

Arealerne vil efter projektets udførelse blive opmålt. Øges overnævnte arealer vil beløbene blive reguleret.

Såfremt arealer er bortforpagtet afregner ejeren selv med forpagteren.
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Udbetaling vil ske senest 4 uger efter der er truffet endelig ekspropriationsbeslutning. Evt. regulering af 

erstatningsbeløbet sker med tillæg af renter i henhold til gældende diskonto (siden 6/7 - 2012 = 0,0%) regnet 

fra datoen for meddelelse af ekspropriationsbeslutning. 

Middelfart Kommune gives ret til indhentning af panthaversamtykke før udbetaling af erstatning, hvis det 

skønnes nødvendigt. Evt. omkostninger hertil afholdes af Middelfart Kommune.

For Middelfart Kommune

Dato:

_______________________________

Foranstående erstatningstilbud accepteres

Som ejer af matr.nr.: 20d Staurby By, Strib-Røjleskov:

Dato:

_______________________________
Jørgen Schou

Erstatningen vil blive overført til ejers NemKomto
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Erklæring om igangsætning af anlægsarbejdet i forbindelse 
med anlæg af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov 
 
 
Løbenr.: 2 
 
Ved åstedsforretning torsdag d. 8. september 2022 i anledning af påtænkte ekspropriation i forbindelse med 
anlæg af offentlig sti fra Strib Landevej til Staurby Skov på ejendommen matr.nr. 20d Staurby By, Strib-
Røjleskov. 
 
Matr.nr. + ejerlav 20d Staurby By, Strib-Røjleskov 
 
Ejers navn og adresse  Jørgen Schou 

Strib Landevej 76 
5500 Middelfart    

    
 
Beliggenhed:   Strib Landevej 76 

5500 Middelfart   
  

 
Erstatningstilbud blev udleveret på åstedsforretningen. 

Der gives tilladelse til, at arbejdet må igangsættes, når Byrådet i Middelfart Kommune har truffet endelig 

ekspropriationsbeslutning. 

 

Dato: 

 

Som ejere af matr.nr. 20d Staurby By, Strib-Røjleskov 
 

 

 

____________________________________ 

 Jørgen Schou 
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Budget for stiprojektet Mølleå stien  

 

 Poster Budget (ekskl. moms)  

Anlæggelse af stien 550.000 Kr. 

Rådgivning, byggeledelse og projektering OJ 84.905 Kr. 

Ekspropriering, rådgivning og opmåling (LIFA) 95.000 Kr. 

Erstatning Ib.nr.1 35.100 Kr. 

Erstatning Ib.nr.2 24.200 Kr. 

Beplantning med syren, inkl. Jordbearbejdning 18.000 Kr. 

Klaplåger x 2 10.000 Kr. 

Kreaturhegn  10.000 Kr. 

Uforudsete udgifter på anlægsarbejdet + 10 % 58.800 Kr. 

i alt  886.005 Kr. 
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MASTERPLAN

STAURBY SKOV

Staurby
Skov

STAURBY SKOV UDVALGET 2017
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STAURBY SKOV MASTERPLAN 

Staurby Skov Udvalget 2017

© Middelfart Kommune, 2017 

2

Side 259



Da Byrådet den 7. marts 2016 besluttede at forpagte Staurby Skov 
med købsret, besluttede Byrådet efterfølgende den 6. juni 2016 at 
nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg med 9 repræsentanter for bruger- og 
interesseorganisationer samt tre byrådsmedlemmer. Alle påtog sig 
med stort engagement opgaven med at udvikle en sammenhængen-
de masterplan for brugen og udviklingen af skoven.

Staurby Skov Udvalget har på bedste vis været understøttet af ledelse 
og fagmedarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundhedsaf-
delingen. Udvalget har endvidere benyttet sig af kompetent bistand 

 

Udvalget har fra starten været fuldt bevidst om vigtigheden af at 
udfolde et åbent forhold til offentligheden. En lang række medier 
har undervejs givet positivt medspil, således at borgerne har kunnet 
følge med i arbejdet og spille ind med mange ideer og kommentarer. 
Der har været afholdt to meget velbesøgte og positive borgermøder 
i de nærmest liggende bysamfund Strib og Middelfart.

I udvalget har der været en forbilledlig samarbejdsånd og en forståel-
se for, at alle var ansvarlige for at nå et fælles resultat. Vi kan derfor 
som samlet udvalg med tilfredshed efter 10 måneders arbejde vide-
regive en gennemarbejdet masterplan til politisk behandling.

Peter Storm, formand
Staurby Skov Udvalget

FORORD 
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INDHOLDSFORTEGNELSE
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Vision og strategi     5

Rammer og prioriteringer    5

Borgernes ønsker til skoven   7

Anlæg og faciliteter    8

Indgange til skoven    9

Parkering      9

Veje og stier     10

Opholdssteder og formidlingsrum  11

Natur- og fortidsmindepleje   16

Fremtidig skovdrift    18

Forpagtninger, lejemål  og frasalg  19

Økonomi, fundraising og rækkefølge 20

Borgerinddragelse fremadrettet  23

Gemte ideer     24

Bilag       24    
24
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Denne masterplan er udarbejdet af Staurby Skov Udvalget (STAU) 
sammen med borgerne. Forslaget til masterplanen afspejler de man-
ge overvejelser, muligheder og interesser, der er til fremtidens Staur-
by Skov, og viser hvad STAU synes, skoven skal blive til.

STAU er et særligt udvalg nedsat af Byrådet i Middelfart Kommune i 
juni 2016 med hjemmel i § 17 stk. 4 i Kommunestyrelsesloven. STAU 
har haft til opgave at rådgive Byrådet om udviklingen af Staurby Skov 
til et værdifuldt rekreativt naturområde. STAU afholdt sit første møde 
i august 2016. Hovedopgaven var at levere nærværende masterplan 
for udvikling af Staurby Skov til Byrådet medio 2017. 

Udvalget består af 12 medlemmer udpeget af Byrådet, ligesom en 
række forskellige interesser er repræsenteret. Der har også været 
masser af muligheder for borgerne for at bidrage med ideer. Og  

afsnit.

Til Staurby Skov Udvalget har der været tilknyttet et sekretariat, 

opgaver vedr. udviklingen og drift af Staurby Skov. Desuden har en 
administrativ følgegruppe i kommunen skulle sikre samarbejdet på 
tværs imellem fagforvaltningerne, og at skoven og dermed master-
planen også er set i sammenhæng med de kommunale kerneopgaver 
indenfor fx undervisning, sundhed og ældre. 

-
ret, og nu er konklusionerne samlet i denne masterplan.

Medlemmer af Staurby Skov Udvalget: 

Peter Storm (Formand), Byrådet
Erik Bukh (næstformand), Friluftsrådet 
Agnete Damkjær, Byrådet 
Regitze Tilma, Byrådet 
Per Møller Madsen, Baghjulet (Cykelklub) 
Søren Mikkelsen, OK Melfar (orienteringsløb) 
Karin Riishede, repræsentant for lokaludvalgene Strib og RAVKO 
Ole-Kristian Warthoe, Strib Idrætsefterskole 
Anette Hellmund Werenskiold, Visit Middelfart
Eva Charles Jensen, repræsentant for ryttere

Carsten J. Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening 

INDLEDNING 
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Staurby Skov Udvalgets vision for skoven er: 

Staurby Skov er for alle – også naturen

Beskyttelse og udvikling af naturens mangfoldighed er netop afsæt-
tet for skovens benyttelse; motion, leg, undervisning, samvær mm. 
- og ikke mindst at opleve skovens dybe, stille ro.
Når skoven er for alle, er det også vigtigt, at alle tager hensyn til 
hinanden. Det gælder også på tværs af brugergrupperne. Vi vil hilse 
pænt og sørge for at give plads til, at vi alle kan være her. 

Strategien for Staurby Skov deler sig i to spor - skovens naturvær-
dier og den rekreative anvendelse. Selvom de adskiller sig, er de 
alligevel forbundet, da naturen er afgørende for borgernes lyst til at 
færdes i skoven. Samtidig har naturen indimellem behov for at blive 
anvendt, hvis vi vil bibeholde særlige naturtyper, der kun opnås ved 
f.eks. afgræsning, stævning mm. Andre gange, er der behov for mere 
opdeling, hvis naturen er særlig sårbar eller aktiviteterne er af mere 
krævende karakter eller særligt populære. I Staurby Skov vil der være 
plads til det hele.

Der er mange forskellige slags naturværdier i skoven sammen med 
hele den kulturhistoriske arv. Værdierne skal sikres ved at passe på 
og øge de eksisterende værdier, og de forhenværende naturværdier 
tilføres nyt liv. 

Skoven skal samtidig være til glæde og gavn for så mange borgere 
som muligt. Den er attraktiv som rekreativ skov, netop fordi den lig-

 

VISION OG STRATEGI 

I Staurby Skov skal der være plads til:

• At nyde skovens fred og ro
• Kulturhistorien
• Et aktiv og alsidigt friluftsliv
• Naturen i mange afskygninger
• At tage hensyn til hinanden
• Beskyttelse af vandet
• Mennesker i alle aldre og situationer
• Mange forskellige naturoplevelser
• Naturnær skovdrift
• 
• 

RAMMER OG PRIORITERINGER

Sammenhæng til andre naturområder
Staurby Skov er én naturperle ud af mange i Middelfart Kommune, 
der er til rådighed for borgerne, turister mv. Skoven supplerer kom-
munens øvrige naturområder godt på den måde, at det er helt andre 
naturoplevelser, man kan få i Staurby Skov. Skoven er så alsidig med 
urørt skov, pyntegrønt, stævningsskov og meget andet. Samtidig lig-

-
tydning. 

Det naturområde, som Staurby Skov kommer til at supplere mest er 
Hindsgavlhalvøen, der byder på helt andre oplevelser med dyrehave, 

dag et kendt og meget velbesøgt bynært naturområde, hvor der er 
mange forskellige brugergrupper og et meget højt aktivitetsniveau. 
Med købet af Staurby Skov vil borgerne få et naturområde mere, 
der skal imødekomme det udbredte ønske om at opleve naturen og 

bærer præg af det høje besøgstal.

Selvom mange af brugergrupperne er ens i de to naturområder, fore-
slås det at fordele nogle af brugergrupperne, så det ene område ud-
vikles mere til nogle aktivitetstyper, mens der satses mindre på den 

type aktivitet i det andet naturområde.

Overblik over Staurby Skov
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Sundhed, leg og læring i naturen
Middelfart Kommune har mange sundhedsmæssige tilbud til forskel-
lige grupper af personer, der f.eks. har behov for hjælp til at komme 
sig over sygdom, der ønsker at blive sundere osv. Samtidig har man-
ge dagtilbud til børn og skoler behov for at komme i naturen for at 
lege og lære på en anden måde end i deres sædvanlige omgivelser. 

En del af indsatsen i Staurby Skov vil derfor også handle om at un-
-

ven. Derfor har den administrative følgegruppe, der har bestået af 
repræsentanter for børnehaver, skoler, Sundhedsafdelingen, natur-

kunne indrettes for at skabe de bedste forhold for børn og voksne i 
forskellige livssituationer.

Grundlag for udviklingen af skoven
Gennem et års tid er der indsamlet viden om skoven gennem na-
tur- og kulturhistoriske registreringer, skovgennemgang, møder med 
forpagtere, naboer mm. Al denne viden har dannet et fundament til 

bilag 1 til masterplanen.

Balance mellem natur og mennesker

den nordlige del omkring den urørte skov og bør forblive sådan. 

Samtidig er arealerne syd for Staurbyskovvej og langs Vandværks-
vejen særligt velegnede til oplevelser og friluftsliv. Det giver en na-

interesser. De mest støjende aktiviteter bør ligge mod syd nærmest 
motorvejen. Således gradueres aktivitetsniveauet fra højt og over i 
det mere rolige for til sidst at være rene naturværdier og stille na-
turoplevelser.

Hovedgrebet
Vandværksvejen er i dag skovens hovednerve og vigtigste færdsels- 

hvor de er let tilgængelige i hver sin lysning. Fra oven danner det næ-
sten et egeblad, indrammet og omfavnet af skoven.  De lysegrønne 
åbninger viser de udpegede fokusområder, hvor der for hver enkelt 
er lavet et forslag til anvendelsen.

Zonering i skoven

Olivengrøn: Fodgængere og løbere
Orange: Mountainbike

Rød: Urørt skov, ro

Rekreative aktiviteter

De lysegrønne åbninger viser de udpegede fokusområder.
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Fra april 2016 frem til maj 2017 er borgernes ønsker og kommentarer 
til skoven indsamlet af Staurby Skov Udvalget. Det blev bl.a. gjort på 
to store borgermøder med over 125 deltagende ved hvert møde. 

Herudover er afholdt møder med forskellige foreninger, naboer, æl-

e-mail og telefon. 

-

fred og ro, adgange til skoven, læring/formidling, ridestier, hunde-
skov. 

Som bilag til masterplanen er et katalog med de modtagne ønsker og 
kommentarer fra borgerne. Nedenfor er et overblik over nogle af de 
mest populære ønsker.

BORGERNES ØNSKER TIL SKOVEN 

I Staurby Skov skal der være plads til:

• Et kortere og mere sikkert stiforløb fra Strib til skoven
• 
• Ridestier
• Mountainbikespor
• Plads til naturen 
• Fred og ro i skoven
• Hundeskov  
• 
• Afgræsning af engen/med kreaturer
• 
• Overnatningsmuligheder
• Parkeringsforhold
• 
• Sansesti/terapihave
• 
• 
• Vandreruter – både korte og lange
• Naturpleje/naturnær skovdrift
• Shelters

8
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I dette afsnit beskrives den kommende udvikling af skoven med  

på baggrund af natur- og landskabsgennemgangen samt borgernes 
ønsker til skoven. 

Der er tale om udviklingsforslag, så der kan forekomme justeringer, 
når masterplanen skal realiseres i forhold til de økonomiske mulighe-

der, de praktiske forhold i skoven mm.   

ANLÆG OG FACILITETER 
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INDGANGE TIL SKOVEN 

Adgang fra Strib
Staurby Skov Udvalget er af den overbevisning, at til en bynær  
rekreativ skov som Staurby Skov, er det vigtigt, at der er gode og sik-

til skoven. 

Fra Strib er der efter mange borgeres udsagn dog behov for en mere 

-
teret Rudbækshøj og ned gennem den urørte skov. Den anden sti kan 
gå fra Højskolevej og ned til skoven. Begge adgangsveje bør laves 

Adgangsvejene er forslag, som skal drøftes med de lodsejere hvis 
jord, stierne vil ligge på. Der kan derfor ske ændringer i stiforløbet, 
hvis adgangsvejene realiseres. Første prioritet bør være at etablere 
stien fra Højskolevej, da denne vej er væsentlig billigere, nemmest at 
gennemføre og går uden om den urørte skov.

Indgang via Banestien øst fra

Banestien, hvorfra der er direkte adgang til skoven. 
Nord for Staurbyskovvej er der fra den parallelle ridesti ved Bane- 
stien et særskilt ridespor, der fører ind i skoven. Indgangen til sporet 

gode. Indgangen er markeret med piktogrammer, og der kan opsæt-
tes et velkomstskilt med oversigtskort over Staurby Skov og ridestier, 
opholdspladser mm.

Indgang ved Banestien under Den nye Lillebæltsbro

Skov fra syd via Banestien, med indgang fra Hegnet. Efter forslag fra  
borgere og en række naboer til Staurby Skov, kan der etableres en 

-
-

naboer på Hegnet, da der bliver mere ro på vejen, og der vil blive 

skal ud af deres indkørsler.

Indgange fra Strandvejen
Der er 4 indgange til skoven fra Strandvejen. Indgangene vil blive åb-
net op, så de er tydeligere og oversigtsforholdene gode. Ved udvalg-
te indgange opsættes et velkomstskilt til skoven med oversigtskort 
og ruteforløb.

Krydsende veje og stier på Staurbyskovvej

hvilket nødvendiggør behov for gode oversigtsforhold, så skovgæ-
sterne kan krydse vejen sikkert på deres tur gennem skoven.

Adgang fra det grønne område Lillebæltshalvøen 
og sti langs Staurbyskovvej
Staurby Skov Udvalget, vil gerne gøre det muligt at færdes mellem 

fællessti for skovens gæster. Stien kan gå hele vejen fra Gl Strandvej 
langs Staurbyskovvej, op til Banestien i den østlige del af skoven og 
eventuelt efter forhandling med lodsejere videre ud til Jyllandsvej, 
hvor stien kan kobles på det eksisterende stinet. 

Stien skal gøre det mere sikkert at færdes langs Staurbyskovvej uan-
-

sterende skovstier, der krydser Staurbyskovvej, så man kan komme 
ind i skoven fra stien, tage en rundtur og ende på stien igen. Det 

ind i de naturlige omgivelser, og så den også er mulig at benytte for 
dårligt gående, kørestolsbrugere mm.

PARKERING
Det foreslås, at der etableres tre parkeringspladser i skoven. Her-

på dage, hvor der er særligt mange gæster i skoven. Vejdirektoratets 
parkeringsplads syd for motorvejen kan også bruges, hvis Vejdirek-
toratet og Middelfart Kommune forbedrer indgangen til skoven fra 
parkeringspladsen.

Hovedindgangen ved familiepladsen
Den største parkeringsplads kan laves ved hovedindgangen til sko-
ven. Herfra starter mange ruter, og den største opholds- og aktivi-

-
byskovvej over for Strib Idrætsefterskole. Der bør laves en ensrettet 
ind- og udkørsel i hver ende af parkeringspladsen, så det bliver let-
tere at komme til og fra pladsen for hestetrailere og busser. Der er 

-
ser. Herudover kan en del af parkeringspladsen laves til fælles brug 
for almindelige busser og biler med hestetrailere med plads til 4 i 
alt. I tilknytning til parkeringspladsen vil der være plads til et familie- 

 
skilt til skoven med oversigtskort og informationer om skoven. Der er 
desuden behov for at få lavet en drikkevandspost, en opbindings- og 
opstigningsplads til ryttere og en vaskeplads til mountainbikes.  

Banestien
Ved Banestien er der i dag en mindre parkeringsplads med plads til 5 
personbiler. Parkeringspladsen kan udvides, så der er plads til 2 biler 

-
venlige. Ved parkeringspladsen foreslås det, at der opsættes et vel-
komstskilt til skoven med oversigtskort og informationer om skoven. 
Der kan også laves en opbindings- og opstigningsplads til ryttere.

Hundeskoven
Ved hundeskoven er der behov for en separat parkeringsplads med 

-

sti og låge. På parkeringspladsen bør der være et velkomstskilt med 
oversigtskort samt andre oplysninger om brug af hundeskoven. 

Skoven syd for motorvejen
Såfremt mountainbikere og andre skovgæster ønsker at begynde de-
res tur i skoven syd for motorvejen, er der allerede mulighed for at 
parkere på rastepladsen øst for skoven. Her bør laves en lys og åben 
indgangsportal til skoven med et velkomstskilt med information om 
skoven og dens ruter.

På kortet ovenfor ses de to forslag til mere direkte og sikre  
adgangsveje fra Strib til Staurby Skov. 
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Banestien med kig op til Staurbyskovvej

Side 267



VEJE OG STIER 

Fra hovedindgangen udspringer mange af de foreslåede ruter, som 
fører skovgæsterne videre ud i skoven: Vandre-, løbe-, mountainbi-
ke- og rideruter samt den historiske rute. Der er også mulighed for at 
starte ruterne ved mange af de andre indgange i skoven, da ruterne 
kommer vidt omkring. Ruterne bør være udlagt i et net, hvor der er 
mulighed for variation ved at forlænge eller afkorte turen efter eget 
valg. 

andre mere permanente. Selvom der er foreslået dedikerede ruter i 
skoven, er skoven for alle, og man kan møde andre brugergrupper i 
hele skoven. Her handler det om at vise hensyn til hinanden.

Ridespor
-

hvor en del af sporene primært er til ryttere, mens de resterende 

benytter. Rideruterne kan som udgangspunkt startes fra parkerings-
pladserne ved Staurbyskovvej og fra rytterindgangen ved Banestien. 

-
skovvej, der føres op til ridestien langs Banestien.

Ridestierne kan markeres med piktogrammer på træerne eller pæle 

der laves en oversigtsfolder, hvor de forskellige ruteforslag kan ses.
Hvis det bliver nødvendigt kan en mindre del af ridesporene belæg-
ges med grus, mens de andre ruter kan være med almindelig skov-

hesten kan tøjres eller lukkes i en mindre indhegning, mens rytterne 
kan tage et hvil og nyde medbragt mad og drikke. 

På rideturene i skoven er der mange forskellige naturoplevelser for 
både hest og rytter. Nogle af ruterne kan laves børnevenlige og bre-
de, så man kan ride side om side, mens andre kan laves smallere og 
mere naturlige. Hvor ridestierne krydser andre typer stier, bør der 
laves gode oversigtsforhold, så de forskellige brugergrupper kan se 
hinanden og tage hensyn. Mange af stierne er allerede etableret og 
bruges af ryttere, mens andre først skal etableres.  Ryttere og deres 
heste kan også færdes i andre dele af skoven efter naturbeskyttel-
seslovens regler.

Mountainbikespor
I den sydlige del af Staurby Skov i de gamle grusgrave er det op-

op til 8,5 km langt, og hvor sværhedsgraden kan øges i skoven syd 

baggrund af, at der her kan fås mange højdemeter på ruten, og der 
er mulighed for at skabe en udfordrende bane. Samtidig kan naturen 

aktiviteter.

-
torvejen, og de er positive overfor ideen om et mountainbikespor i 
deres del af skoven også. I denne del af skoven vil der være behov 
for at lysne meget mere blandt træerne og rydde op i skovbunden for 
at komme af med nuværende uønskede aktiviteter.

 
Der er ikke meget af forløbet til et mountainbikespor, der eksisterer 
i dag, så det skal etableres helt fra bunden. Da det er et langt spor, 
foreslår Staurby Skov Udvalget, at det etableres i etaper, så brugerne 
hurtigere kan tage det i brug. Stierne bør så vidt muligt anlægges, så 
skovens naturlige forløb anvendes. Der kan laves forhindringer un-
dervejs på sporet for at gøre det mere udfordrende, og de bør laves 
i naturmaterialer. Sporet bør løbende udvikles, så det også fremad-

og skoven i øvrigt.

De steder, hvor mountainbikeruten krydser en vej, vandre- eller ride-
sti, må der være gode oversigtsforhold, og sporet bør laves, så ha-
stigheden ikke bliver for høj. Foranstaltningerne skal sikre alle skov-
gæsterne kan passere krydsene så sikkert som muligt.

Sporet markeres med piktogrammer på lave pæle. Ruten kan både 
startes ved familiepladsen, Banestien og ved rastepladsen syd for 
motorvejen, hvor der kan opsættes en oversigt over ruten med infor-
mationer om mountainbikekørsel i skoven. På parkeringspladsen ved 

-

skoven, men kun på de veje og stier, der egner sig til en almindelig 

Historisk rute
Staurby Skov emmer af historie, og derfor forslår Staurby Skov Udval-
get, at der laves en historisk rute i skoven syd for Staurbyskovvej på 
omkring 2,5-3 kilometer.

Den historiske rute kan bringe skovgæsten tilbage til bronzealde-
rens tid og op gennem årene frem til i dag. Ruten vil markeres med 
piktogrammer, og der kan være formidling for både børn og voksne 
undervejs på skilte og med udstillinger ved særlige monumenter og 
steder i skoven, f.eks. en bronzealderkiste, et trinbræt ved den gamle 
bane og lignende. 

En stor del af rutens forløb kan tage udgangspunkt i eksisterende 
stier i varierende bredde, mens der enkelte steder skal etableres et 
nyt stiforløb. 

Urskovsstien
I den urørte skov går der fra stien syd for Middelfart Renseanlæg og 
op til Nørremosevej en lille smal trampesti. På stien ligger mange 
væltede træer, og planterne vokser vildt og frodigt omkring. Et lille 
vandløb gennemskærer stien, så man skal krydse det via en lille bro. 

Her får skovgæsten fornemmelsen af at være i en urskov, hvor man 
skal bukke sig under væltede træstammer for at gå over den næste. 
Kun i mindre grad vil stien blive vedligeholdt, f.eks. hvis stien er ved 
at lukke helt til, eller der er noget på stien, som ikke er sikkert. 

Der kan etableres andre veje omkring den urørte sti via spang, så 
man kan komme fra den nordlige del af skoven og ned til familieplad-
sen uden de store udfordringer på turen.

Vandreruter
I Staurby Skov har gæsterne mulighed for at færdes til fods i hele 
skoven, men for de som ønsker at følge en afmærket rute, bør der 
også være mulighed for det. 
Der kan laves forskellige ruteforløb i forskellige længder på hen-
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f.eks. kørestolsbrugere og dårligt gående også kan nyde skoven. An-
dre vandreruter ligger i mere kuperet terræn eller på smallere skovs-

op til at tage et lille hvil på.  Det foreslås også, at nogle af vandreru-
terne går ud i de fugtigere dele af skoven, hvor der etableres såkald-
te spang, hvor man går hævet over de fugtige arealer.

være en oversigt og folder over de forskellige ruter i skoven.

Vandreruterne deles nogle steder med andre brugergrupper som ryt-

nogle enkelte nye stier, som kan etableres eller udbedres. 

 

Løberuter
Der kan laves markerede løberuter i skoven af forskellige længder 

over de forskellige forløb. På de foreslåede ruter er der mulighed for 
at variere træningen. Nogle steder vil indbyde til hurtigt løb, mens 

stationer i træningen.
 

-
ver kun få forbedringer. Enkelte foreslåede stier skal etableres og vil 
som udgangspunkt blive smalle spor i skovbunden.

Orienteringsløb
Stierne i skoven vil også blive benyttet til orienteringsløb. Rundt i 

’Find vej i Danmark’, som også er benyttet på Hindsgavlhalvøen. Til 

til posterne, og både børn og voksne kan være med. Posterne kan 
også gøres elektronisk tilgængelige.

Skovveje til arbejdskørsel
Der er allerede et eksisterende net af skovveje i skoven, og det er 
kun få strækninger, der har behov for forbedringer. Der vil umid-
delbart ikke være behov for at etablere nye befæstede skovveje i 
skoven. Skovvejene benyttes til arbejdskørsel, men bliver også an-
vendt til vandre-, løbe-, og rideruter, og samtidig bruger vandværkets 
arbejdere dem også til komme rundt i skoven. Derfor bør vejenes 
beskaffenhed være af sådan en kvalitet, at disse brugergrupper kan 
benytte dem. 

-
venlige veje. Disse veje bør opdateres, så kørestolsbrugere og andre 
kan færdes på dem. 

OPHOLDSSTEDER OG FORMIDLINGSRUM

Familiepladsen
(Se oversigtsplan på næste side)

Udvalget har foreslået familiepladsen som skovens samlingspunkt, 
hvor familier, skoler, foreninger, kursister og andre skovgæster kan 
mødes, lege, spise og slappe af. Ved ankomst til skoven bliver man 
mødt af pladsen, når man drejer fra Staurbyskovvej og ind i skoven 
via Vandværksvejen. 

-
-
 

træerne vil danne vægge i forskellige former og højder. Her kan der 
laves madpakkehus, bålplads, bordbænkesæt mm.

-
råde med legeplads, hængekøjer, labyrint, kunst, forhindringsbane, 

eksisterende træer som blød ene og mammuttræer. Ved siden af la-
byrinten kan forhindringsbanen etableres med horisontale klatrenet, 

siden af kan der laves et område med hængekøjer og gyngestole. 

træer. Her kan man sidde, lege og måske konditionstræne. 

I tilknytning til familiepladsen kan der laves et mindre område med 
kunstnerisk udsmykning med formede træskulpturer og naturkunst, 
for at give børn og voksne en anderledes oplevelse i skoven. 

På familiepladsen bør der også tages højde for gangbesværede og 

-
de børn og voksne kan benytte sig af. Naturkunsten bør også laves, 

Til sidst foreslås det, at der plantes forskellige frugttræer og andre 
spændende træer omkring familiepladsen, som skovgæster gerne må 
forsyne sig fra.  Fra indkørslen til skoven og forbi familieportalen kan 
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Familiepladsen

Duften af nybagt snobrød, æbleskiver og varm glögg blander 
-

ret på Familiepladsen, som igen i år danner rammer om ad-
ventsfesten i Staurby Skov.

Far og onkel smager på årets udvalg af urtesnapse fra sko-

og juledekorationer i madpakkehuset. Tue kigger ned mod 
Skulpturskoven og udbryder: ”Kan i huske i sommer, da vi lå i 
hængekøjerne og konkurrerede om at få øje på skulpturerne 

næsten blev væk i enebærlabyrinten, mens vi legede gem-

Flere af de andre i madpakkehuset nikker og smiler og tænker 
på sol og sommer i skoven. ”Tænk det allerede er tre måneder 
siden, at vi ristede de lækre kastanjer, som vi fandt under de 
seks gamle kæmper henne ved engen, - og du fodrede køer-
ne gennem hegnet med græs vi havde plukket – det er jo altid 
værd at tage en tur i Staurby Skov - sommer som vinter.”
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Russeltang

Russeltang er en højderyg næsten midt i skoven, hvor der midtpå 

lysningen indrammet af gamle krogede egetræer, og på sigt vil hele 
lysningen været omgivet af gamle ege. Stemningen på Russeltang er 
fredfyldt og magisk – det er skovens riddersal.

Fra vandværksvejen kan en sti føre ind til lysningen på Russeltang. På 
den vestlige side af lysningen i egebevoksningen er der mulighed for 
at etablere en skovbegravelsesplads, hvor urner kan sættes i skov-
bunden uden at være markeret med monumenter eller andet. Den 

-
lem store karakterfulde ege. Begravelsespladsen kan Byrådet senere 
tage stilling til, hvis det skal være en realitet, da der er praktiske og 
økonomiske forhold, der skal overvejes.

For enden af Russeltang står enkelte store grantræer, hvor der kan 
laves tre trædæk i forskellige højder. Trædækkene kan forbindes 

og bliver udstyret med rækværk og bænke. Fra trædækkene kan en 
sti føre skovgæsterne videre ud i den urørte skov.

Skovværket – det gamle vandværk
Den gamle vandværksbygning fra 1900 er ikke længere i brug, og 
den kan eventuelt i stedet være egnet som skovens formidlings- og 
samlingshus. Her kan institutioner, foreninger og andre skovgæster 
mødes, have undervisning og lære mere om skoven. Såfremt Middel-
fart Kommune kan overtage den gamle bygning, kan den renoveres 
og indrettes med undervisnings- /mødelokale, udstilling, opbevaring, 

det ikke lader sig gøre at overtage bygningen, kan der alternativt 

vedrører livet i Staurby Skov. Formidlingen ved og i Skovværket kan 
strække sig fra områdets geologi og landskabsdannelse, der danner 
grundlag for naturtyperne og udviklingen af disse i skoven, over em-

Skovværket kan indrammes af et frodigt blomstrende skovbryn, hvor 
-

per af besøgende kan slå sig ned. Rundt omkring kan der være bord-
bænkesæt, og måske bliver der plads til naturspil, vandeksperimen-
tarium, bålplads mm. 

Uden om bygningen ligger et lille bassin, hvori der er et rigt dyreliv 
med blandt andet vandsalamander og frøer. Bassinet bør bibeholdes 
som levested for dyrene, men det kan også bruges af naturvejleder-

og underviser institutioner mm.

Skovværket

”Jeg vil også se bænkebideren – og prøve at holde den,”  

Det myldrer af liv i skoven hver dag, men i dag er der sat 
trumf på, for børnehaven er på skovtur med naturvejlederen. 
Det er nemlig ’krible-krabledag’, hvor nysgerrige børn lærer 
skovens små beboere at kende og mærker hvordan det kilder, 
når bænkebidere og biller løber hen over hånden.

Bedsteforældrene er inviteret med og smiler af de små poder, 
mens de taler om det sommerlige majvejr. ’Bedsterne’ har 
sørget for lækre madpakker til store og små - og selvom en 
skovtur giver god appetit, er der vist rigeligt – og lidt til den 

-
træer i læ af skovbrynet, som indrammer ’Skovværket’, stedet 
hvor både store og små kan lære at ’se det store i det små’.
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Hundeskov

Derfor foreslår udvalget, at der i enden af Vandværksvejen bliver en 
-

være indgang fra de omkringliggende veje og stier i skoven. Ved hver 
indgang bør der være et oversigtskort over hundeskoven, skralde-
spand mm.

være bordbænkesæt rundt omkring, hvor man kan tage sig et hvil, 
mens hundene leger. Der vil være meget at opleve for både menne-
sker og hunde med forskellige skovrum og gamle historiske monu-
menter som gravhøje, jorddiger og gamle træer på turene. Der bliver 

For hundeforeningerne skal der også være mulighed for at træne 
hunde i indhegningen efter faste aftaler med kommunen. Her kan 
der laves lydighedstræning, agility, sportræning mm.

I hundeskoven ligger en boring, der leverer vand til Middelfart og om-
egn. TREFOR drifter boringen og skal derfor indimellem køre en bil op 
til boringen i hundeskoven f.eks. gennem en kørelåge fra Vandværks-
vejen. De kan dog tage hensyn til hundene under kørsel og arbejde 
i hundeskoven, og er det særligt arbejde med store maskiner, kan 
hundeskoven muligvis spærres af i det korte tidsrum, der arbejdes. 
Det samme gør sig gældende ved den almindelige skovdrift i hunde-
skoven. Der bør desuden sættes hegn om boringen, så hundene ikke 
kommer for tæt på af hygiejnemæssige årsager.

Hvis der er interesse for det, kan der f.eks. laves en venneforening 
til hundeskoven, som kan være med til at lave arrangementer, passe 
på hundeskoven, komme med nye ideer mm. 

Der kan ydermere laves en hundeskovskalender, hvor gæster kan 
holde sig orienteret om arrangementer, træningsdage eller driftsakti-
viteter, hvor hundeskoven er lukket i et kort tidsrum. 

Hundeskov

 
vi slipper den løs. Den springer glad og fri omkring, mens vi 
går ind under grantræerne, der kaster skyggemønstre i skov-
bunden. Hunden er allerede ’forsvundet’ ind i den mørke skov 

omkring lysningen. Om lidt skal vi mødes med de andre til 
hundetræning, - som vi plejer hver anden tirsdag - året rundt, 
uanset vind og vejr. I dag er luften frisk, solen skinner og fug-
lene synger i træerne højt oppe – det bliver en god dag…

15
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Lysskoven

symbolisere skovens stammer, der rejser sig på de stejle skråninger. 
-

installationen, så den ikke virker forstyrrende for naturen eller na-
boerne.

Naturrum

andre grupper kan mange gange have behov for nogle opholdsplad-
ser, møde-/undervisningsrum mm., hvor man kan lave forskellige ak-
tiviteter. Derfor er det en god ide at etablere tre naturrum, som kan 
have forskellige funktioner. 

Et naturrum bliver f.eks. en åben plads udformet til små intimkon-

hvor skoleklasser og andre grupper kan mødes og lave forskellige 
aktiviteter. Et tredje naturrum kan indrettes, så der også er plads til 
grupper med yngre børn, hvor de kan lege og opholde sig. 

Naturrummene skal kunne benyttes af de omkringliggende konferen-
-

rummene bør være anvendelige for så mange forskellige grupper, så 
der vil blive tænkt i multifunktionalitet, når naturrummene udformes.

Naturrummene bør spredes i skoven, så der bliver ét ved skovsøen 
ved Hengemosevej, ét overfor Russeltang og ét ved Nørremosevej 
tæt på indgangen til skoven fra Strib.

Shelterplads
Et godt stykke øst for vandværket på et bakkedrag kan en shelter-

-
ven som baggrund. 

Pladsen ligger i et roligt område trukket lidt væk fra de større skov- 

så der er plads til større grupper f.eks. en skoleklasse el. lign. 

Ved shelterpladsen bør en bålplads med grillrist og bænke etableres. 
Fra pladsen kan der laves en sti ned til Vandværksvejen, så gæsterne 
let kan komme til Skovværket, hvor der er toilet og kan hentes drik-
kevand.

Fugle-/udsigtstårn
I den urørte skov er der meget at se på, og kommer man højt nok op, 

-
slås det, at der etableres et udsigts-/fugletårn på toppen af en høj-
deryg i den urørte natur, hvor man både kan kigge langt, og man kan 
se på fugle. I tårnet kan der være skilte, der fortæller om fuglene, der 
lever i skoven, og om naturen og de steder, man kan se fra tårnet. 

16
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Staurby Skov rummer store naturværdier, men på nogle arealer er 
naturværdierne i stærk tilbagegang eller helt forsvundet ifølge skov-
gæster og naboer, der er kommet i skoven i mange år. Der er behov 
for en gennemgribende pleje, hvis naturværdierne fortsat skal beva-
res og endda forøges. For at opnå så høj en biodiversitet som muligt, 

formål. Nogle steder kan der fokuseres på padder, andre steder plan-
ter, fugle eller andet. Naturplejen bør være kontinuerlig, da naturen 
i mange tilfælde har behov for en vedblivende pleje over mange år, 
for at opnå en høj naturkvalitet.

Russeltang
Den store lysning på Russeltang bør fremover vedligeholdes både af 
hensyn til de rekreative interesser og til naturindholdet på arealet. 

planter og insekter til arealet, når det er lysåbent. Arealet bør derfor 
vedligeholdes ved slåning af vegetationen en til to gange årligt.

Sommerfugleengen
-

tet til græsning for hjortevildtet, og herudover egner den sig godt 
til en sommerfugleeng. Den sporadiske vedopvækst på arealet bør 
fjernes og fremadrettet kan plejen af arealet bestå af høslet, der op-

 

Pleje af engen Oxendal

blevet afgræsset med kreaturer. Naturindholdet på engen er i dag 
begrænset, men potentialet for en artsrig eng med særlige planter, 
sommerfugle mm. er stort. 

NATUR- OG FORTIDSMINDEPLEJE 

Derfor foreslår Staurby Skov Udvalget, at græsningen på engen gen-
optages. Engen bør udvides fra 1 hektar til omkring 2,7 hektar, da 
der på omkringliggende arealer også er potentiale for at skabe en 
artsrig lysåben natur. En mindre del af skoven bliver også inddra-
get i hegningen for at skabe græsningsskov, der er en anden vig-
tig naturtype. Samtidig giver det kreaturerne mulighed for gå i læ.  

Mellem Oxendal og sommerfugleengen bør laves en korridor, som 
åbner op for spredning af planter og dyr mellem de to lysåbne are-
aler.

Udvidelse af den urørte skov
I den nordlige del af skoven ligger den urørte skov, som rummer store 
naturværdier. For at øge biodiversiteten og naturkvaliteten yderligere 
i skoven kan andelen af urørt skov øges med lavningerne, der om-
kranser Russeltang. Det svarer til omkring 7 hektar ekstra urørt skov. 

asketræerne på arealet er døende grundet svampeangreb. Det åbner 
op for høj biodiversitet på arealet, hvis træerne får lov til at forgå 
naturligt, og arealet får lov til at passe sig selv.

Veteranege i den urørte skov
I den urørte skov står der nogle store gamle ege, der har potentiale 

stammer og trækroner, som gamle træer har, er de også levested og 
skaber fødegrundlag for insekter, fugle og andre dyr. 

Egetræerne presses i øjeblikket af omkringstående træer, der vokser 
ind i egenes kroner. For at sikre egetræernes overlevelse i forhåbent-

fældet for at give plads til egene. Det vil kræve en særlig tilladelse, 
når det er i den urørte skov.

Rigkær i den urørte skov
I den urørte skov ligger et ekstremrigkær med forholdsvis sjældne 
planter som Butblomstret Siv, Dusk-Fredløs og Kær-Mangeløv mm.

Ekstremrigkær udvikles på kalkholdig jord og er afhængig af grund-
vandet. Det er en naturtype, der er meget lidt tilbage af i Danmark 
pga. afvanding, næringsstof-tilførsel og tilgroning. Ekstremrigkær er 
en af de mest artsrige naturtyper og kan være hjemsted for rigtig 
mange sjældne plantearter, herunder orkidéer. Derfor er det vigtigt, 
at der passes særlig godt på dette ekstremrigkær. 

Rigkæret er ved at gro til i vedopvækst, og for at bevare rigkæret bør 
der fjernes vedopvækst og foretages høslet, så der igen kommer lys 
ned til bundvegetationen. Dette er en indsats, der løbende vil blive 
foretaget på arealet. Det er nødvendigt med en særlig tilladelse, da 
det er i urørt skov. 

Oxendal er en eng, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, 
og da kommunen ejer skoven, er der plejepligt på arealet.
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Fredede planter og stævning af hassel

-
er som f.eks. skovgøgeliljer og andre sjældne og fredede planter. For 

og hasselbuskene stævnes med nogle års mellemrum, så planterne 
i skovbunden får nok lys til at overleve og sprede sig. Det er dog en 

-
me mere vildtvoksende planter som f.eks. brombær på bekostning af 
orkideer og andre sjældne planter.

Samtidig med at skovbundens planter fremmes, forynges hassel-
buskene, hvilket er godt for buskene. Det er samtidig en gammel 
driftsform, som bønderne anvendte for mange år siden til gærdsel 
og brændsel, så det er en del af skovens kulturhistorie, der bringes 
til live igen. Det er sandsynligvis også de gamle driftsformer, der har 
været med til at skabe de spændende plantesamfund i skoven.

Gamle og karakterfulde træer
Flere steder i skoven står store, gamle og karakterfulde træer. Særligt 

levesteder for mange dyr og samtidig er de smukke at betragte og 
giver skoven karakter. Derfor kan der lysnes omkring træerne, så de 
får plads til at udvikle sig på, samtidig med at de bliver blikfang for 
skovgæsterne, der går forbi.

Vandhullet ved Hengemosevej
I den sydlige del af Staurby Skov ligger et mindre vandhul mellem 
gravhøjene og motorvejen. Vandhullet er etableret for mange år si-
den i forbindelse med grusgravning. I vinteren 2016-2017 er opvæk-
sten omkring vandhullet blevet ryddet, så søen fremstår åben og lys 
til glæde for padder og andre dyr. 

I vandhullets midte ligger en jordvold som en ø. Det vil være en fordel 
at den fjernet, så der opnås et større vandareal i søen, og få opren-
set søen for at opnå en bedre kvalitet. Der kan desuden udlægges 
nogle sten omkring søen til padderne.

Vandløbspleje
-

dende og varierende natur i skoven. Nogle steder er der behov for 
at pleje vandløbene for at de opnår en bedre kvalitet med øget na-
turindhold. Det kan f.eks. blive gjort ved at lysne omkring udvalgte 
strækninger, lave et mere naturligt forløb, udlægge grus eller lignen-
de. 

Bekæmpelse af uønskede arter i skoven
Nogle få steder i skoven gror planter, der er særligt uønskede i sko-
ven og den danske natur generelt, da de kan fortrænge de hjem-
mehørende planter, der er med til at gøre naturen varieret. I denne 
skov er det kæmpe-bjørneklo og rynket rose, der er såkaldte invasive 
arter. Bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo er allerede i gang ved rod-
stikning, og bekæmpelsen af rynket rose bør igangsættes, så spred-
ningen af planten undgås.

Gravhøje
I skoven ligger seks gravhøje, der alle er fredet. De er alle på det 
seneste blevet ryddet for træer, så de fremstår tydeligt i skoven, og 
så træernes rodnet ikke ødelægger gravhøjene, hvis træerne vælter 
under en storm. Når højene ligger på kommunal jord, er der pleje-
pligt. De skal derfor løbende plejes, så de i fremtiden fremstår uden 
uønsket opvækst og gerne med et dække af urter og græs, som kan 
mindske slitage fra færdsel på højene.

Jorddiger
Jorddigerne i skoven er også beskyttede, og der er også plejepligt, da 
de ligger på kommunal jord. Digerne bør derfor vedligeholdes, hvor 
f.eks. uønsket vedopvækst fjernes. Store og karakterfulde træer kan 
fortsat blive stående på digerne, da de er med til at fremhæve diger-

det være fordelagtigt, da det er med til at holde på jorden.

Fugle
I løbet af året besøger rigtig mange fugle Staurby Skov, og nogle væl-
ger at yngle i skoven. På nuværende tidspunkt er der dog ikke mange 
gamle træer med huller eller andre oplagte ynglepladser. Derfor an-

fugle, bl.a. ugler, tårnfalk mm.

Skovgøgelilje
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Staurby Skov har indtil nu været en produktionsskov, hvor mange 

Mange af bevoksningerne er derfor monokulturer uden så højt et 
naturindhold, dog tilbyder de gode dækningsforhold for vildtet. Sko-
vens træer er generelt unge, og der er mangel på store gamle træer. 
Til gengæld har andre områder fået lov til at passe sig selv, herunder 

-
dende skovnatur, der kun bliver bedre som årene går.

Overordnet set er der behov for en biologisk varierende skov med 

Mangfoldigheden af arter gør ud fra et skovdyrkningsmæssigt syns-
punkt skovsystemet robust og tilpasningsdygtigt i forhold til frem-
tidens forhold og klimaændringer. Samtidig giver det skovgæsterne 

Staurby Skov Udvalget foreslår, at skoven fremadrettet forvaltes ud 
-

sig selv bliver udnyttet. Der vil fortsat være behov for bevoksnings-
-

pet. Driftsformen giver en mere blandet skov, der vil være mere stabil 
over for storme og klimaforandringer. 

FREMTIDIG SKOVDRIFT 

Den urørte skov vil fortsat forblive urørt, og kun i særlige tilfælde kan 
der ske pleje.

I nogle dele af skoven vil der være en omlægningsfase inden natur-
nær skovdrift kan påbegyndes på arealerne. Her bør der i løbet af en 
eller to trægenerationer gradvist omstilles til hjemmehørende arter 
og en mere varieret skovstruktur. I de første trægenerationer vil der 

skoven. 

et eksempel på dette er der på nuværende tidspunkt meget få træer, 
der har fået lov til at opnå deres biologiske modne alder. Fremadret-

Som et led i den naturnære skovdrift, er der lavet et forslag til en 
skovudviklingsplan for, hvordan skovens træartssammensætning kan 
se ud i fremtiden. Det er lavet ved udlægning af skovudviklingstyper 

det ønskede skovbillede. 

Kortet ovenfor er et forslag til skovudviklingen af Staurby Skov.

19

Side 276



20

Jagt 
I over 30 år har et privat jagtkonsortium haft jagtretten i skoven.  
Jagtkonsortiets nuværende kontrakt løber til maj 2018. Når konsorti-
ets kontrakt udløber, vil Middelfart Kommune beslutte, om der fort-
sat skal være jagt i skoven, og hvordan det eventuelt skal foregå.

Pyntegrøntsforpagtning 
I de sidste år har pyntegrøntsdriften i skoven været forpagtet ud til 
en privat entreprenør, som står for vedligehold og klipning i bevoks-
ningerne. Forpagtningsaftalen løber til juli 2018. Middelfart Kommu-
ne vil vurdere, om pyntegrøntsdriften igen skal forpagtes ud eller om 
kommunen selv vil stå for driften af pyntegrøntarealerne.

Staurbyskovvej 13
Bag vandværket ligger et ældre hus (oprindelig vandværksbestyre-
rens bolig), som Middelfart Kommune har overtaget sammen med 
skoven. Ejendommen udlejes i øjeblikket til privat bolig. Når lejeren 
ikke længere ønsker at benytte huset, vil Middelfart Kommune tage 
stilling til, hvad der skal ske med huset. Såfremt det skal benyttes 
igen, vil det være nødvendigt med en renovering af huset.

FORPAGTNINGER, LEJEMÅL OG FRASALG 

Staurbyskovvej 1
Den tidligere ejer har boet i et hus i skoven på adressen Staurby-
skovvej 1. Da Middelfart Kommune ikke har behov for bygningerne, 
er huset og de omkringliggende bygninger samt et mindre skovareal 
blevet udmatrikuleret med henblik på salg. 

Vandværket
Det er på nuværende tidspunkt ikke til at sige, om TREFOR på sigt 
ønsker at fortsætte indvindingen i Staurby Skov, eller om de skifter til 
en anden løsning. Som udgangspunkt forventes det dog, at TREFOR 
vil benytte Staurby Skov i nærmeste fremtid. Det betyder, at der vil 
være driftsaktiviteter omkring eksisterende boringer, og at der må-
ske bliver behov for at oprette nye boringer i skoven. Aktiviteter ud 
over det sædvanlige, eller hvor der skal graves mm. vil blive koordi-
neret med Middelfart Kommune.
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I dette afsnit sættes der estimater på de økonomiske omkostninger 
ved at gennemføre forslagene i denne masterplan. Det er vigtigt at 
pointere, at der er tale om estimater, og at der ved tilbudsindhent-
ning vil komme ændringer i de nøjagtige priser.
De økonomiske gevinster i forbindelse med investeringerne i ma-
sterplanen er ikke estimeret. Mange undersøgelser viser dog store 
økonomiske gevinster ved forbedring af rekreative naturområder. 

-

ØKONOMI, FUNDRAISING OG RÆKKEFØLGE 

Samtidig kan besparelser på sundhedsområdet også være en gevinst 
pga. en skovs forebyggende rekreative-effekt. Desuden kan der være 
værdier som sikres i masterplanen, som ikke kan prissættes: Bevarel-
se af særlige arter, skovnaturtyper, fortidsminder, ren luft, drikkevand 
m.m.
STAU giver her en anbefaling til rækkefølgen for investeringerne, og 
økonomiske estimater af de enkelte aktiviteter samt hvilke fonde der 
kan søges. Priser på daglig drift af skov, natur og infrastruktur er ikke 
medregnet.

21

Estimat i kr.

Etablering af parkeringsplads ved familiepladsen, banestien og hundeskoven inkl. skilte, formidling,  
affaldsstativer og adgange til stisystem også for gangbesværede

900.000

400.000

Etablering og optimering af stier til løb og gående inkl. bord/bænke og rutemarkeringer 300.000

 
inkl. aftaler med lodsejere

 
Staurby Skovvej(1,37 mio.)

…eller grussti kun til banestien (200.000).

800.000

Etablering af adgang fra Strib inkl. lodsejerforhandlinger (østligste forslag) 400.000

Engangsoprydning (asfaltbunker, murbrokker mm.) 100.000

100.000

600.000

Indhegning og afgræsning af beskyttet eng ”Oxendal” med plejepligt inkl. information, køreriste  
300.000

900.000

 
vildthegn nord for motorvejen

100.000

I alt 4,9 mio
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Basistiltag/anlæg  
– Samarbejde med foreninger i skoven og delvist med kommunalt tilskud

Tilskud i kr. 
(kommunens udgift)

Anlæg af ridespor

Anlæg af MTB-spor

Etablering af hundeskov

Faste o-løbsposter

I alt 1,6 mio

2) Forslag til basisanlæg i Staurby Skov med delvist kommunalt tilskud og frivillige bidrag

løfte enten ved arbejdskraft, materialer eller fundraising. Den nøjagtige fordeling på de forskellige tiltag aftales 
med foreningerne senere.
Hvis foreningerne er med, skal disse tiltag igangsættes hurtigst muligt af hensyn til virkningen af den samlede 
plan i forhold til brugen af skoven og fælles hensyn.

Fonde:

Anlæg Estimat i kr.  
(samlede udgifter)

4.400.000

Naturrum evt. med el, bålplads bænke. 3 stk. 300.000

Kulturhistorisk rute inkl. trinbræt-bygning 150.000

Fitnessredskaber i naturmaterialer 250.000

Spang i mosen 600.000

Shelters 110.000

Interaktivt kort til mobile enheder med hotspots i skoven 150.000

700.000

I alt 6,66 mio

Her beskrives de investeringer, som gennemføres efter basistiltag nævnt ovenfor, og som kommunen delvist 
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Kræver konkrete tilbud.

Udsigtstårne

Trædæk og hængebroer ved Russeltang

Albanifonden, 15. Junifonden og lokale sponsorer.
Det er vigtigt, at der samarbejdes med hele kommunen om prioriteringer af fondsansøgninger, og at 

kommunen, erhverv og med foreninger skabes nye sammenhænge, hvor fonde, som ikke traditionelt 
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Gennem udviklingsfasen vil der blive en konstant løbende informati-
on til og dialog med borgere, brugergrupper mm. Det vil både være 
for at oplyse om de tilbud, der udvikles i skoven, og for at sikre, 
at borgerne er opmærksomme på at passe på skoven. Informatio-

og børnehaver/skoler. Samtidig vil den tætte dialog med naboerne 
fortsætte. Herudover vil der være mere konkrete tiltag, som fremgår 
nedenfor.

Samarbejde mellem private og kommunen 
under realisering af planen
Under udførelsen af tiltag i skoven, vil der være behov for at sam-
arbejde med frivillige borgere, erhverv og foreninger omkring, hvor-

fungere, se ud og etableres. Derfor bør der samles forskellige mål-
rettede følge- og arbejdsgrupper, som borgerne har mulighed for at 
deltage i og dermed sætte sit præg på udviklingen af aktiviteterne, 
f.eks. hundeskoven eller familiepladsen. 

Grupperne kan måske efterfølgende hjælpe til med vedligehold af 
-
-

de ”adoptere” et naturareal i skoven, f.eks. sommerfugleengen, hvor 
et tilbagevendende klassetrin kan hjælpe med at tage høslet, som 
en del af et aktivitetsprogram for klassen i skoven. Det kunne f.eks. 
være med efterfølgende overnatning i shelters og andre aktiviteter 
dagen efter.

Åbne møder om skovens tilbud

blevet benyttet nogen tid, vil det være en god ide, at der afholdes 
åbne arrangementer med alle interesserede borgere f.eks. arrange-
rede ture i skoven. Her kan borgeren få mulighed for at få informati-
oner om skoven og komme med forbedringsforslag eller stille spørgs-
mål til nogle af tiltagene i skoven. Det skal bidrage til en fortsat god 
dialog om skoven, så skoven fortsat udvikles og tilpasses borgerne, 
brugerne og turisterne i kommunen. Der kan sideløbende arbejdes 
for at danne en venneforening på frivillig basis for skoven, som det 
er tilfældet i Hindsgavl Dyrehave. Det kan muligvis også blive aktuelt 
at danne andre venneforeninger, hvis borgerne ønsker det f.eks. til 
den kommende hundeskov.

BORGERINDDRAGELSE FREMADRETTET 

Årsbrugermøde
Det anbefales, at kommunen holder brugermøde med repræsentan-
ter fra de forskellige brugergrupper og foreninger mindst én gang om 
året. På mødet kan aktuelle spørgsmål, problematikker, ønsker mm. i 
skoven debatteres, og den fremtidige brug og udvikling kan drøftes. 
Miljø- og Energiudvalget bør være ansvarlig for at invitere relevante 
repræsentanter med, hvilket kan variere fra år til år.

Ved opdatering af masterplanen
Staurby Skov Udvalget anbefaler, at masterplanen bliver en dynamisk 
plan, som udvikles løbende. Planen bliver, hvis det er nødvendigt, 
opdateret med jævne mellemrum, hvor en udvalgt gruppe kan samle 
op på de aktuelle forhold samt nye ideer og tiltag, der skal udvikles 
i den næste periode.
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Nogle af de mange ideer og ønsker, som borgerne har haft til Staurby 
Skov har kommunen gemt, da ikke alle ideer kan realiseres nu, men 
måske bliver der mulighed for det på et senere tidspunkt. 

nye ønsker og ideer til. 

GEMTE IDEER 

Gemte ideer

• 
• Vandeksperimentarium
• Bistader i skoven
• 
• Katteskov
• Botanisk have
• Teambuilding/forhindringsbane/
• Monkeyland
• Teltplads
• Klatreskov
• 
• Skovhave/aboret med de fynske træer
• Sanseskov til de små børn
• 
• 
• Hardball/airsoft
• 
• Ishus
• Terapihave/sansehave

Bilag 1: Beskrivelse af Staurby Skov
Bilag 2: Ideer til Staurby Skov

BILAG
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