
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Projekt Bælt i balance – forskning og formidling, Naturpark Lillebælt  Nr.: A50-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter  1.450  1.414  397 0 
Anlæg – Indtægter -1.284 -1.252 -338 0 
Anlæg - Netto 166 162 59 0 
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
Naturpark Lillebælt projektet ”Bælt i balance” er et stort projekt med mange elementer. Projektet skal skabe konkrete 
forbedringer i Lillebælts havmiljø og give mere viden om Lillebælt ved forskning. Faciliteterne og formidlingen til 
borgere, besøgende og foreninger ude ved kysten skal forbedres. Et vigtigt element er en flydende platform, som kan 
trækkes fra havn til havn og kobles til eksisterende havne/marina-areal. Platformen kan bruges til formidling, 
foreningsmøder og ophold for borgerne. Budget og indhold i projektet er godkendt i både Fredericia, Kolding og 
Middelfart Kommuner. 
 
Bælt i balance har et samlet budget på 35,368 mio. kr. og strækker sig over 5 år fra april 2020 til april 2025. Heraf 
søges 20,134 mio. kr. dækket via fondsfinansiering. Medfinansiering fra kommunerne bag Naturpark Lillebælt udgør 
15,234 mio. kr., hvoraf 12,234 mio. kr. vedrører medarbejdere, administration og projektledelse allerede indarbejdet 
i budgettet for Naturpark Lillebælt. I perioden fra april 2020 til april 2025 er der således behov for 3 mio. kr. i alt for 
de tre kommuner, svarende til 1 mio. kr. fra hver kommune.  
 
Projektet har allerede opnået finansiering fra Nordea Fonden på 9,635 mio. kr. og fra Velux Fonden på 7,5 mio. kr. på 
betingelse af fuld finansiering. For at sikre igangsættelse af projektet har kommunerne stillet en samlet garanti på 3 
mio. kr., hvoraf Middelfart garanterer for 1 mio. kr. (behandlet på tillægsdagsorden til Økonomiudvalgets møde den 
28. januar 2020). Det forventes ikke, at kommunen kommer til at skulle finde pengene i budgettet, da der arbejdes 
på fundraising til de resterende 3 mio. kr. Såfremt garantien udløses, skal de 1 mio. kr. finansieres af Anlægspulje til 
Natur- og Energiprojekter under Klima- Natur og Genbrugsudvalget.  
 
Det indstilles, at der i Budget 2023-2026 afsættes nettoudgiftsbevillinger på anlægsbudgettet på hhv. 0,166 mio. kr. i 
2023, 0,162 mio. kr. i 2024 og 0,059 mio. kr. i 2025. Samlet set, over hele projektets levetid, vil der således være 
afsat 1 mio. kr. netto på anlægsbudgettet, fordelt på 7,711 mio. kr. i udgiftsbevillinger og 6,711 mio. kr. i 
indtægtsbevillinger. I budget 2021-2024 blev der desuden givet en driftsbevilling på 0,1 mio. kr. årligt til drift af 
platformen fra og med 2024. 
 
Formidling ude i landskabet giver oplevelser og viden, som giver folk lyst til at passe på og investere i hav og kyst 
fremadrettet. For eksempel etablering af nye faciliteter til ophold. Tiltagene bygger og styrker fællesskab mellem 
frivillige, myndigheder og virksomheder og skaber steder, hvor man kan mødes.  
 
 
 
 
 
 

Tidshorisont  
Projektperioden strækker sig over 5 år fra april 2020 til april 2025. Ibrugtagelse sker løbende i takt med 
færdiggørelsen af navngivne leverancer i milepælsplanen. 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Lille. 
Potentiale for mere 
bidrag. 
 

Etableringen af stenrev 
vil have en 
klimabelastning, da 
sten hentes fra Norge 
til Danmark via skib. 
Friluftsfaciliteter og 
flydende 
formidlingsplatform 
bygges overvejende af 
træ fra Nordeuropa. 
Træ oplagrer CO2. 

Bedre havmiljø 
bidrager til reduktion 
af udledning. Stenrev 
kan på den lange 
bane optage CO2 via 
biomassen, men 
udregninger for dette 
er ikke udført. 

Ja. Der anvendes fx 
varmrøget ask, som er 
ubehandlet og derfor kan 
genbruges. Levetiden er ca. 
60 år for dette produkt. 
Genbrug af materialer 
indtænkes i designfaserne. 

 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


