
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: EU LIFE-projekt i Natura 2000 Nr.: A50-04 
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 3.000 3.000 1.624  
Anlæg – Indtægter    -2.931 
Anlæg - Netto 3.000 3.000 1.624 -2.931 

Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
Middelfart Kommune er Lead Partner i EU naturprojektet Better Bird LIFE med fokus på kystfugle. De øvrige partnere i 
projektet er: Naturstyrelsen inklusive Kystdirektoratet, Syddansk Universitet, Fugleværnsfonden, Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein og Kolding, Nordfyns, Kerteminde og Sønderborg Kommuner.  
 
Middelfart Kommunes delprojekter: nye stenrev, udlæg af ny natur og rydninger, hegn og andre faciliteter til græsning, 
fugleøer, opkøb af jagtret, fugleplatform, grejbank, formidling til skoler og offentligheden. Indsatsen er med til at sikre 
målopfyldelse i Natura 2000 handlingsplanerne og statens Natura 2000 plan. Samtidig indgår projektet i Naturparkplan 
for Naturpark Lillebælt. 
 
Samlet for alle partnere er budgettet på 62,7 mio. kr. Middelfart Kommunes andel af projektet udgør 19,5 mio. kr. og 
har opnået tilskud fra EU på 11,7 mio. kr. samt fondstilskud fra 15. Juni Fonden, A. P. Møller Fonden og Aage V. 
Jensens Naturfond på 1,8 mio. kr. Middelfart Kommune skal samlet set egenfinansiere 6,0 mio. kr. Heraf 4,5 mio. kr. 
vedr. indsatser i ovenstående delprojekter og 1,3 mio. kr. vedr. personaleressourcer. Den resterende egenfinansiering 
på 0,2 mio. kr. dækkes af eksisterende ressourcer og finansieres af overhead fra projektet. Der er tidligere givet 
udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2018, indtægtsbevilling på 5,345 mio. kr. i 2019, udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. i 
2020, udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2021, udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2022 og indtægtsbevilling på 5,278 mio. 
kr. i 2022 med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb. 
 
Det indstilles, at der i budget 2023-2026 gives en anlægsbevilling på 4,693 mio. kr. netto for perioden 2023-2026 
bestående af en udgiftsbevilling på 7,624 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 2,931 mio. kr.         
 
Formålet med projektet er forbedring af eksisterende levesteder for 14 udvalgte truede fuglearter og skabelse af nye 
levesteder. Det omfatter tiltag både på land og til havs. 
 
Lodsejere og interessenter vil blive involveret i detailplanlægning og udmøntning af projektet. Projektet vil medføre 
væsentlige naturforbedringer til gavn for borgerne.  
 

Oversigt over udgifter og indtægter i projektperioden fra 2018 til 2026: 

1.000 kr.           

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Udgifter 211 1.001 1.218 3.887 4.719 3.000 3.000 2.489 0 19.525 

Indtægter 0 -4.481 0 0 -5.278 0 0 0 -3.796 -13.555 

Netto 211 -3.480 1.218 3.887 -559 3.000 3.000 2.489 -3.796 5.970 
Note: 2018-2021 er realiseret forbrug. 2022-2026 er forventet forbrug, når der tages højde for overførte midler fra tidligere regnskabsår.  

 
 
 
 

Tidshorisont  
Projektperioden er fra 1/9 2018 til 1/10 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 
 

Brug af materialer og 
maskiner øger 
udledningen. 

Naturgenopretning 
bidrager til reduktion 
i udledning. 

Ja. Projektet er et 
bæredygtigheds- 
Projekt. 

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

 

 


