
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Projekt Liv i Lillebælt Nr.: A50-08 
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 1.500 3.000 1.500 0 
Anlæg – Indtægter -1.000 -2.000 -1.000 0 
Anlæg - Netto 500 1.000 500 0 

Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
Middelfart Kommune deltager i opbygningen af samarbejdet "Liv i Lillebælt". Opbygningen af samarbejdet er igangsat 
af kredsen af borgmestre i kommunerne ved Lillebælt og formålet er, at skabe forbedringer af naturindholdet, 
biodiversiteten og miljøtilstanden i Lillebælt. 
 
Miljøet i Lillebælt er under et tiltagende pres. Problemerne, såvel som årsagerne, er mangeartede. En af løsningerne 
kan være at få genskabt en del af de naturtyper, som er forsvundet, reduceret eller i generelt dårlig tilstand. For 
eksempel er en stor del af stenrevene i Lillebælt forsvundet ved tidligere tiders stenfiskeri.  
 
Formålet med projektet er: 

 at skabe et netværksbaseret samarbejde mellem kommunerne omkring Lillebælt for i fællesskab og med 
andre parter at kunne arbejde mod en bedre natur- og miljøtilstand i Lillebælt. 

 at skabe projekter og konkrete indsatser i Lillebælt for at bevare eksisterende naturkvaliteter og genskabe et 
farvand med en god natur- og miljøtilstand, med stor biodiversitet, et bæredygtigt fiskeri og et attraktivt 
område for bosætning og turisme. 

Projektet har deltagelse af 11 kommuner, og der er dialog med yderligere to kommuner om deltagelse. Det er aftalt 
at arbejde med en projektmodel, hvor der sidder en fællesfinansieret projektleder, der koordinerer og faciliterer 
netværket og arbejder med fundraising. De konkrete projekter skal drives af fagmedarbejdere i kommunerne. 
 
Projektet fik bevilget 0,5 mio. kr. fra Velux Fonden til et forprojekt, der skulle skabe overblik over den nuværende 
miljøtilstand i Lillebælt samt udarbejde et virkemiddelkatalog for marin naturgenopretning. Det forventede budget for 
et egentligt anlægsprojekt er på 67,2 mio. kr., hvor 60 mio. kr. skal anvendes til konkrete projekter, og 7,2 mio. kr. 
anvendes til projektledelse mv. Det er forventet, at der søges om en bevilling på 41,6 mio. kr. (62 %) fra Velux 
Fonden, og at de deltagende kommuner samlet stiller med en egenfinansiering på 25,6 mio. kr. (38 %).  

Deltagelse i samarbejde og fælles projektledelse vil medføre en udgift på ca. 0,06 mio. kr. årligt i den 5-årige 
projektperiode. Denne udgift kan afholdes af eksisterende anlægsbevillinger til biodiversitet/natur og 
natur/energiprojekter. Hvis Middelfart Kommune ønsker at få del i de fondsmidler, som samarbejdet skaffer til 
konkrete tiltag (stenrev, ålegræsenge mv.), så skal der afsættes midler hertil i anlægsbudgetter for de kommende 
år.Det indstilles derfor, at der i Budget 2023-2026 afsættes nettoudgiftsbevillinger på anlægsbudgettet på hhv. 0,5 
mio. kr. i 2023, 1 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. Samlet set over hele projektets levetid vil der således være 
afsat 2 mio. kr. netto på anlægsbudgettet, fordelt på 6 mio. kr. i udgiftsbevillinger og 4 mio. kr. i indtægtsbevillinger.   

Tidshorisont  
 
Projektet gennemføres i perioden fra 2023-2025. 
 

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 
 

Anlæg af stenrev vil 
have en 
klimabelastning, da 
sten hentes fra Norge 
til Danmark via skib. 
Øvrige anlæg herunder 
ålegræs har ingen 
væsentlig 
klimabelastning. 

Stenrev har ingen 
væsentlig effekt på  
CO2. Etablering af 
ålegræsenge har en 
stor effekt og fjerner 
mere CO2 end skov 
pr. ha.  

Ja 
 

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

 


