
Telefonnotat 

Samtale med Søren Eich, Lillenæs 73, Snoghøj, 7000 Fredericia, den 24. april 2017

Søren Eich spørger, hvad naturparken gør for fiskebestande og fredning af disse? Der bør ikke være 

kommerciel fiskeri i bæltet. Fiskeri bør være til fritidsfolket. Vil gerne møde Christian Bro og tale om det, og 

ikke deltage i møder/åben hus. 

Aftalte, at CB. får hans kontakt.

/Tebg
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Telefonnotat 

Centerleder Karsten Mulvad, tlf. 76 32 71 11

Telefonisk henvendelse den 15. 5. 2017 Kidholme ejes af Spejderforeningen. Eksponering af øerne bliver 

større i en Naturpark. 1. april til 15. juli inge aktivitet pga. fuglenes ynglesæson. Hvordan håndterer vi det? 

Vil gerne have, at Naturparken går mere ind i det. Information om adgangsforbud er vigtig. Har stor 

interesse i at bruge og forvalte naturen. Overvejer fremtidig brug af øen. Udlejer et hus på øen til 

roklubber- det er besværligt at holde et hus vedlige på øen. Vil gerne tænke i lidt mere ekstensiv brug, 

f.eks. shelters, som ikke kræver så meget vedligehold. Vil gerne mødes med kommunen og gå i dialog om

hvad der kunne gøre med øen. (aftalte at mødes efter sommerferien, hvor vi laver et fælles besøg på øen)

/Tebg
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Notat

18. april 2017

Møde med sognepræst Lise Rind, Egeskov, som gerne ville drøfte forskellige idéer til indsatser, som kunne 
falde i tråd med Naturpark Lillebælt og samtidig styrke natur- kultur- og friluftsliv i Vejlby Sogn. Vi har aftalt, 
at vi vender tilbage med de idéer, som vi gerne vil støtte op omkring og så vil Lise bringe dem videre til 
sognerådet.

Idékatalog

 Pavillion / madpakkehus etableres ned til vådområdet ved udkanten af kirkeengen – etablere en
bro hen over den våde del af engen (ved klatrepilen), så man kan komme tæt på sivområdet. Det
kunne være en gangbro á la den i Lille Vildmose.

 ”Svenske gravene”: etablere formidling på stedet af stedet – skiltning og formidling via en folder,
som også fortæller om botanik, kulturhistorie, gårute. Indvielse af ruten ved et arrangement.

 Eng/lavning foran kirken op til Vejlby Kirkevej. Arealet slås, men en bedre naturpleje af arealet
kunne ønskes. Der er vist orkideer på arealet.

 Etablere en overgang / bro ud ved udløbet på kommunegrænsen, så man kan lave en rundrute.
 Vi talte også om at etablere et shelter ved Bøgeskov strand og ved Kirken. Ved kirken kunne det

være i tilknytning til den lille skov.
 Troldeskoven på Trelde Næs – der mangler information om historien bag disse træer

Kunne man udvikle en multibane på stedet ved at gøre brug af træerne og i samspil med dragen?
 Formidling af kanonstillingen mangler
 Betonklods ved stranden (ved kanonstillingen): hvor kommer den fra?
 Kirkeladen kunne åbnes op som overdækket informationssted – information om natur og kultur

ved Rands Fjord og i Vejlby Sogn. Der kunne sættes skraldespande.
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Dato: 1. juni 2017

Sagsnr.: 2017/004526

Dok.nr.: 262423

Bilag: Ingen

Sagsbeh.: FES-EFS06

Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse

Arsenalvej 55

9800 Hjørring

Tlf.: 728 13000

Fax: 728 13005

E-mail: fes@mil.dk

www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286

CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:

Tlf.: 728 13286

E-mail: fes-efs06@mil.dk

Side 1 af 1

Fredericia Kommune

Gothersgade 20

7000 Fredericia

Mail: kommunen@fredericia.dk

Emne:

Forslag til Naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2018-2022

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet op-

lyse, at der er bemærkninger til Forslag til Naturparkplan for Naturpark Lillebælt 

2018-2022.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har konstateret, at Forsvarets Øvelses-

plads og Skydeterræn, som er en del af Hyby Fælled, er udpeget til at være en 

del af Naturpark Lillebælt 2018-2022.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forudsætter, at udpegningen ikke vil med-

føre begrænsninger i de nuværende og fremtidige militære aktiviteter i området, 

eller vil have indflydelse på selve anvendelsen af Forsvarets Øvelsesplads og 

Skydeterræn.

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Lars Haagensen 

eller undertegnede. 

Med venlig hilsen

JANE FUGLSANG BECH

chefkonsulent

Chef for Ejendomsforvaltningssektionen
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From: Charlotte Ebsen (Monjasa A/S)
Sent: 25 Apr 2017 09:56:02 +0200
To: kommunen
Subject: Naturpark Lillebælt
Attachments: 0558_001.pdf

Kære Christian,
Mange tak for din henvendelse vedr. Naturpark Lillebælt.
Vi sætter stor pris på det arbejde der udføres for, at bevare naturen omkring Lillebælt.
Vi støtter selvfølgelig op omkring de tiltag der allerede er søsat, samt bidrager gerne med ideer til kommende projekter. 
Vi kommer retur hvis/når vi har noget på tapetet.
Igen mange tak for henvendelsen og ønsker dig en god dag.
Best regards / Med venlig hilsen

Charlotte Ebsen
Project Coordinator

Direct tel. : +45 76 317 278 
Direct email: ceb@monjasa.com 
Mobile tel. : +45 20 447 379 
Webpage : www.monjasa.com 
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From: ruthogbentmeyer@gmail.com
Sent: 26 Apr 2017 14:16:01 +0200
To: kommunen
Subject: Naturpark Lillebælt
Importance: Normal

Til rette vedkommende
Jeg har med interesse læst en del af materialet vedr. Naturpark Lillebælt, og sender derfor nogle betragtninger 
jeg har som ”bruger” af den kystnære natur omkring Lillebælt.
Langs kysten på Jyllandssiden kan det nogle gange lade sig gøre, at gå langs vandet helt fra Snoghøj højskole, 
forbi/under den gamle Lillebæltsbro og til den nye Lillebæltsbro og ofte helt ind til Fredericia Marina. Det er 
selvsagt en utrolig smuk rute, som mange flere, både lokale samt turister, kunne have glæde af at benytte, og 
Fredericia kunne få endnu et godt udflugtsmål og positiv omtale, som en by med meget smuk, kystnær natur. 
Det er en fin tur som alternativ eller supplement til ”Bridgewalking”.
Under hele gåturen ser man over på Middelfart, som har formået at gøre det muligt at gå hele vejen langs 
kysten.
For at dette kunne lade sig gøre foreslås følgende:
Det jeg som ”bruger” af området har et forslag om, er, at der blev taget skridt til, at der bliver fjernet nogle af 
de vildtvoksende hybenrosebuske og sivplanter. Samt at det blev indskærpet overfor grundejerne, at det ikke 
er tilladt, at bruge kysten som en form for ”kompostområde”, men at de selv fjerner det der bliver klippet ned, 
i stedet for at lade naturen ”ordne” det. 
Der er mange steder hvor skellet er synligt, så det ses tydeligt, at der er god mulighed for at rydde noget af 
væksten væk og dermed lave en naturlig form for sti, uden at der skal forsøges med egentlig planering af en 
reel sti. Det siger sig selv, at når der er højvandet, kan det visse steder være svært at passere, men hvis der blev 
ryddet op, er der god plads til en vandresti, selv under højvande.
Jeg ved, at jeg taler på rigtig mange borgeres vegne, når jeg gør opmærksom på ovenstående, idet området 
omkring og imellem broerne er et yndet udflugtsmål.
Håber mit forslag kan blive behandlet, og jeg imødeser en tilbagemelding på forslaget.
Med venlig hilsen
Ruth og Bent Meyer
Mail: bentmeyer@mail.dk
Tlf.: 61260063
Sendt fra Mail til Windows 10
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From: Jonna Heebøll
Sent: 3 May 2017 11:38:35 +0200
To: kommunen
Subject: Høringssvar vedr. Naturpark Lillebælt

Skærbæk Beboerforening har gennemgået planen for Naturpark Lillebælt – en flot plan, hvor vi ikke har andre 
kommentarer end at det et rigtigt godt gennemarbejdet forslag, som vi kun kan tilslutte os. 
Glæder os til samarbejdet omkring arrangementet den 20. maj kl. 13-16 i Skærbæk Strandpark og Børup Sande. 
Mange hilsner
Jonna Heebøll
Skærbæk Beboerforening 
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From: Mikael Regner
Sent: 6 Jun 2017 09:18:55 +0200
To: kommunen
Cc: Inger og John Mølleren;Kjeld & Hanne Petersen Bøge
Subject: kommentar vedr. Naturpark Lillebælt.

Tak for et dejligt og spændende initiativ mhp. etablering og udvikling af Naturpark 
Lillebælt. Det er et utrolig spændende initiativ, og vi er sikre på, at det bliver til stor 
glæde for dyr, mennersker, natur og de samarbejdende kommuner. 

Et af formålene ved at etablere Naturpark Lillebælt er, at gøre naturen mere tilgængelig 
så bl.a. turisme og vækst stimuleres. Som I skriver i materialet, vil det bl.a. medfører et 
øget behov for forskellige typer overnatningsmuligheder bl.a campingpladser.

Har Fredericia Kommune og eller Friluftsrådet ideer / erfaringer med, hvordan dette kan 
imødekommes ? så vi undgår at campister overnatter udenfor etablerede campingpladser?

Vi bor på Bøgeskov Strand og har de sidste år oplevet et stigende antal feriegæster, som 
overnatter på parkeringspladsen. 

Det har, som vi oplever det, nogle uheldige konsekvenser: autocamperne skæmmer 
naturoplevelsen ( se vedhæftet foto), på parkeringpladsen er der ingen faciliteter og 
etablerede campingpladser/ autocampingpladser mister indtægter.

Håber dette høringssvar vil give anledning til ideer og en konstruktiv dialog.

Med venlig hilsen

Hanne og Kjeld Pedersen Bøgeskov Strand nr. 3

Inger og John ( formand for Grundejerforeningen ) Lauersen Bøgeskov Strand nr. 7

Susanne og Mikael Regnér Bøgeskov Strand nr. 1 
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From: Linnet Martin
Sent: 6 Jun 2017 08:23:42 +0200
To: kommunen
Subject: Naturpark Lillebælt

Jeg ønsker ikke at være en del af Naturpark Lillebælt med min jord der er en del af Randsfjorden og 
treldeskov der ligger ud til Lillebælt . Matrikelkort nr. 1a  Vejlby med fler og36d trelde selvejerskov 

Med venlig hilsen

Martin Linnet 
Vejlbygård 
Fårbækvejen 75
7000 Fredericia 
Tlf 40958657
Mail. mmlinnet@gmail.com
---------------------
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From: Hanne Ladegaard Jensen
Sent: 11 Jun 2017 20:58:52 +0200
To: Annemette Bargum
Subject: Re: Delivery Status Notification (Failure)
Attachments: 2017 0506 Høringssvar Naturpark Lillebælt.pdf

Kære Annemette
Det forstår jeg ikke.
Har sendt den som en alm. pdf.
Har du prøvet at gemme filen og så åbne den derefter?
Nu har jeg så prøvet at gemme den igen og så må vi se om det ikke lykkedes at åbne den?
Venlig hilsen
Hanne Ladegaard Jensen

2017-06-06 11:35 GMT+02:00 Annemette Bargum <annemette.bargum@fredericia.dk>:

Kære Hanne 

Tak for din mail med høringssvar til Natur for Naturpark Lillebælt.

Vi kan desværre ikke åbne den vedhæftede fil. Vil du prøve at sende den igen? Gerne retur på 
denne mail her.

Venlig hilsen

Annemette Bargum
Bæredygtighedskoordinator
Strategisk Udvikling
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107637
Mobil: 41139023
E-mail: annemette.bargum@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
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Fra: Hanne Ladegaard Jensen [mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com] 
Sendt: 5. juni 2017 22:27
Til: kommunen <kommunen@fredericia.dk>
Emne: Fwd: Delivery Status Notification (Failure)

 

Se venligst fejl på kommunens hjemmeside vedr. mail adressen til brug for 
bemærkninger:

 

 

Se venligst vedhæftede høringssvar.

 

Venlig hilsen

Hanne Ladegaard Jensen

 

 

---------- Forwarded message ----------
From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Date: 2017-06-05 22:18 GMT+02:00
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: hanneladegaardjensen@gmail.com

mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com
mailto:kommunen@fredericia.dk
mailto:mailer-daemon@googlemail.com
mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com


Address not found 

Your message wasn't delivered to kommune@fredericia.dk because the 
address couldn't be found. Check for typos or unnecessary spaces and try again. 

The response from the remote server was:

550 5.1.1 <kommune@fredericia.dk>: Recipient address rejected: User 
unknown

Final-Recipient: rfc822; kommune@fredericia.dk
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; mail1.fredericia.dk. (212.98.76.203, the server for the
domain fredericia.dk.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <kommune@fredericia.dk>: Recipient address 
rejected: User unknown
Last-Attempt-Date: Mon, 05 Jun 2017 13:18:52 -0700 (PDT)

---------- Videresendt meddelelse ----------
From: Hanne Ladegaard Jensen <hanneladegaardjensen@gmail.com>
To: kommune@fredericia.dk
Cc: 
Bcc: 
Date: Mon, 5 Jun 2017 22:18:51 +0200
Subject: Høringssvar Naturpark Lillebælt

Vedhæftet hørringssvar vedr. forslag til Naturpark Lillebælt

 

mailto:kommune@fredericia.dk
mailto:kommune@fredericia.dk
mailto:kommune@fredericia.dk
http://mail1.fredericia.dk/
tel:%28212.98.76.203
http://fredericia.dk/
mailto:kommune@fredericia.dk
mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com
mailto:kommune@fredericia.dk


Venlig hilsen

Hanne Ladegaard Jensen

 

 



From: jens.lassen.jensen@gmail.com
Sent: 5 Jun 2017 20:38:01 +0200
To: Niels.OlePraestbro@middelfart.dk;kommunen
Subject: Kommentarer til Naturpark Lillebælt
Importance: Normal

Sendt fra Mail til Windows 10
Indsigelse vedrørende indlemning af min jord i Naturpark Lillebælt
Jeg ønsker hermed at fritage min jord fra at være en del af Naturpark Lillebælt.
Grunden hertil er ikke, at jeg som sådan har noget imod nogle af ideerne i projektet, men jeg er bekymret for 
offentliggørelsen af området som Naturpark og dermed øget risikoen for offentlig indtrængning, der vil 
forstyrre både naturen og vores græssende kvæg.
Med venlige hilsen
Jens Lassen Jensen
Vejlby Kirkevej 1
7000 Fredericia
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Verdensmål: Naturpark Lillebælt - høringssvar 

Grøn Kultur Danmark hilser med stor tilfredshed forslaget velkomment og støt-

ter fuldt op om visionen. 

Grøn Kultur Danmark anbefaler at der sættes fokus på ”bløde trafikanters” mu-

lighed for sikkert og trygt at kunne krydse Lillebælt på den gamle Lillebæltsbro.  

Grøn Kultur Danmark anbefaler at implementere tankerne bag ”notatet” ”En-

keltrettede stier på Den Gamle Lillebæltsbro” som en del af visionen for Natur-

park Lillebælt.  Notatet er vedhæftet som bilag til dette høringssvar. Der findes 

desuden yderligere om tankerne og fremdrift på www.gkd.dk/krydser.  

Grøn Kultur Danmark stiller sig gerne til rådighed for videreudvikling af kon-

ceptet. 

Visionen bag ”notatet” passer perfekt i sammenhæng med og understøtter mange 

af målsætningerne i forslaget om Naturpark Lillebælt. 

For blot at nævne en enkelt af forslagets pointer, som omhandler betragtning af 

marsvin: Undertegnede har gennem flere års daglige cykelture på den gamle bro 

haft utrolig stor glæde af at betragte marsvinene. En realisering af tankerne bag 

”notatet” vil åbne for mangfoldige muligheder for at studere naturen omkring Lil-

lebælt. 

Med venlig hilsen 

    

Preben H. Rosenberg 

GRØN KULTUR

 D   A    N   M   A    R    K

 Grøn Kultur Danmark Stiftet 18. august 1997

  Odinsvej 4      Telefon: E-post:

  7000 Fredericia  40 83 57 94  gkd@gkd.dk 

www.gkd.dk 

2017-06-05 

”Enkeltrettede stier på Den Gamle Lillebæltsbro” 
understøtter Naturpark Lillebælt: 

- Ny cykelvandrerute
- Tilgang til Hindsgavl Dyrepark
- Bæredygtig turisme
- Tilgang til naturen
- Trafiksikkerhed

- Tryghed i trafikken
- Kulturarven: brokonstruktion
- Friluftliv
- Formidling
- Nationale cykelruter
- Udveksling Fredericia/Kolding ó Middelfart
- Udveksling erhverv
- Folkesundhed

- Uddannelsestilbud
- Supercykelstierne
- Destination Lillebælt
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From: charlottehogedal@gmail.com
Sent: 2 Jun 2017 12:47:21 +0200
To: kommunen
Subject: Høringssvar til Naturpark Lillebælt
Importance: Normal

Beboerforeningen i Bredstrup-Pjedsted vil gerne foreslå at området omkring Rands fjord samt Elbodalen 
inkluderes i Naturpark Lillebælt. 
Området indeholder en unik natur og et rigt dyre- og planteliv som giver mulighed for en helt speciel 
naturoplevelse. 
En beliggenhed fra Gudsø Vig til Vejle fjord gør at området er det største sammenhængende naturområde i 
Fredericia 
med store variationer i landskabet med både dale og op til 40 m høje skrænter. 
Efter vores mening vil det være en fejl ikke at inkludere dette unikke område i naturparken. 
Med venlig hilsen 
Bredstrup-Pjedsted beboerforening

Charlotte Høgedal

charlottehogedal@gmail.com
tlf. 2533 0449
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From: Jensen Ulla
Sent: 6 Jun 2017 20:23:39 +0200
To: Niels.OlePraestbro@middelfart.dk;kommunen
Subject: Høringssvar til Naturpark Lillebælt

Ang.: Høringssvar til Naturpark Lillebælt fra Vejlby Sogns Beboerforening
I forbindelse med planen om Naturpark Lillebælt, er der opstået stor utryghed hos lokale lodsejere i 
Vejlby Sogn og langs Rands fjord.
Lodsejerne giver udtryk for, at der ikke har været informeret tilstrækkeligt. 
Der har været behov for, og vi har bedt om, et specifikt møde mellem lodsejerne, kommunen og 
ansvarlige politikere, men det er ikke sket.
I Vejlby Sogns Beboerforening mener vi, at det er kommunens projekt, og dermed deres opgave at 
informere involverede lodsejere. 
Der har været sendt E-Box mail ud til nogle af lodsejerne, men ikke alle har modtaget denne, også selv 
om de har ejet mere end 2 Ha, som åbenbart har været grænsen for, hvornår man informerede en 
lodsejer.
Der har også været informeret i forbindelse med natur arrangementer så som ’Skovens Dag’, men der 
har ikke været et forum, hvor lodsejerne kunne få svar på deres specifikke spørgsmål. 
De landmænd, der har jord indenfor den planlagte Naturpark, er bekymrede for, hvad det vil sige for 
deres fremtidige drift, og de er bekymrede for, om deres arealer vil blive tilgængelige for turister.
Ideen i Naturparkprojektet med bevaring af naturen konflikter med ideen med at åbne naturen for 
turister. 
Selve navnet ’Naturpark’ giver indtryk af, at man har fri adgang til arealerne i Naturparken, og derfor har 
temmelig mange lodsejere benyttet sig af muligheden for, at sige fra.
Den maritime del af Naturpark Lillebælt er for så vidt OK, men her mener vi, at man skal undgå klapning 
af slam i Lillebælt. 
Selve klappepladsen ligger udenfor Naturpark Lillebælt området, men slammet bliver jo ikke liggende, 
hvor det dumpes, og det kan forurene vores strande mod Lillebælt og Vejle Fjord.
Vi håber at denne sag har åbnet øjnene for, hvor vigtigt det er med en demokratisk dialog , så man i 
fremtidige projekter vil gøre mere ud af at informere berørte lodsejere. 
Venlig hilsen
Ulla Jensen
Formand for Vejlby Sogns Beboerforening
Service Owner, Busin. Intelli. and MD 

Direkte: +45 7623 2334
Mobil: +45 2078 9970
ulla.jensen@caverion.com

Caverion Danmark A/S
Vejlevej 123
7000 Fredericia 
caverion.dk
- følg os på LinkedIn og Facebook

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer 
bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, 
offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer 
god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk 
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leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred 
kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og 
industrianlæg. Selskabet har en omsætning på 1 milliard kroner og 1000 ansatte i Danmark. Caverion koncernen havde i 2016 
en omsætning på ca. 23 milliader kroner og 17.000 ansatte i 12 lande i Europa. www.caverion.dk 
Bemærk: Denne elektroniske mail inklusiv alle vedhæftede filer er kun beregnet til den person(er) eller enhed, som den er rettet til og kan indeholde fortrolige 
og/eller lovligt beskyttet materiale og information. Uautoriseret videregivelse, kopiering, distribution eller brug af dette materiale og information er ulovligt og 
dermed forbudt. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager og har modtaget denne mail ved en fejl, bedes du kontakte afsendere og slette hele indholdet af mailen 
samt destruere eventuelle kopier. Tak

http://www.caverion.dk/


From: Birthe Lyngbye Hansen
Sent: 6 Jun 2017 20:42:07 +0200
To: kommunen
Cc: robinlundravnjensen@gmail.com
Subject: Naturpark Lillebælt 16/5351

Hej, 

Vedrørende naturparkplanen, så svarer vi nej tak.

Mvh Robin Lund Ravn Jensen

Sendt fra min iPhone
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From: Thorbjørn Vang Søndergaard
Sent: 6 Jun 2017 23:59:54 +0200
To: kommunen
Subject: Høringssvar vedr. Naturpark Lillebælt jf. Kommuneplan 2017
Attachments: Kortbilag5-6-9_C.pdf

Som repræsentant for Taulov Fællesråd vil jeg hermed gerne stille følgende forslag til 
ændring af afgræsningen af Naturpark Lillebælt.
Vedlagt findes et kort der omtrentligt viser vores forslag til en alternativ afgrænsning, 
hvor Elbodalen med sidegrene medtages. Der er altså tale om en betydelig udvidelse af 
naturparkens areal på landjorden.
Vores argumentation for dette forslag følger.

Med venlig hilsen

Thorbjørn Vang Søndergaard
Fmd. Taulov Fællesråd

Tlf.: 22 79 67 02
tvs@vangtreecare.dk

---------- Videresendt besked ----------
Fra: Bodil Christensen 
Dato: 6. juni 2017 kl. 12.44.48 +02.00
Emne: Kommuneplan 2017
Til: tvs@vangtreecare.dk

Hej

GISdata i Fredericia Kommunes Kommuneplan 2017 kan ses her:

Fredericia kommuneplan 2017

Venlig hilsen

Bodil Christensen
GIS-medarbejder
Kort og Data
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Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107692
Mobil: 22403662
E-mail: bodil.christensen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia



From: Niels Ole Præstbro
Sent: 7 Jun 2017 09:14:39 +0200
To: Annemette Bargum
Subject: VS: Naturpark Lillebælt

Halløj

Du får også denne til behandling og svar. Han er fra din kommune 

Venlig hilsen

Niels Ole Præstbro
Projektleder

Sekretariatet for Naturpark Lillebælt
Østergade 21
5580 Nr. Aaby
www.naturparklillebaelt.dk 
www.facebook.com/naturparklillebaelt

Telefon 88 88 55 00
Direkte  88 88 48 92

Fra: Niels Ole Præstbro 
Sendt: 6. juni 2017 10:05
Til: 'Hans Thomassen'
Cc: Annemette Bargum (annemette.bargum@fredericia.dk); Merete Nørgaard; Bente Møller Jessen 
(bmje@kolding.dk) (bmje@kolding.dk)
Emne: SV: Naturpark Lillebælt

Kære Hans

Tusind tak for dit høringssvar.

Venlig hilsen

Niels Ole Præstbro
Projektleder
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Sekretariatet for Naturpark Lillebælt
Østergade 21
5580 Nr. Aaby
www.naturparklillebaelt.dk 
www.facebook.com/naturparklillebaelt
 
Telefon 88 88 55 00
Direkte  88 88 48 92
 
Fra: Hans Thomassen [mailto:hansmht@gmail.com] 
Sendt: 5. juni 2017 00:19
Til: Niels Ole Præstbro
Emne: Naturpark Lillebælt
 
Hej 
Jeg var med til Jeres møde på værftet i Middelfart forleden.
 
Jeg synes hele ideen med Naturpark Lillebælt er helt fantastisk, har været til flere af Jeres møder og 
fulgt med i Jeres arbejde.
 
Jeg vil gerne foreslå som hotspot/kulturarv.
at der etableres en fortælling ved det gamle færgeleje på Jyllandssiden for enden af Gl. Færgevej .
Det er ikke nemt at se, at der for år tilbage var færgeoverfart fra Kongebrogården.
En gammel flot vejsten med afstand til Fredericia, Kolding og Vejle skulle shines op.
Desuden vil jeg foreslå, at der opsættes nogle tavler/opslag, som kunne fortælle lidt om broens bygning 
på lignende måde som der er opsat plancher ved broen på Fynssiden og en fortælling om historie om 
etableringen.
 
Desuden kunne der også skiltes mere i området, hvem ved feks. at der er en sti fra Gl. Færgevej op til 
broen.
 
Derudover er der fra broen og mod Skærbæk, et dejligt naturområde, hvor man kunne lave nogle ruter 
og få lavet nogle turkort.
 
Desuden vil jeg foreslå, at i forsøger endnu mere at få jeres budskaber bragt i de lokale aviser, de er 
godt nok lidt sløve synes jeg.
Også gerne flere borgermøder.
 
Jeres projekt er alle tiders fortælling.
 

http://www.naturparklillebaelt.dk/
http://www.facebook.com/naturparklillebaelt
mailto:[mailto:hansmht@gmail.com]


Held og lykke.
 
Hans Thomassen
Plantagevej 46
7000  Fredericia  



From: Carsten Pedersen
Sent: 13 Jun 2017 20:01:30 +0200
To: Annemette Bargum
Subject: VS: naturpark lillebælt

Tvf.

Venlig hilsen
Carsten Pedersen
Projektleder
Miljø
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Freling Jensen [mailto:isfreling@gmail.com] 
Sendt: 13. juni 2017 19:47
Til: Carsten Pedersen <carsten.pedersen@fredericia.dk>
Emne: naturpark lillebælt

Hej Carsten!
 vi talte sammen pr tlf. fredag den 2 juni vedrørende naturpark.

Vi ønsker ikke at deltage i naturpark lillebælt

skovparcellen er. Vejsenholtvej 17 7000 Fredericia

Trelde  Fredericia jorder 3 C

på vegne af Freling i/s 

Bodil Jensen

postadresse: Ryttegrøftvejen 51 7000 Fredericia

su
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Fredericia Kommune 
Rådhuset 
Gothersgade 20 
7000 Fredericia 

NYMAA/S 

Stallerupvej 43 A 
7000 Fredericia 

INDGÅET 

n 3 JUNI 2017 

Middelfart Kommune 

Fredericia, juni 2017 

Hermed protesteres over Fredericia Kommunes deltagelse i NATURPARK LILLEBÆLT. 

Vi har investeret i skove ved Trelde, som vi vil friholde for indlemmelse i ovennævnte 
projekt. Arealerne er i forvejen beskyttet af 300 meter fredskovslinjen og 300 meter 
kystsikringslinjen. Hvis ejendommene pålægges flere restriktioner falder de i værdi. 

Kommunen er i forvejen største skovejer med de for fritidsaktiviteter mest attraktive 
beliggenheder. Derudover ejer kommunen flere gårde, landbrugsjorde, grunde m.v. Her er 
der rigelig muligheder for at øge fritidsaktiviteterne. 

• Hvorfor angriber kommunen ejendomsretten med rådighedsindskrænkninger, som
udløser værditab for borgerne?

• Hvorfor har kommunen i de senere år solgt mange skove, som de nu hævder er
egnede til fritidsaktiviteter?

Heldigvis er der snart valg til byrådet. Så skal vi vælgere forinden have klarhed over hvilke 
kandidater der er for eller imod: Privat ejendomsret som sikre privatlivets fred og 
selvbestemmelse i boliger, villahaver og sommerhusgrunde samt at fremme det private 
erhvervsliv. 

Med venlig hilsen 
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Fredericia Kommune 
Rådhuset 
Gothersgade 20 
7000 Fredericia 

Sørn Nymark 

Stallerupvej 43 A 
Fredericia 

Østedgaard, maj 2017 

Hermed protesteres over Fredericia Kommunes deltagelse i NATURPARK LILLEBÆLT. 

Vi protesterer imod en ny administrativ overbygning oven på allerede eksisterende fredninger, 300 
meter kystlinjebeskyttelse og fredfredskovslovgivning. Erfaringen viser at offentlige administrative 
overbygninger er dyre for samfundet og fungere dårligt. 

For 64 år siden blev der oprettet et FUGLERESERVAT på ca. 300 ha på Østedgaard. For at beskytte 
arealet foranledigede ejeren en frivillig tinglyst fredning uden erstatning eller andre udgifter for det 
offentlige. Samarbejdet mellem fredningsmyndighederne, ejere og fugle- og dyrevelfærdsforeninger 
har givet resultater. Flere sjældne sky fugle og dyrearter som ikke tåler menneskelig forstyrrelser især 
i yngletiden trives og far unger i FUGLERESERVATET. 

FRITIDSRÅDETS formål er at skaffe nye aktiviteter for mennesker. FUGLERESERVATETS 
formål er modsat, at der i Danmark også skal være steder med livsbetingelser og ynglesteder for 
menneskesky fugle og dyrearter. Sidst Fredericia Kommune angreb dyr og fugle i RESERVATET 
lykkedes det at via udenbys forbindelser at få omstødt kommunens afgørelser. Vi forsvarer fugle. 

Fornuftige Vejle Kommune nægter at deltage med den nordlige halvdel af Rands Fjord. Det 
efterlader en halv løsning med en underlig lang tarm ind i landet væk fra kysten. Den 12-12-2016 
blev alle lodsejer ved Rands Fjord gennem dagbladsannoncer indbudt til protestmøde. Fredericia 
Kommune var som lodsejer også indbudt, men udeblev. (Se bilag) 

• Fastholder Fredericia Kommune at landsbyerne Bredstrup, Pjedsted og Egum kan betegnes
som kystnære?

• Hvor mange villahaver, sommerhusgrunde, beboelser og erhvervsområder og hvor store arealer
med asfalt og beton bør der være i en NATURPARK?

Heldigvis er der snart valg til byrådet. Så skal vi vælgere forinden have klarhed over hvilke kandidater der 
er for eller imod: Privat ejendomsret som sikre privatlivets fred og selvbestemmelse i boliger, villahaver 
og sommerhusgrunde samt fremme det private erhvervsliv. 

Med venlig hilsen 

Bilag: Protestmøde 12-12-2016: Ingen stemte for naturparken, 14 familier stemte imod naturparken, 
4 blanke stemmer hvoraf de 3 var foreningsformænd, der afventede et bestyrelsesmøde. 
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Dialogen fra mødet om forslag til Naturparkplan i Skærbæk Strandpark den 20. maj. 

Ca. 30 deltagere. 

Borger – er det havet der skal brande området sammen med hotspots? 

Niels Ole Præstbro – ja, hotspotskortet viser nogle af de vigtige områder i Naturparken. Men 
de er også tænkt som områder hvor de besøgende gerne må besøge. Med hotspots kan vi 
også styre hvor vi gerne vil have at de besøgende hen. Beskyttelse og benyttelse. 

Christian Bro – det er en blåstempling af området. 

Borger – hvad er naturparker, hvem ejer konceptet? 

Christian Bro – mærkningsordning lavet af Friluftsrådet. 

Niels Ole Præstbro – mærkningsordningen indeholder 10 kriterier der skal være opfyldt, bl.a. 
skal naturparkområdet bestå af minimum 54% beskyttet natur. 

Borger – hvilke indspark vil I gerne have? 

Christian Bro – en beboerforening har bl.a. bedt om at være med, det er et eksempel 

Niels Ole Præstbro – vi forholder os til alle høringssvarene. Derfor er det også vigtigt med de 
positive kommentarer, da de er med til at fremhæve det gode ved planen. 

Annemette – også gode ideer og forslag er velkomne. 

Borger – hvad er trusler og hvad er succeskriterier? 

Niels Ole Præstbro – succeskriterier er at få gennemført de projekter der er i planen og få 
midler til dem gennem fonde. Trusler er f.eks. modstand fra lodsejere og at vi ikke kan finde 
midlerne. Derfor er det også vigtigt at kommunerne bevilliger midler til sekretariatet som jo 
skal stå for at finde midlerne. 

Borger – er det et forpligtende samarbejde mellem de 3 kommuner? 

Christian Bro – ja og måske et endnu bredere samarbejde på sigt. Destinationen og Visit 
Lillebælt skal fortsat stå for at brande området. 

Borger – er det også en markedsføring for turisme? 

Christian Bro – ja f.eks. Bridge Walking er et hotspot 
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Borger – hotspots får flere besøgende, derfor er Høneborg vigtig at have med. Men lige nu er 
der mest fokus på projektet omkring voldene. 
 
Christian Bro – vi skal bruge ressourcerne rigtigt, Høneborg skal nok komme med. 
 
Niels Ole Præstbro – vi tænker også bæredygtig turisme, vi tager altså hensyn til naturen. Det 
er også noget af det vi vil arbejde for. 
 
Annemette – det handler også om at formidle at vi skal passe på naturen. 
 
Afslutning. 
 
Niels Ole – høringsfristen er den 6. juni. Skriv eller ring til os og send endelig forslag eller 
kommentarer til Naturparkplanen. Nye ideer er også altid meget velkomne. 
 
 



From: Carsten Pedersen
Sent: 20 Jun 2017 14:45:19 +0200
To: 'olc@energinet.dk'
Subject: Energinets jorde i Naturpark Lillebælt

Hej Ole

Tak for snakken om Energinets jorder og Naturpark Lillebælt.

Jeg har noteret at Energinet i Fredericia (matr.nr. 8aq Erritsø by, Erritsø) accepterer at være en geografisk del af 
Naturpark Lillebælt pga. kulturhistorien (Vikingegården) i området. Og samtidig har jeg noteret at der ikke er 
ønsker om at området formidles på en måde der foranlediger mere offentlig færdsel i området pga. 
sikkerhedsfaktoren. 
Til orientering er der nu, efter høringen af naturparkplanen, en politisk beslutningsproces i forhold til både den 
geografiske del og omfanget af indsatser, de steder hvor der er frivillig interesse herfor.

Hvis du har spørgsmål eller andet – så skal du endelig kontakte mig.

God sommer.
Venlig hilsen
Carsten Pedersen
Projektleder
Natur & Miljø
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
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From: Martin Ohlsen
Sent: 22 Jun 2017 21:31:43 +0200
To: Carsten Pedersen
Subject: Re: SV: Fw[2]: SV[2]: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel

Hej 

Der er OK fra vores side - synes det er en god idé med Esben og præsten...

Mvh
MArtin 

-----Original Besked----- 
Fra: "Carsten Pedersen" <carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Til: "Martin Ohlsen" <m@rtinohlsen.dk> 
Dato: 22-06-2017 19:12 
Emne: SV: Fw[2]: SV[2]: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel 

Hej igen

Jeg må gentage at jeres visioner for ejendommen og værdi for området er unikt - og at vi i kommunen og i 
regi af naturparken meget gerne vil arbejde videre med ideerne. Jeg må dog slå fast, at jeg ikke kan love 
andet end at arbejde for jeres idéer. Alt går frivillighedens vej og køb af pumpehuset, adgangsveje osv. skal 
ses i en kontekst, hvor mulighederne er afklaret i forhold til de andre lodsejere/naboer, pris, 
fredningsbestemmelser osv osv.

Hvis I er enige i den kontekst, hvilket jeg håber - så vil jeg gerne tage initiativ til et lille møde så vi kan 
komme videre. Det kan f.eks. være med grundejerforeningsformanden for Rødtjørnevej (Esben Stehr) og 
præsten.  

Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Natur & Miljø
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
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Fra: Martin Ohlsen [mailto:m@rtinohlsen.dk] 
Sendt: 22. juni 2017 17:44 
Til: Carsten Pedersen <carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Emne: Fw[2]: SV[2]: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
 
Hej Carsten,
Selv tak - meget interessant at høre om planerne- og området lidt mere i detaljer. 
Selvom du ikke er "sælger", formåede du at gøre et rigtigt godt indtryk på os, så nedenstående kan du godt 
tage æren for... Det har gjort, at vi ikke er så bekymret om foretagent længere, dog med lidt forbehold som 
du selv nævner jvf "komme ud"-muligheden evt i fbm salg af ejendommen. Dette skal præciseres yderligt, 
men som vi dog ikke agter at gøre brug af.
Vi ser det yderligt, som en værdiforøgelse af vores ejendom, at være en del af denne Park. Naturligvis 
forventer vi ikke, at Ejendomsværdiskatten stiger af denne grund (men tværtimod måske endda falder - nu 
hvor vi er så large, og så projektet til at hænge sammen;)
 
Som vi snakkede om, ønsker vi, at hvis vi skal gå ind i projektet - skal det også gøres mere brugbart end 
"bare " at lægge navn/jord til. Og her forventer vi, at Kommunen ser det med lige friske øjne. 
Hertil foreslår vi:
 
Trampestien forlænges, således at det bliver en "runde-sti" og ikke bare ender ude ved vejen. Den skal 
forlænges langs den nederste del af søen, og forbindes op til stisystemet ved Rødtjørnevej 25 og videre ad 
allerede etableret stisystem. Hertil vil vi gerne lægge jorder til langs vores sø, hvor der kan anlægges 
sti/dige/bro herfor (og undgår at betræde andres matrikler). Der skal udarbejdes et servitut herom, så der 
ikke efterfølgende kan opstå tvivl om ejerforhold/aftalegrundlag
 
El-hegnet langs søen etableres på en bedre måde, både så det ser pænt ud - men også er 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt når der nu færdes mennesker. Også for at undgå, at folk krydser hegnet og 
går yderligt ind på vores mark/grund. Der skal endvidere etableres "selvlukkende låger" som ved Kirken, når 
man krydser hegnet (ud for nummer 25)
 
Pumpehuset- og dennes lille særskilte matrikel, ønsker vi at sælge til Kommunen. Dels for at den hænger 
sammen med Trampestien (Kommunens del) iøvrigt, men også for at få det renoveret - som kan bruges til 
udlån af fx fiskestænger/net som på Trelde Næs, og derved øge interessen for området for børn.
 
Ovenstående skal holdes omkostningsneutral for os, som en del af denne aftale
 
Såfremt ovenstående (eller dele heraf) kan imødegåes- og at vi i fællesskab inddrager hinandens hjælp hertil 
- vil vi gerne trække vores allerede indsendte protest tilbage og deltage aktivt i projektet...
 
Egeskov, Fredericia 22. Juni 2017
 
Jette & Martin

-----Original Besked----- 
Fra: "Carsten Pedersen" < carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Til: "Martin Ohlsen" < m@rtinohlsen.dk> 
Dato: 22-06-2017 12:58 
Emne: SV: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
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Hej Martin og Jette
 
Mange tak for en god snak om jeres spændende idéer og muligheder på ejendommen. Jeg håber inderligt 
at vi hjælpe med at få realiseret bare nogle af dem  - og I må endelig kontakte mig herom.
 
Jeg har noteret at I gerne vil være en del af naturparken ud fra det præmis at I kan "komme ud" når I vil - og 
det er et præmis i naturpark-konceptet - jeg afventer dog en mail fra jer om evt. forbehold mm.
 
I øvrigt skal jeg beklage forvirringen om ejerskab af matriklerne; der er nogle forskellige ejendomsnumre, 
men I ejer hele vådområdet ud til vejmatriklen mod NØ ifølge mine kortdata.
 
God dag.
Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Miljø
Fredericia Kommune

 
 
Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk 
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Martin Ohlsen [ mailto:m@rtinohlsen.dk] 
Sendt: 18. juni 2017 21:39 
Til: Carsten Pedersen < carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Emne: Re: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
Hej Carsten
Selv tak:)
Ja, det vil passe rigtig fint med Torsdag
vi ses
 
Martin
 

-----Original Besked----- 
Fra: "Carsten Pedersen" < carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Til: "Martin Ohlsen" < m@rtinohlsen.dk> 
Dato: 16-06-2017 14:31 
Emne: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel

Hej Martin

mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
mailto:m@rtinohlsen.dk
mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
mailto:m@rtinohlsen.dk


 
Tak for snakken. Jeg foreslår at jeg stikker hovedet ud til jer torsdag den 22/6 kl.... 8 - vil det passe jer?
 
Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Miljø
Fredericia Kommune

 
 
Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk 
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Carsten Pedersen 
Sendt: 13. juni 2017 13:08 
Til: 'Martin Ohlsen' < m@rtinohlsen.dk> 
Emne: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
Hej Martin og Jette
 
Jeg har modtaget vedhæftede fra jer som vi tager til efterretning - men jeg vil høre om jeg kan få jer til 
at slå på tråden; da vi jo ikke tidligere har været i kontakt (jeg forstår det sådan at I har købt Peter 
Hochs ejendom)
Det kan også være at I gerne vil have lidt historik på jeres nye ejendom ift. vådområdet mm.; hvis I ikke 
er fra lokalområdet.
 
Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Natur & Miljø
Fredericia Kommune

 
 
Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk 
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Martin Ohlsen [ mailto:m@rtinohlsen.dk ] 
Sendt: 5. juni 2017 21:04 

mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
mailto:m@rtinohlsen.dk
mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
mailto:m@rtinohlsen.dk


Til: kommunen < kommunen@fredericia.dk > 
Emne: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
 
Hej
Vi er blevet gjort opmærksom på planerne om etablering af naturpark, der berør vores jord.
På baggrund af den information vi er blevet forelagt, ønsker vi ikke, at vores have skal være en del af 
denne offentlige park, med henblik på en stigning af besøgende med de gener, dette måtte medføre.
Vi vil gerne informeres skriftlig direkte om det videre forløb i denne sag.
 
Mvh
Jette Jakobsen & Martin Ohlsen
Vejlby Kirkevej 59
Egeskov
7000 Fredericia

mailto:kommunen@fredericia.dk


Telefonnotat 8. maj 2017 

Birgit Eriksen Varbjergvej 19, 5464 Brenderup, 64442803, har fået tilsendt naturparkplan, 
kort og folder efter eget ønske. Da hun gerne vil vide mere. Er skeptisk. 

Niels Ole Præstbro 
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Dialogen fra mødet med Ole Madsen og to andre sommerhusejere ved Bro Strand 19. 

april 2017 

Ønsker mere friluftsliv i området, særligt stier. 

Kystsikringen er meget dyr i vedligehold. 

Fantastisk udsigt og godt til surfing, kajak m.m. 
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Høringssvar til Naturparkplansforslaget 

I Grønt Råd i Assens Kommune havde vi på rådets møde den 21. april 2017 en drøftelse om Na-
turpark Lillebælt i forbindelse med at Forslag til Naturparkplan Lillebælt er sendt i høring.  

Det fremgår af Naturparkplanen, at missionen er: 

Sammen skaber vi et hav af oplevelser,  
som giver os lyst til at passe på og forbedre 

Lillebælt 

Med denne mission, synes vi, at det vil være oplagt at naturparkens afgrænsning netop er Lille-
bælt og ikke kun den administrativ kommunegrænse mellem Middelfart og Assens, som det er i 
dag. Kortet vist på side 10 i naturparkplanen viser naturparkens afgrænsning med områdets be-
skyttede naturområder. Her ses hvorledes Naturpark Lillebælt deler Natura 2000-området Lil-
lebælt. Dette virker ulogisk, når det netop er inden for Natura 2000-området, at de største na-
turværdier findes.  

Byrådet i Assens Kommune har i 2013 vedtaget en Natur- og Friluftsstrategi, som har flere ind-
satsområder. Et af indsatsområderne hedder Lillebælt og omfatter Bågø samt noget af kysten 
syd for Emtekær Nor. I dette område vil Assens Kommune gøre en særlig indsats for blandt an-
det at styrke natur og friluftsmulighederne. I strategien er nævnt en række projekter, der pt. er 
igangværende eller afsluttede. I kan se, hvilke projekter det drejer sig om her: https://www.as-
sens.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/politikker-og-strategier/natur-og-frilufts-
strategi/.  Med strategien og den efterfølgende indsats, der er sket i Lillebælt, synes vi i Grønt 
Råd, at området syd for Emtekær Nor samt Bågø vil passe godt ind i Naturpark Lillebælt. 

Grønt Råd i Assens Kommune vil derfor foreslå, at Naturparkens afgrænsning udvides mod syd, 
således at Bågø og arealer syd for Emtekær Nor kommer med i Naturpark Lillebælt. En oplagt 
mulighed er at lade den sydlige del af Natura 2000-området for Lillebælt være sammenfal-
dende med Naturparkens sydlige afgræsning. 

Grønt Råd håber, at Naturpark Lillebælt vil åbne op for at naturparkens grænse mod syd kan 
flyttes, da vi mener, at Bågø og området syd for Emtekær Nor kan bidrage med unikke natur-
områder, med mulighed for en række spændende natur- og friluftsprojekter. 

Venlig hilsen 

Leif Rothe Rasmussen  
Fmd. for Grønt Råd i Assens Kommune 

Middelfart Kommune 
Naturparksekretariatet 
Att. Niels Ole Præstbro 
Niels.OlePraestbro@middelfart.dk 

9. maj 2017 
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Den 30./5. 2017 

Til Niels Ole Præstbro 
Projektleder Naturpark Lillebælt 
Middelfart Kommune 

Angående høringssvar til grænse mellem Naturpark Lillebælt og Solbjerggaard, Tybrindvej 
30 5592 Ejby. 

Mange tak for din meget oplysende og venlige mail den 22. maj 2017. 

Som ejer af Solbjerggaard beliggende Tybrindvej 30 5592  Ejby fik jeg for ca. to år siden opmålt og 
verificeret kystlinien til Lillebælt samt opsat skelpæle til naboerne. 
Jeg kan ud fra dit medsendte billede over forslag til Naturpark Lillebælt se, at mit naturområde ved 
Tybrind Vig ligger indenfor dette område. 

 Jeg er  ikke interesseret i, at disse naturområder  eller andet af min jord er med i Naturpark 
Lillebælt. 

Venlig hilsen 
Kaj Madsen 
Solbjerggaard 
Tybrindvej 30 
5592 Ejby 
Tlf. 64461598 
Mail:  kaj.solbjerggaard@gmail.com 

Denne mail er lavet sammen med min nabo Jørgen Bæk Hansen Tybrindvej 31,som sender dig en 
lignende 

Vær rar at bekræfte modtagelsen af denne mail. 
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Den 30./5. 2017 

Til Niels Ole Præstbro 
Projektleder Naturpark Lillebælt 
Middelfart Kommune 

Angående høringssvar til grænse mellem Naturpark Lillebælt og Eskørgård, Tybrindvej 31 
5592 Ejby. 

Mange tak for din meget oplysende og venlige mail den 22. maj 2017. 

Som ejer af Eskørgård beliggende Tybrindvej 31 5592  Ejby fik jeg for ca. to år siden opmålt og 
verificeret kystlinien til Lillebælt samt opsat skelpæle til naboerne. 
Jeg kan ud fra dit medsendte billede over forslag til Naturpark Lillebælt se, at mit naturområde ved 
Tybrind Vig ligger indenfor dette område. 

 Jeg er  ikke interesseret i, at disse naturområder  eller andet af min jord er med i Naturpark 
Lillebælt. 

Venlig hilsen 
Jørgen Bæk Hansen 
Eskørgård 
Tybrindvej 31 
5592 Ejby 
Tlf. 64781204 
Mail: eskoergaard@mail.dk 

Denne mail er lavet sammen med min nabo Kaj Madsen Tybrindvej 30, som sender dig en lignende. 

Vær rar at bekræfte modtagelsen af denne mail. 
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Niels Ole Præstbro

Fra: Niels Ole Præstbro

Sendt: 6. juni 2017 09:46

Til: 'Karlo Nielsen'

Emne: SV: Naturpark

Hej Karlo 

Mange tak for svaret. 

Vi har ikke en anden dagsorden end at lave frivillige projekter med de lodsejere der vil. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/mit-naturpark-lillebaelt/dialog-og-spoergsmaal/ 

Du er altid velkommen til at henvende dig og bede om at blive en del af naturparken igen. 

Du bliver taget ud. 

Venlig hilsen 

Niels Ole Præstbro 

Projektleder 

Sekretariatet for Naturpark Lillebælt 

Østergade 21 

5580 Nr. Aaby

www.naturparklillebaelt.dk  

www.facebook.com/naturparklillebaelt 

Telefon 88 88 55 00 

Direkte  88 88 48 92 

Fra: Karlo Nielsen [mailto:karlo-nielsen@dlgtele.dk] 

Sendt: 2. juni 2017 12:35 

Til: Niels Ole Præstbro 

Emne: SV: Naturpark 

Jeg vil ikke være med,da jeg kan frygte for en anden dagsorden, der eventuelt kan indskrænke min råderet. 

 Mvh. Karlo nielsen 

Fra: Niels Ole Præstbro [mailto:Niels.OlePraestbro@middelfart.dk] 

Sendt: 31. maj 2017 15:12 
Til: 'Karlo Nielsen' 

Emne: SV: Naturpark 

Mange tak Karlo 

Vi tager dine arealer ud. 
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Må vi spørge til hvorfor de skal tages ud? 
 
Venlig hilsen 

 

Niels Ole Præstbro 

Projektleder 

 

 
 

Sekretariatet for Naturpark Lillebælt 

Østergade 21 

5580 Nr. Aaby 

www.naturparklillebaelt.dk  

www.facebook.com/naturparklillebaelt 

 

Telefon 88 88 55 00 

Direkte  88 88 48 92 

 

Fra: Karlo Nielsen [mailto:karlo-nielsen@dlgtele.dk]  

Sendt: 31. maj 2017 09:04 
Til: Niels Ole Præstbro 

Emne: Naturpark 

 

Til Ole 

 

Jeg ønsker ikke at have mine arealer i Naturpark Lillebælt 

 

Karlo Nielsen 

Aabakkevej 29 

5464 Brenderup 

Tlf. 64441645 Mobil 60736764 
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Niels Ole Præstbro

Fra: CL Damgaard <cldamgaard@hotmail.com>

Sendt: 1. juni 2017 09:22

Til: Niels Ole Præstbro

Emne: naturpark lillebælt

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Afmærket

Til middelfart Kommune 

Ang. ejendommen og alle jordarealer på adressen: Brovangen 10, 5464 Brenderup 

Undertegnede vil omgående udmelde hele min ejendom: Brovangen 10, 5464 Brenderup og alle de 

tilhørende jordarealer til ejendommen herunder matr. nr.:  2h, 5bs og 35a af Naturpark Lillebælts område. 

Igen dele af min jord skal i fremtiden ligge inde for Natur Lillebælts grænser eller inddrages i Naturpark 

Lillebælt. 

Ejendommen og tilhørende jordarealer skal ikke indgå i beskrivelser hverken på nogle hjemmesider eller 

internettet, heller ikke på nogle kort eller i foldere mv. 

Jeg gerne have en bekræftelse på, at hele min ejendom og alle jordarealer er udgået af Naturpark 

Lillebælt, fra kommunen. 

Venlig hilsen 

Lars Damgaard 

BILAG 32



1

Niels Ole Præstbro

Fra: Åhøjrup Skovgaard I.S Brogaard <brogaard@hotmail.dk>
Sendt: 1. juni 2017 11:05
Til: Niels Ole Præstbro
Emne: naturpark lillebælt

Prioritet: Høj

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Til middelfart Kommune 
Ang. ejendommene og alle jordarealer på adresserne: Åbakkevej 67, 5464 Brenderup, Brovangen 28, 5464 
Brenderup, Bro Strandvej 11, 5464 Brenderup, Bro strandvej 10, 5464 Brenderup og Varbjergvej 6, 5464 
Brenderup 

Undertegnede vil omgående udmelde hele mine ejendomme: Åbakkevej 67, 5464 Brenderup, Brovangen 
28, 5464 Brenderup, Bro Strandvej 11, 5464 Brenderup, Brostrandvej 10, 5464 Brenderup og Varbjergvej 6, 
5464 Brenderup 
og alle de tilhørende jordarealer til ejendommen herunder matr. nr.:  35k, 12bæ, 35c, 35e, 38d, 9c, 11aa, 9c, 
36a, 10æ, 11æ, 35 og 11i af Naturpark Lillebælts område. 

Igen dele af min jord skal i fremtiden ligge inde for Natur Lillebælts grænser eller inddrages i Naturpark 
Lillebælt. 
Ejendommen og tilhørende jordarealer skal ikke indgå i beskrivelser hverken på nogle hjemmesider eller 
internettet, heller ikke på nogle kort eller i foldere mv. 
Jeg gerne have en bekræftelse på, at hele min ejendom og alle jordarealer er udgået af Naturpark Lillebælt, 
fra kommunen. 

Venlig hilsen 
Jørgen Damgaard 
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Niels Ole Præstbro

Fra: Niels Ole Præstbro

Sendt: 6. juni 2017 09:58

Til: 'Jens Ole Hansen'

Emne: SV: Naturpark Lillebælt

Kære jens ole 

Mange tak for dit høringssvar. 

Vi har ingen planer på din jord. Naturparken udpeges udelukkende i kommuneplanen for at vi kan 
blive godkendt som naturpark jævnfør Friluftsrådets mærkningsordning. 

Vi tager din jord ud af afgrænsningen. 

Venlig hilsen 

Niels Ole Præstbro 

Projektleder 

Sekretariatet for Naturpark Lillebælt 

Østergade 21 

5580 Nr. Aaby

www.naturparklillebaelt.dk  

www.facebook.com/naturparklillebaelt 

Telefon 88 88 55 00 

Direkte  88 88 48 92 

Fra: Jens Ole Hansen [mailto:bubbelgaard@koestrupgaard.dk] 

Sendt: 1. juni 2017 17:00 
Til: Niels Ole Præstbro 

Emne: Naturpark Lillebælt 

Vedr høring i forbindelse med naturpark lillebælt 

Det fremgår af kortmaterialet at dele af min ejendom beliggende Skovmøllevej 8 5400 Bogense er 

omfattet af jeres planer. 

Jeg meddeler hermed at jeg på ingen måde er interesseret i at deltage og under ingen omstændigheder vil 

ligge jord til jeres planer. 

Mit jordstykke er den del af Ore Skovmølle der er beliggende i middelfart kommune kaldet matr 18 mfl bro 

by plus det tilstødende eng/mose areal 

mvh Jens Ole Hansen Skovmøllevej 8 5400 Bogense 
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Til Middelfart Kommune 23-5-2017

Ang. ejendommen og tilhørende jordarealer: Varbjergvej 
19, 5464 Brenderup. 

Udmeldelse af Naturpark Lillebælt 

Vi skriver til jer så vores ejendom Varbjergvej 19, 5464 
Brenderup og alle de tilhørende jordarealer til 
ejendommen ( Matr. Nr. Se, 4a, 4v, Sy, Sø, Sæ, 3q og 3q 
(to stykker) dvs. alt vores jord) med omgående virkning 
bliver udmeldt og udtaget af Naturpark Lillebælts område; 
og intet af vores jord skal ikke i fremtiden inddrages i 
Naturparken eller ligge indenfor Naturparkens grænser. 
Ejendommen med tilhørende jordarealer skal ikke indgå i 
nogle projekter eller beskrives på internettet eller på 
nogle hjemmesider eller i foldere og kortmateriale. 
Vi vil gerne have en bekræftelse på, at hele vores 
jordareal og hele ejendommen er udgået af Naturparken, 
med papirpost. 

Venlig hilsen 
Poul Nielsen og Birgit Eriksen 
Va rbjergvej 19 
5464 Brenderup 
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Varbjerg, den 30-5-2017 

Til Middelfart Kommune ang. Naturpark Lillebælt. 

Jeg ønsker at mine arealer trækkes ud af Naturpark Lillebælt. 

Gældende ejendomme. 

Varbjergvej 31 Matr. Nr. 1a mfl. 

Varbjergvej 36 Matr. Nr. 1n mfl. 

Kim Nielsen 

Varbjergvej 31 

5464 Brenderup 

Mobil 20145109 
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Høringssvar til plan for Naturpark Lillebælt 

Dette er Lokaludvalget for Føns & Omegn’s høringssvar til udkast til plan for 

Naturpark Lillebælt. Planen har været i høring fra 11. april til 6. juni 2017. 

Vi er glade for, at arbejdet med Naturpark Lillebælt er sat i gang. Både natur, kultur, 
turisme, friluftsliv, formidling og erhverv er i spil, og vi er enige i, at der er et stort 
behov for at samarbejde om at få sat fokus på disse værdier. Lokaludvalget for Føns & 
Omegn bakker op om det videre arbejde. 

AFGRÆNSNING 

Først og fremmest vil vi gerne udtrykke vores begejstring over en 
designmæssigt/grafisk flot og overskuelig plan. Dog savner vi link til et digitalt kort 
over naturparkens afgrænsning, hvor man kan "dykke ned" i detaljerne. Kortet i 
iPaper-udgaven har begrænset brugervenlighed. 

Med hensyn til naturparkens geografiske afgrænsning, så havde vi håbet på et mere 
ambitiøst forslag. Lillebælt er også de tilgrænsende kystlandskaber! Flere steder har 
man ikke kystforlandet med i afgrænsningen, men kun "strandkanten", hvilket vi 
synes er meget ærgerligt. F.eks. Fønsskov-halvøen, Wedellsborg Hoved og store dele 
af Gamborg Fjord. Vi mener, det er meget væsentligt, at naturparken også omfatter 
de karakteristiske landskabselementer langs kysten, som er synlige fra søsiden, 
herunder Fønsskov og Wedellsborg Hoved, men også højdedrag, skove, slots- og 
borganlæg, kirker mv.. Som eksempler på højtliggende skov, der kan ses fra søsiden, 
kan nævnes Føns Plantage og Ørslev Bjerge. Der er desuden større arealer med 
beskyttet natur, som kunne have været med. Vi noterer os, at beskyttet natur dækker 
54 % af naturparkarealet, hvor minimumskravet er 50 %. 

Sammenfattede mener vi, at der er særdeles vægtige landskabsværdier samt kultur 
og natur udenfor den foreslåede naturparkafgræsning, som burde medtages. F.eks. 
Fønsskov-halvøen, Wedellsborg Hoved, Føns Plantage og Ørslev Bjerge, Springbakken 
og Boyes Banke, Aulby Møllemade, Viby ådal mv. 

Det er derfor vores forventning, at man vil arbejde intensivt på, at de ovenfor nævnte 
områder bliver en del af naturparken således, at naturparken fremstår mere "hel". 

Det bemærkes, at vi savner en beskrivelse af, hvad der ligger til grund for 
naturparkens afgrænsning til søs. Det lavvandede område syd for Brandsø ses ikke at 
være med - det samme gælder Kasserodde Flak ved Trelde Næs. 

NATUR 

Det fremgår af planudkastet, at man har planer om at genindsende ansøgning til 
projektet LIFE kystfugle i 2017. Lokaludvalget finder dette positivt, da det jo desværre 
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ikke lykkedes at få EU-midler til projektet i 2016. Vi bakker op om projektet og håber, 
at det lykkes i 2017. 

En anden konkret indsats er et vådområdeprojekt ved Hejls Bæk på 30 hektar i år 
2021. Lokaludvalget stiller sig undrende over for, at man ikke nævner det 
vådområdeprojekt ved Aulby Møllemade på ca. 150 hektar, som Middelfart Kommune i 
øjeblikket er i gang med at forundersøge. Hvis dette projekt realiseres vil det give en 
betydeligt større reduktion af kvælstofudvaskningen til Lillebælt. 

Indsatsen Naturpark Lillebælts Venner er en rigtig god idé! 

Naturplejeprojekter – afgræsning af lysåbne arealer. Lokaludvalget deltager i 
projektet 6xlandsby og kirke, som omfatter 6 landsbyer og deres kirker samt lokale 
foreninger, herunder lokaludvalget. I januar 2017 afholdtes beboermøde i Føns med 
deltagelse af ca. 50 personer fra Føns, Ronæs, Udby mv.. Et af de konkrete forslag til 
tiltag var afgræsning af naturarealer. Det er et stort ønske fra lokaludvalget, at der 
arbejdes på at forbedre den lysåbne natur på Fønsskov samt ved og omkring Føns 
bl.a. i bunden af Føns Vig ved Gardersøen. 

KULTURARV 

Bæltet har forbundet landsdele – man kan sige, at vandet har bundet sammen og ikke 
delt vandene. Derfor synes vi, det kunne være en god idé at sætte mere fokus på 
historien om søfart og transport ved Bæltet, f.eks. Ronæsbro, det gamle skibsværft 
ved Sølyst, den gamle havn på sydsiden af Wedellsborg Hoved med færgefart til Bågø 
i kombination med de elementer, som allerede er i planen. 

Vi kan med ærgrelse konstatere, at Boyes Banke og Springbakken desværre ikke er 
med i naturparkarealet. Springbakken blev i 2016 forbundet med Føns Vang (og det 
opsatte fugletårn) via en sti, som lokaludvalget tog initiativ til og nu står for at 
vedligeholde. Vi mener, at det ville styrke Føns Vang som besøgssted, hvis der blev 
gjort mere ud af at formidle stiforbindelsen til Springbakken og Springbakkens 
historie. Også Boyes Banke kun ca. 800 meter fra Springbakken rummer en rigtig god 
fortælling om et historisk drama, som lokaludvalget gerne vil arbejde på at styrke – 
evt. i samarbejde med Middelfart Kommune. 

Yderligere mangler helt muligheden for den indsigt, som Tybrind Vig og Rud byder på i 
forhold til svenskekrigene og den danske eksistenskamp i årene 1658-60. Den 
svenske overgang over isen via Brandsø til bunden af Tybrind Vig og Rud i januar 
1658 og nedkæmpelsen af de derværende danske styrker rummer en stor og 
dramatisk fortælling, der samtidig leder til en fortælling om helt centrale historiske 
hændelser, hvor Danmark som selvstændigt land var tæt på at forsvinde – en regulær 



 

eksistenskamp, som efterfølgende også ledte til en af de mest betydende 
forfatningsomlægninger i dansk historie, indførelse af enevælden.  

Synliggørelse i terrænet med kort suppleret af digitale fortællinger kan bringe den 
besøgende helt i hjertet af centrale hændelser, som i dag nok er ukendt for de fleste. 

FRILUFTSLIV 

Ud over De blå Støttepunkter, så savner vi flere indsatser i den sydlige del af 
naturparkområdet. For Middelfart Kommunes vedkommende ligger indsatserne ved 
Staurby Skov, klimabyen og Vejlby Fed. Lokaludvalget satser i disse år på at styrke 
interessen for Føns og omegn ved at have fokus på nærheden til vand – vi ligger i 
smørhullet mellem Føns Vig, Gamborg Fjord og Føns Vang. Dette vil vi bl.a. gøre ved 
at formidle og styrke vandsportsaktiviteter ved Føns. Vi foreslår derfor, at Føns Strand 
bliver et indsatsområde i naturparkplanen. Føns Strand er allerede Blå Flag 
badestrand. Vi har også en meget populær havsvømmerbane, stranden er base for 
bl.a. kitesurfere, dykkere og vinterbadere - og der er mulighed for at se både sæler, 
marsvin og sjældne fugle. Ved Føns Strand er der desuden nærhed til Føns by med 
den smukt beliggende kirke og gamle bindingsværkshuse (kulturarv) og Føns Vang, 
som er en af Fyns bedst fuglelokaliteter. Lokaludvalget planlægger i samarbejde med 
Havsvømmerklubben et årligt børne-triathlon.  

Det bemærkes, at ved læsning af planen savner man et lille oversigtskort med 
angivelse af de beskrevne hotspots under temaet friluftsliv. 

I lokaludvalgsregi er der taget initiativ til at formidle lokalhistorie og stiforbindelser 
ved hjælp af app’en ”Vandring fra landsby til landsby”. Forskellige lokaludvalg i 

Middelfart Kommune har allerede lagt et relativt stort arbejde i at indlægge ruter, 
tekster og billeder i app’en, men det har nu vist sig, at app’en ikke længere kan 

anvendes på Apple-produkter. Dette er virkelig ærgerligt, da vi mener, at en fælles 
digital platform til formidling af friluftsaktiviteter, herunder stiforbindelser kombineret 
med små kulturhistoriske fortællinger/interessepunkter er et virkelig stærkt redskab 
til formidling af friluftsmulighederne i vores smukke Lillebælt-område.  

Vi foreslår derfor, at der indtænkes en indsats til udvikling af en fælles digital platform 
(f.eks. en app) til formidling af friluftsmuligheder i Naturpark Lillebælt-området. Dette 
kunne måske falde ind under projektet Bedre friluftsliv i det syddanske bælt og øhav. 
Som lokaludvalg bidrager vi gerne med idéer og input til platformen. 

FORMIDLING 

Se bemærkning om fælles digital platform under friluftsliv. 
 
ERHVERV 

Projektet Spis Lillebælt, synes vi er et meget interessant og vigtigt initiativ.   



 

TURISME 

Se bemærkning om Føns Strand under temaet friluftsliv. 
 
Vi undrer os over, at projektet Naturpark Lillebælts markedsføring til turister for så 
vidt angår Middelfart Kommunes geografiske udtrækning udelukkende centrerer sig 
om Middelfart by (og Vejlby Fed). Vi mener, at Føns Strand er et oplagt 
formidlingssted for turister i den sydlige del af kommunen. 
 



Telefonnotat maj 2017 Samtale med Ivan Steffensen 

Ivan fortæller, at det ikke kan lade sig gøre at fundraise til militærbroen ved Vejlby Fed. 
Kommunen sørger for ny badebro i området, så ideen er lukket ned. 
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Niels Ole Præstbro 

Fra: 

Sendt: 5. juni 2017 23:38
Til: Niels Ole Præstbro

Cc: 

Emne: 

Prioritet: 

Opfølgningsflag: 

Flagstatus: 

Kære Niels Ole Præstbro, 

Stabens officielle postkasse Udmeldelse af 
projekt Naturpark Lillebælt

Høj 

Opfølgning 
Afmærket 

Jeg skriver til dig som Projektleder for projektet Naturpark Lillebælt, da jeg ønsker at melde mine nedenstående 
ejendomme og alle tilhørende jordarealer ud af projektet. 

Mine ejendomme og alle tilhørende jordarealer skal således ikke indgå i nogen form for beskrivelse på Internettet, i 
kort og/eller foldere/publikationer der har med projekt Naturpark Lillebælt at gøre. 

Du bedes venligst bekræfte pr. retur mail at mine nedenstående ejendomme med alle tilhørende jordarealer 
hermed ikke længere indgår i Naturpark Lillebælt. 

Ejendomme: 

Adresse: 5tutterivej 12, 5500 Middelfart, 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., 5trib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0010b 

Adresse: Lerbjergvej 55, 5500 Middelfart, 
Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0098c 

Adresse: Kasmosevej 5, 5500 Middelfart, 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0009b 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0015c 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0009m 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0009i 

Adresse: Stutterivej 2, 5500 Middelfart, 
. Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0066 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0002p 
Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0007h 

Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0016a 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 00l0aa 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: ODDS 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0004c 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0003b 
Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0003a 

Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0002g 
Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0075 
Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0076 
Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0079 
Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0108 

Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0016c 
Landsejerlav: Vejlby By, Vejlby, Matrikelnummer: 0007y 

1 
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Adresse: Nyskovvej 3, 5500 Middelfart, 

Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0016b 

Jeg ser frem til at høre fra dig. 

Venlig hilsen 

Mobil: 
E-mail

-
-· . 
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Til Middelfart Kommune 
Østergade 21, 5580 Nørre Aaby 
Naturpark Lillebælt 

maj 2017 

INDGAET 

- 6 JUNI 2017

Middelfart Kommune 

Jeg vil ikke være med i Naturpark Lillebælt og vil udmelde hele min ejendom og alt 
det jord der hører til med det samme. 

�, •'"' JJ (
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Niels Ole Præstbro

Fra: Blomster i Kongebroskoven <9407@interflora.dk>

Sendt: 6. juni 2017 22:36

Til: Niels Ole Præstbro

Emne: Sv: Bemærkninger til Naturparkplan Forslag

Fra: Blomster i Kongebroskoven 

Sendt: 6. juni 2017 22:25 

Til: niels.olepraestbro@middelfart.dkt 

Emne: Bemærkninger til Naturparkplan Forslag 

Dansk Botanisk Forening Fynskredsen har følgende bemærkninger til naturparkplanforslaget : 

Skovene ved det nordlige Lillebælts kyster hører til vores mest varierede, mest artsrige og mest naturlige. 

Planen har  stort set ingen forslag til forbedring og sikring af naturværdierne. 

Skovorkideerne lever i et indviklet samliv med en række andre organismer. 

Derfor er orkideerne et godt tegn på om skovene er veludviklede. 

Behovet for ændringer i driften kan f.eks.  vises med orkidebestandene på Hindsgaul-halvøen : 

Maj Gøgeurt      uddød 

Tætblomstret Hullæbe   uddød 

Sump Hullæbe      uddød 

Skov Gøgelilje      uddød (?) Der har tidligere været store bestande med hundreder af individer 

Tyndakset Gøgeurt      få individer tilbage på kystskrænten 

Rederod      en lille bestand (tre bestande er ikke set i mange år)  

Nikkende Hullæbe      få individer tilbage ( tidligere flere hundrede) har været overvåget på 

 to fast felter i 30 år. 

Ægbladet Fliglæbe  få individer tilbage  (?) tidligere almindelig. 

De fleste skove er ejet kommunerne, miljøministeriet og forsvarsministeriet. 

Det giver en enestående mulighed for at lave en samlet plan for skovene. 

Vi forslår at Naturskovsstrategien tages i brug. 

Naturskovsstrategien udmøntes i skovlovsaftaler, der på samme måde som fredninger og lokalplaner 

lægger  

varige, specielle bestemmelser på specifikke geografiske områder. 

Samtidig afkobles de generelle bestemmelser i skovloven. 

Det giver mulighed for at lave plukhugst, stævningsdrift, græsning, høslet og lysninger. 

Det er de driftsformer der kan genskabe den rige natur i skovene. 

Med venlig hilsen 

Lars Lindskrog Christiansen 

Dansk Botanisk Forening Fynskredsen 
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 Centrovice hovedkontor: 
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 
Tlf. 7015  9900 – Fax 6340 7199 

kontakt@centrovice.dk 
www.centrovice.dk 

Middelfart Kommune 

(Sendt til teknik@middelfart.dk) 

Vissenbjerg 31.05.2017 

Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 Middelfart Kommune og Trekants-
området 

Fra Centrovices side har vi bemærkninger til kommunens forslag til revidering af kommunepla-

nen. Vi har valgt at sætte fokus på udpegningen af Grønt Danmarkskort. 

Helt grundlæggende for betydningen af kortlægningen er hvordan udpegningerne bliver admini-

streret i praksis. Vi opfordrer til, at administrationen af det Grønne Danmarkskort henholder sig 

til den politiske aftale vedr. Planloven ”Aftale om Danmark i bedre balance” fra juni 2016, hvoraf 

det fremgår:  

Kommunernes udpegninger af potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i 

sig selv, at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Der lægges således vægt på 

at kommunens udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. Udnyt-

telse af mulighederne for landbrugsejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggel-

se af kortlægningen tager afsæt og fastholdes i forhold til en overordnet politisk vision eller stra-

tegi. Det er afgørende, at kommuneplan 2017 signalerer, at landbrugserhvervet kan udvikle sig 

til gavn for beskæftigelse, bosætning m.m. 

Derfor ser Centrovice positivt på at der i redegørelsen om det Grønne Danmarkskort er uddy-

bet, at udpegningen ikke skal være til hinder for almindelig landbrugsmæssig drift, og at Grønt 

Danmarkskort udbygges ved frivillige aftaler med lodsejeren.  

Centrovice ser positivt på, at det Grønne Danmarks kort skal koordineres på tværs og bidrager 

gerne til deltagelse i de forslåede naturråd, hvis bekendtgørelsen om etablering af lokale natur-

råd vedtages. Centrovice opfordre i forbindelse med det kommende naturråds arbejde, at der 

laves retningslinjer for inddragelse af lodsejer, der bliver involveret i udpegningen. 

Centrovice opfordre også til at lodsejer inddrages i kommuneplanens mål om at befolkningens 

adgang til naturområder skal øges, for at undgå unødvendige gener på private jorde. 
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 Centrovice hovedkontor: 

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 
Tlf. 7015  9900 – Fax 6340 7199 

kontakt@centrovice.dk 
www.centrovice.dk  

Overlap mellem potentielle naturområder og værdifulde landbrugsområder. 

Som det ses ovenfor er der et overlap mellem potentielle naturområder og værdifulde land-

brugsområder. Overlappet mellem de to udpegninger falder sammen med udpegningen af Na-

tura 2000 område Lillebælt. 

Det fremgår af retningslinjer for udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder ”skal 

landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.” 

I retningslinjerne for Potentielle naturområder står der ” De potentielle naturområder skal frihol-

des for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye 

naturområder eller etablerer sammenhængen mellem eksisterende naturområder” 

I forhold til retningslinjerne indikeres en modstrid, men i redegørelsen underbygges det at ud-

pegningen af potentiel natur ikke er til hinder for almindelige landbrugsmæssig drift og at ret-

ningslinjerne skal forstås, som at der er tale om større tekniske anlæg, der afskære en forbin-

delseslinje fuldstændigt og ikke landbrugsbyggeri i almindelig forstand og særligt ikke, hvis det 

ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. 

Centrovice bifalder at retningslinjerne er underbygget med denne forklaring og opfordrer til, at 

der administreres efter dette. Centrovice henviser dog til at der i udviklingen af de potentielle 

naturområder, som også ligger i Natura 2000, bliver taget hensyn til senere beskyttelseskrav, 

når det opnår status af natur, hvilket vil have en begrænsende udvikling af nærliggende husdyr-

brug, da beskyttelseskravet for natur inden for natura 2000 er højere end, hvis det ligger uden-

for. 

 

 



 

 
 
 Centrovice hovedkontor: 

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 
Tlf. 7015  9900 – Fax 6340 7199 

kontakt@centrovice.dk 
www.centrovice.dk  

Naturpark Lillebælt 

Centrovice bifalder Middelfart kommunes arbejde med Naturpark Lillebælt og dennes intention 

om at det skal ske på frivillig basis samt at arbejde for at arbejdet bidrager til et bæredygtigt 

erhverv. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Rasmussen 

Formand, Centrovice 

 



Telefonnotat maj 2017 

Landmænd Morten Espelund Pedersen, Rudvej 2, 5580  Nørre Aaby og Niels Ulrik Andersen, Ronæsvej 6, 

5580  Nørre Aaby beder via telefonsamtale om underskrift fra borgmesteren som i naturparkplanens bilag 

1 og beder i den forbindelse om at mere landbrugsjord kommer med i naturparken. Særligt pga. interesse i 

projektet Spis Lillebælt. 
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HANDICAPRÅDET 

 Brenderup d. 22. maj 2017 

Høringssvar ang. Naturpark Lillebælt. 

Det er vigtigt, at man her sikre, at hotspotsene er fuldt tilgængelige, så mennesker med fysiske 
funktionsnedsættelser også kan komme ud i naturen og se de fantastiske steder. 
Dette er meget væsentligt, da alle mennesker har ret til at kunne deltage på lige fod med andre og 
mennesker med funktionsnedsættelser ikke i denne sammenhæng må diskrimineres, jævnfør FN’s 
Handicapkonvention.  

På Middelfart Kommunes Handicapråds vegne, 
Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand for Handicaprådet 
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Niels Ole Præstbro

Fra: Bente Meunier <bente.meunier@stofanet.dk>

Sendt: 9. juni 2017 10:55

Til: Niels Ole Præstbro

Cc: bente meunier

Emne: Høringssvar Naturparkplan

Hej Niels Ole 

Lidt forsinket et høringssvar fra Kajakklubben Strømmen 

Vi har med interesse læst Naturparkplanen. 

Vi kan bakke op om mål og indsatser og vil gerne medvirke i arbejdet omkring 

Friluftslivet til vands, herunder balancen mellem benyttelse og beskyttelse, sheltermuligheder og 
andre forhold omkring kajak- og friluftsliv 

vh 

Bente Meunier 

Formand for Kajakklubben Strømmen 

tlf 25 71 17 60 

bente.meunier@stofanet.dk 
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Niels Ole Præstbro 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Cc: 

Emne: 

Prioritet: 

Opfølgningsflag: 

Flagstatus: 

Kære Niels Ole Præstbro, 

 • 
5. juni 2017 23:45
Niels Ole Præstbro
Stabens officielle postkasse
Udmeldelse af projekt Naturpark Lillebælt

Høj 

Opfølgning 
Afmærket 

Jeg skriver til dig som Projektleder for projektet Naturpark Lillebælt, da jeg ønsker at melde min ejendom og alle tilhørende 

jordarealer ud af projektet. 

Min ejendom og alle tilhørende jordarealer skal således ikke indgå i nogen form for beskrivelse på Internettet, i kort og/eller 

foldere/publikationer der har med projekt Naturpark Lillebælt at gøre. 

Du bedes venligst bekræfte pr. retur mail at min ejendom med alle tilhørende jordarealer hermed ikke længere indgår i 

Naturpark Lillebælt. 

Ejendom: 

Adresse: Nyskovvej 7, 5500 Middelfart, 

Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0017a 

Landsejerlav: Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov, Matrikelnummer: 0017b 

Jeg ser frem til at høre fra dig. 

Venlig hilsen 

1 
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Niels Ole Præstbro

Fra: Ib Hansen <ibha.bramdrup@gmail.com>

Sendt: 19. april 2017 12:47

Til: Bente Møller Jessen; Niels Ole Præstbro

Emne: Re: Høringssvar Naturpark Lille Bælt

Vedhæftede filer: PastedGraphic-1.tiff

Tilføjelse til nedenstående.  

Dette kort viser, den afgrænsning af naturparkområdet, jeg finder logisk og ønskelig 

Den 19/04/2017 kl. 11.01 skrev Ib Hansen <ibha.bramdrup@gmail.com>: 

HØRINGSSVAR NATURPARK LILLE BÆLT 
Generelt er der i planen mange gode intentioner, som det absolut er værd at støtte op om. Specifikt synes der 
dog at være en udtalt ubalance mellem den vestlige, nordlige og sydøstlige del af naturparkområdet  

Den sydlige del af Middelfart Kommune indgår ikke med styrke i projektet. Det gælder i forhold til en ikke 
logisk afgrænsning, set i forhold til de kriterier, der er lagt til grund andre steder i projektområdet. Der er 
også en udtalt mangel på fokus og projekter i Middelfart Kommunes sydlige del, når henses til dette 
områdes tætte samspil mellem kyst og bælt både kulturelt, historisk og naturmæssigt 

Det virker ulogisk, at halvøerne Fønsskov og Wedelsborg Hoved ikke er med i naturparkområdet. Her er et 
både naturmæssigt og kulturhistorisk stærkt samspil mellem kyst og bælt. Nogle få eksempler.  

1. Når folk fra Bågø skulle til birketinget på Kællingebjerg sejlede de til Sdr. Åby og vandrede til
birketinget. Dele af stien er der endnu, ligesom birkedommerens hus fortsat kan ses ved Kællingebjerg.
2. Wedelsborg Gods havde i mange år - og bl.a med anlæggelse af havneanlæg i starten af 1900-tallet ved
Rørdam - bådforbindelse til Brandsø, som er en del af godset.I nyere tid er der sket flådning af tømmer fra
Brandsø til stranden ved Rørdam.
2. Da svenskerkongen i januar 1658 gik over isen fra Skamlingsbanken-Hejlsmindeområdet til Fyn, gik han
i land i den indre del af Tybrind Vig for at omgå de danske stillinger på Wedellsborg Hoved.
3. Flægen er med i planen, men hele den store og fugleinteressante strandengsbiotop ved Husby Strandvej er 
ikke med. Et område, der har været afvandet og taget i brug til agerbrug og nu igen udlagt til naturområde.
4. Wedellsborg Hoved har spillet en rolle under de to verdenskrige. I første verdenskrig blev der som en del
af den danske neutralitetspolitik udlagt kabelminer fra Bågø til Wedellsborg Hoved for at man kunne lukke
Lille Bælt for skibstrafik. Bågø lå dengang på grænsen til tysk farvand, som tyskerne selv minerede. Under
anden verdenskrig var der tyske luftværnsstillinger på Wedellsborg Hoved- stillingerne ses endnu i klinten
flere steder. En del af de nedstyrtede allierede fly, der efter krigen er blevet markerede med mindesten, er
ganske givet blevet ramt af luftværnsstillingerne på Wedellsborg Hoved.
5. Ved Sdr. Åby er der et kystmorfologisk kompleks af national interesse. Det er meget få steder i Danmark,
hvor man har tangedannelser, der går vinkelret på hinanden, nemlig tangen foran Sdr. Åbybugten og tangen
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foran Emtekær Nor. Tangedannelserne og strandengsdannelserne nord og syd for klinterne på Wedellsborg 
Hoved demonstrerer på overskuelig vis princippet om, at havet tager og havet giver. 
6. I Tybrind Vig findes der under havoverfladen en 7000 år gammel boplads fra Ertebøllekulturen. Stedet 
har national interesse og omkring 30 fund fra stedet indgår i Moesgård Museums nyligt indviede 
højtprofilerede afdeling for dansk oldtidshistorie. Fund fra Tybrind Vig er er også udstillet på Hollufgård. 
Geologisk ligger Tybrind Vig i den del af landet, hvor landet sænker sig. Fundstedet for Ertebøllebopladsen 
ligger under vandet på en tange, der nu på grund af landsænkninger ligger under havets overflade. I oldtiden 
var Tybrind Vig lukket af af denne tange, der forløb cirka fra Grevindeskoven ved Jomfrumarken til 
strandengsområdet ved Husby Strandvej 
m.m. 
m.m. 
 
Der er med andre ord god mening i at inddrage halvøerne Fønsskov og Wedellsborg Hoved i Naturpark 
Lille Bælts afgrænsning eller som minimum lade de kystnære områder og strandengene på Fønsskov og på 
Wedelsborghalvøen indgå i naturparkområdet. Endvidere bør man for at tilgodese en geografisk spredning 
og ligeværdighed i hele naturparkområdet sikre, at der også i planen indgår projekter fra dette område, den 
sydlige del af Middelfart Kommune. 
 
http://www.naturparklillebaelt.dk/hoering-af-naturparkplan-se-plan-og-film-her/  
 
Med venlig hilsen 
IB HANSEN 

Kringsager 18 
6000 Kolding 
Mobil 20 26 88 52 
E- mail: ibha.bramdrup@gmail.com 
 
Facebook: www.facebook.com/ib.hansen.33671 
Blog: www.ih18.blogspot.dk 
Twitter: twitter.com/HansenIbha 
 
Yndlingscitat: 
” I skal studere og lære, så I kan danne jer en egen mening om historien og alt andet, men man kan ikke 
danne meninger i en tom hjerne. Fyld hjernen, fyld hjernen. Den er jeres skatkammer og intet menneske 
i verden kan blande sig i den.” McCourt: Angelas aske 
 
 
 
 

 
 



Telefonisk henvendelse vedr. afgræsning 

Annemette Lindskov Hansen, Birkemosevej 183, 6000 Kolding, ringede d. 24/4 og meddelte, 

at hun har § 3 beskyttet natur ved Skibdrætvej, som hun ikke ønsker skal være den del af 

naturparken. 

Hun fik besked på, at det ikke var et problem. Hvis hun ikke ønsker arealerne skal med, så 

tager vi det til efterretning og udtager arealerne. 
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Niels Ole Præstbro

Fra: Familien Unna <unna.bjert@gmail.com>

Sendt: 5. juni 2017 20:49

Til: Bente Møller Jessen; lisbet.friche@bjert.dk; bodilknutz@gmail.com

Emne: Forslag til Naturparkplan, Naturpark Lillebælt 2018-2022

Høringssvar 

Stenderup Halvø  
R 
åd blev etableret i foråret 2016 på en generalforsamling, hvor en bestyrelse med syv medlemmer blev valgt.  
SHR’s hovedformål er at skabe tilflytning til Stenderup halvøen, så vi kan bevare et levende institutions- og 
kulturliv. Rådet har til formål at støtte og agere fødselshjælper i forhold til nye projekter, der er med til at gøre 
halvøen til et godt sted at leve og være. For yderligere oplysning henvises til vores facebook- og hjemmeside. 

I forbindelse med forslaget til naturparkplanen har rådet følgende, som vi ønsker skal indgå i behandlingen 
af forslaget: 

1. Stenderup Halvøråd har nedsat en arbejdsgruppe, der skal søge at fastholde og udvikle stinettet på
Stenderup halvøen.
For øjeblikket arbejder vi for at etablere en sti på vestsiden af Solkær Enge, fra Sønder Stenderup til
Lillebælt, der gør det muligt for gående at bevæge sig rundt om Solkær Enges arealer. Gruppen har haft
kontakt med de berørte lodsejere. Det næste  trin er at afholde et uformelt møde med lodsejerne, med
henblik på at få stiprojektet realiseret.

2. Halvørådet ønsker også at sætte fokus på de mange historiske anlæg og lokaliteter på Stenderup Halvøen,
der findes inden for Naturpark Lillebælts område. Vi tænker primært på en række voldanlæg ned mod
Lillebælt, blandt andet Blidestang, Borgsted Bakke, Skansen og Husvold, og de talrige gravhøje i Stenderup
Skovene. Vi vil arbejde for en samlet kortlægning og skiltning, og en bedre frilægning af anlæggene,
eksempelvis ved at fjerne beplantning.

3. Endelig vil Halvørådet gøre opmærksom på, at der findes et meget aktivt dykkerområde ud for Gl. Ålbo
Camping, der tiltrækker både lokale og turister. Vi finder det oplagt at arbejde med information og
faciliteter og skabe oplevelser, der kommer de aktive dykkere til gode, for eksempel ved etablering af en
undervandssti.

Vi ønsker, at vores igangværende bestræbelser vil fremgå af den endelige naturparkplan, med henblik på at 
opnå fokus og støtte til det videre arbejde. 
I er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. 
Kvitter venligst for vores høringssvar. 

På arbejdsgruppens vegne 

Paul Georg Unna 
Gyndbjerg 13 
6091 Bjert 
Mail: georg.unna@gmail.com 
mobil tlf. 6167 9306 
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Dialogen fra mødet om forslag til Naturparkplan i Hejlsminde den 24. april 

Borger - hvor skal de andre marsvinsstationer være? 

Bente - det er ikke besluttet endnu. Men der skal være en i alle tre kommuner. 

Borger - teglværkernes historie er vigtig for området ved Hejlsminde. Husk arkæologien og 
kulturhistorien! 

Borger - hvordan formidles det der er under vandet både natur og kultur? Undervandsstier får 
vi også det her i Hejlsminde? 

Bente – ingen konkrete planer men det er noget af det der overvejes. Hejlsminde er måske 
ikke det mest oplagte sted da her er meget lavvandet. Det har så den styrke at her er mange 
fugle. 

Inger – stenrev genskabes, det er god natur. De gamle søkort viser hvor de var og de kan så 
genskabes.   

Borger - planlagte naturprojekter giver det begrænsninger i lokalområdet f.eks. nye 
sommerhuse eller boliger? 

Bente – det medfører ingen begrænsninger heller ikke for landbruget. 

Borger - hvordan med samarbejde med foreninger/erhverv hvad tænkes der på – der er 
allerede meget i gang her? 

Inger – vi tænker samarbejde om de ting der er i gang. 

Bente – det er måske også lettere at få projekter igennem ved samarbejde. 

Niels Ole – det er netop det vi skal hjælpe med - booste igangværende og nye projekter og 
måske gøre dem endnu bedre. Disse samarbejder øger måske også muligheden for at søge 
midler. 

Borger – et ønske er at bevare fiskerikulturen i Hejlsminde – kunne I hjælpe med at gøre det 
godt for de eksisterende fiskere og måske genskabe jollehavnen? 

Borger - kystsikring er vigtig for os. Kan Naturparken ikke være med til at skrive til 
Kystdirektoratet og bede dem sætte gang i kystsikringen? 
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Inger – det er Kystdirektoratet de er myndighed, så vi kan ikke gøre så meget. 
 
Borger – en ide, hvad med at der opsættes plancher på udvalgte steder i Naturparken med 
information om hvad der sker/opdateres jævnligt? 
 
Inger – rigtig god ide 
 
Borger - hvad med Brandsø når de nu er med, giver det os flere muligheder for at færdes på 
øen? 
 
Niels Ole – adgangen ændres ikke – samme regler gælder som før øen kom med i 
Naturparken. 
 
Borger - hvilke kommentarer vil Naturpark Lillebælt gerne have? 
 
Inger – vi vil genre have kommentarer og bemærkninger til vores temaer og mål. Gode ideer 
til at realisere planen. 
 
Borger - hvad betyder det at få sin jord med? 
 
Bente – det kan bl.a. bruges som løftestang til at søge penge til forskellige ting – f.eks. en 
gårdbutik. 
 
Borger – kan I forestille jer, at Naturparken bliver større? 
 
Niels Ole – måske, men vi skal lige have planen på plads først. 
 
Inger – vi samarbejder allerede med andre nabokommuner på andre områder. 
 
Borger - kommer der flere events i Hejlsminde? 
 
Bente – ikke i denne omgang. 
 
Inger – vi er her igen den 12. juni med klappebassin. 
 
Borger - et fysisk kontor for Naturpark Lillebælt er det overvejet?  
 
Niels Ole – god ide. Et af projekterne i planen er et flydende hus som kan komme ind i de 
forskellige områder.  
 
Borger - så kunne I flytte rundt til de forskellige arrangementer og bakke op om disse. 
 
 
Afslutning. 
 
Niels Ole – høringsfristen er den 6. juni. Skriv eller ring til os og send endelig forslag eller 
kommentarer til Naturparkplanen. Nye ideer er også altid meget velkomne. 
 
 



Dialogen fra mødet på skovens dag på Trelde Næs 7. maj 2017 

Carsten og Niels Ole stod ved Troldehuset og fik omdelt rigtig mange foldere og drager. 

Borgere spurgte til betydningen for ejendom ved Trelde Næs. Denne er lille medmindre man 
frivilligt går med ind i naturparkens projekter. Afgrænsningen har ingen betydning for en 
ejendoms retsvirkning. 

Naturpark kunne også være en geopark i stedet, mente en besøgende. 
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Dialogen fra mødet om forslag til Naturparkplan i Middelfart den 11. maj 2017. 

Ca. 45 deltagere. 

Borger – skibene i Lillebælt bør sejle langsommere. Skrænter på Fænøkalv er forsvundet 
p.g.a. skibenes påvirkning og derfor ingen ynglende digesvaler på sigt. De hurtige skibe er
også et problem for turistbådene. Erhvervsstyrelsen bør kontaktes af Naturpark Lillebælt. Man
bør opfordre til, at de store skibe sænker farten!

Niels Ole Præstbro – skibene reguleres af national lovgivning. Staten er ved at lave en 
Havplan måske kommer der regulering med her.  

Allan Buck – gennemsejlende sejllads er et problem. 

Borger – DFDS skibene er et problem. Det er måske problematisk for marsvinene med 
skibene. Kan være årsag til at der ikke er så mange af dem. 

Allan – det ville være rart med en dialog med Søfartsstyrelsen om problemet med de store 
skibe og den høje hastighed. 

Annette Weiss – støjen fra skibene høres tydeligt i Marsvin Lytteposten. Det er tydeligt at 
marsvinene øger aktiviteten om natten – måske p.g.a. de mange skibe på dette tidspunkt? 

Borger – vi bør få vandski og jetski væk fra området. Målet må være at få vand- og jetski væk 
og få sænket hastigheden på de store gennemsejlende skibe. 

Niels Ole Præstbro – måske er det kommunerne der skal tage denne dialog og ikke Naturpark 
Lillebælt da den jo bygger på frivillighed. 

Borger – der burde mere pressedækning på problematikken. Har været med på en guidet tur 
på Lillebælt, findes de stadig? 

Johannes Lundsfryd – de ture eksisterer stadig. 

Borger – opfordring til at der sættes skilte op ved det gamle færgeleje i Fredericia med en 
fortælling om færgelejets historie. 

Borger – hvordan finansieres projekterne? 

Johannes Lundsfryd – 250.000,- kr. fra hver af de 3 kommuner/år. Bruges bl.a. til 
projektansøgninger til fonde. Men det drejer sig også om frivillighed. En lang række projekter 
kommer til at foregå med frivillige. 

Niels Ole Præstbro – der skal søges penge fra fonde til mange af projekterne. 
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Johannes Lundsfryd – Naturpark Amager har bl.a. fået 55 mio fra Nordea Fonden. 
 
Allan Buck – fiskerierhvervet vil gerne hjælpe med frivillighed til projekter hvor det er muligt. 
Har blandt andet har de bidraget ved etablering af stenrev på Als. 
 
Niels Ole Præstbro – vi søger midler til stenrev gennem EU LIFE-projekt. 
 
Borger – hvordan tænker I turisme og bæredygtig turisme? 
 
Niels Ole Præstbro – det står i planen 
 
Borger – skal det være bæredygtigt? Det er vigtigt at det bliver italesat overfor turisterne. 
 
Niels Ole Præstbro – det kommer til at foregå gennem formidling. Man kunne også tænke en 
Naturpark Fond – hvor turisterne betaler til naturparken gennem deres oplevelser f.eks. ture 
med båd på Lillebælt. 
 
Borger – salg af produkter fra området. tænker I her på mærkning af produkterne? 
 
Niels Ole Præstbro – i det planlagte projekt ”Spis Lillebælt” skal der bl.a. drøftes om en 
mærkningsordning er relevant. 
 
Johannes Lundsfryd – merværdi for fiskerierhvervet hvis der kan sælges direkte til hotellerne 
mv. 
 
Allan Buck – indtænke oplevelser når forbrugerne køber fisk. En ide kunne være at lave en lille 
film om hvordan fiskeriet i Lillebælt foregår. 
 
Borger – hvad med driften af projekterne, hefter der er kommet fondsmidler og projekterne er 
lavet? 
 
Allan Buck – kommunerne skal vælge at ville det også efter etableringen. 
 
Borger – det er vigtigt med forankring i lokalsamfundet. Måske kan de lokale produkter 
afsættes gennem coop lokalt. Hvad med det lokal erhvervsliv – vil de ikke give lidt midler? 
 
Borger – Naturpark Lillebælt bør bruges til værdibranding. Stort turismebrand bør 
markedsføre sig med det på sigt. 
 
Johannes Lundsfryd – referat fra mødes bliver en del af høringssvarene. Opfordrede alle til at 
sende høringssvar inden den 6. juni. Det kan være ændringer til planen, ideer og forslag til 
andet end det der er beskrevet i planen. 
Opfordrede til at deltage i de andre temadage i Fredericia og Kolding. 



Dialogen fra mødet om forslag til Naturparkplan i Skibelund Naturcenter den 22. maj 

2017. 

24 mødedeltagere 

Borger – som landmand der udlejer arealer til jagt er der bekymring for at det blive sværere 
at udleje hvis naturparken betyder flere besøgende. 

Bente – burde ikke være et problem, vi styrer de besøgende til de områder som kan holde til 
flere besøgende. 

Borger – vigtigt at der er toiletter i de områder vi opfordrer til besøg. Dårlig erfaring med 
lystfiskerne der benytter naturen. 

Bente – det vil vi have fokus på. 

Borger – hvad med en trækfærge ved Eltang Vig 

Bente – svært på grund af vind og vejr. Måske en bro i stedet for. Der kommer en Outdoor 
festival, hvor en efterskole vil lave noget midlertidigt. 

Borger – ”Vild med vand” kommer I igen? 

Bente - ikke prioriteret i år 

Borger – hvad med Vadehavet, er det ikke Nationalpark? 

Bente – jo en del af det. Men der er et andet område der arbejder med Naturparkkonceptet. 

Niels Ole Præstbro - opfordrede alle til at sende høringssvar inden den 6. juni. Det kan være 
ændringer til planen, ideer og forslag til andet end det der er beskrevet i planen. 
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