NATURPARK LILLEBÆLT

FOR BØRNEFAMILIER, INDIVIDUALISTER, NATURELSKERE,
DYKKERE, VANDSPORTSFOLK, VANDRERE, LØBERE, CYKLISTER...

HVAD ER EN NATURPARK?
Betegnelsen naturpark skal ikke forveksles med betegnelsen
nationalpark. For at bruge betegnelsen naturpark skal en række kriterier
opfyldes. Bl.a. skal minimum 50 % af naturparkens areal være beskyttet
natur, der skal skaffes økonomi til drift og udvikling, og naturparken skal
forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser. Naturparken vil
være forankret hos kommunerne.
Det er væsentligt at bemærke, at Naturpark Lillebælt ikke vil medføre
nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere.
Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet, og eventuelle tiltag på
private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler.
PILOTPARK MÆRKNING
Naturpark Lillebælt er af Friluftsrådet udvalgt som pilotpark. Dette
betyder, at naturparken indtil videre kan nøjes med at opfylde en del af
kriterierne og beskrive, hvordan man vil arbejde hen imod en egentlig
mærkning, der giver Naturpark Lillebælt lov til at bruge den fælles
identitet og netværket, der følger med mærket Danske Naturparker.
UNIKT OMRÅDE
Naturpark Lillebælt er en marin naturpark med et unikt hav- og
fjordområde med flere kyst- og landområder. Lillebælt er et vigtigt
yngleområde for fx havørn, rørhøg og fjordterne samt trækfugle som
hvinand og toppet skallesluger, derudover har Lillebælt verdens
tætteste bestand af marsvin.
Naturparken repræsenterer både det under vandet, på vandet og på
land. Lillebælt Naturpark har en enestående sammensætning af natur,
landskab, kultur og geologi, som vi ønsker at værne om, udvikle og
synliggøre.
BORGERINDDRAGELSE
Kombinationen af marine-områder og land-områder giver en unik
oplevelsesramme, der inviterer til en bred vifte af friluftsaktiviteter for
både lokale og turister. Området kan bruges til mangfoldige oplevelser
i naturen - for børnefamilier, naturelskere, løbere, dykkere, cyklister,
vandrere og mange andre, der gerne vil være aktive i naturen.
Hvordan området skal udvikles, beskyttes og benyttes bliver i høj
grad op til borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i området.
Naturparken skal nemlig først og fremmest udvikles ved hjælp af lokal
inddragelse og engagement.

FORMÅL
Naturpark Lillebælt vil styrke og værne om
områdets storslåede natur og bidrage til at
flere – både lokale og turister – får glæde
af naturen omkring bæltet. Naturparken
vil udvikle og styrke den bæredygtige
turisme i området og dermed skabe jobs og
omsætning i turisterhvervet og tilstødende
brancher.
En naturpark omkring Lillebælt og på
tværs af kommunerne vil kunne forstærke
områdets identitet, og vil fungere som
en paraply, hvorunder der kan udvikles
rekreative og kommercielle tilbud med afsæt
i områdets vand-, natur-, kultur-, turisme- og
erhvervsmæssige tilbud til lokalbefolkningen
og turister. Derfor vil Naturpark Lillebælt
være til gavn for de mennesker der bor og
arbejder her, samt de der kommer rejsende
til.
HVEM STÅR BAG?
Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem
Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner
og Destination Lillebælt.
Læs mere på www.naturparklillebaelt.dk
eller på www.lillebaelt.dk
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