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Kommissorium for Naturparkrådet i Naturpark Lillebælt 

Baggrund 

Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune etablerer et Naturparkråd for at have et bindeled mellem 

Naturpark Lillebælt og dens interessenter. Naturparkrådet skal være interessenternes stemme, der vil være 

med til at vise vejen for Naturpark Lillebælts fremtidige udvikling. Naturparkrådet vil bidrage til at forankre 

Naturpark Lillebælt og skabe den opbakning og inddragelse, der er altafgørende for Naturpark Lillebælts 

eksistens, da naturparken er baseret på frivillighed frem for alt.  

Etableringen af et Naturparkråd er endvidere et kriterium for, at Naturpark Lillebælt kan forblive 

certificeret som Naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker.  

Rådet er bredt forankret mellem forskellige erhvervsgrupper, frivillige organisationer, lodsejere samt 

kommunale og statslige repræsentanter. Rådet blev etableret første gang november 2013. 

Formål med Naturparkrådet 

 Rådgiver Naturpark Lillebælts styregruppe og forretningsudvalg, som består af politikere fra de tre 

byråd, om naturparkens udvikling  

 Sikrer sammenhæng og dialog ift. relevante landsdækkende og lokale interesseorganisationer og 

relevante brancher mv. 

 Medvirker til at skabe grundlag for udvikling, frivillighed og forankring. 

Opgaver og ansvar 

Naturparkrådet har ansvar for at yde vejledning og bistand i forbindelse med Naturpark Lillebælts udvikling, 

planlægning, initiativer, drift m.v. Rådet skal samle og koordinere hinandens forskellige interesser og 

aktiviteter og være med til at sikre, at opgaverne i Naturpark Lillebælt planlægges og udføres ud fra et 

helhedsperspektiv. 

Ligeledes skal Naturparkrådet følge Naturpark Lillebælts tilstand, benyttelse og udvikling ved aktivt at 

bidrage med informationer og viden omkring lokale forhold. Naturparkrådet skal en gang årligt evaluere 

udviklingen af Naturpark Lillebælt samt bidrage med forslag til fremtidig udvikling på baggrund af den 

hidtidige erfaring med etablering af Naturpark Lillebælt. Naturparkrådets opgaver og ansvar medvirker til 

opfyldelse af kriterierne i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. 

Rammerne for naturparkrådet sammensætning og opgaver fastlægges endeligt af 

forretningsudvalget.  

Procedure for behandling af sager 

Naturparkrådet vurderer og rådgiver i sager, der bringes for rådet, men der træffes ikke endelige 

beslutninger om, hvilke større aktiviteter, der gennemføres, eller hvilken retning Naturpark Lillebælt 

udvikles i. Disse beslutninger træffes endeligt af Naturpark Lillebælts forretningsudvalg eller styregruppe på 

baggrund af Naturparkrådets anbefalinger. 
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Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der inviteres foredragsholdere med speciel viden om konkrete 

emner, der er af interesse og nytte for Naturparkrådet. 

Sammensætning af råd og betingelser for deltagelse 

Rådet udgøres af repræsentanter for relevante interesseorganisationer, institutioner, brancher mv., 

herunder Destination Lillebælt, Visit Lillebælt og Visit Kolding. 

I øjeblikket er rådet sammensat af: 

1. Eea Haldan Vestergaard Kolding Kommune – Medlem af Klima- og Teknikudvalget 
2. Peter Storm Middelfart Kommune – Formand for Særligt Udvalg 
3. Christian Bro Fredericia Kommune – Formand for Miljø- og Teknikudvalget 
4. Mads Syndergaard Dansk Ornitologisk Forening 
5. Grethe Andersen HORESTA, Dansk Industri, Dansk Erhverv 
6. Søren Larsen Friluftsrådet 
7. Torben Lindholst Danmarks Sportsfiskerforbund 
8. Thorbjørn Sørensen Destination Lillebælt 
9. Allan Buch Danmarks Fiskeriforening 
10. Morten Knutson Kolding Herreds Landbrugsforening 
11. Karsten Enggaard Danmarks Naturfredningsforening 
12. Jørgen Hansen Danmarks Jægerforbund 
13. Lars Froberg Mortensen Museerne i Fredericia 
14. Jakob Harrekilde Naturstyrelsen 
15. Anders Franz Johansen Visit Lillebælt og Visit Kolding 
16. Ib Jørgen Jensen Dansk Fritidsfiskerforbund 

 
Da Rådet er et rådgivende udvalg, bør der altid være en repræsentant til steder. Derfor bør alle have 
udpeget en suppleant: 
   

17. Jørn F. Andersen Friluftsrådet 
18. Lars Rytter Danmarks Naturfredningsforening 
19. Boj Bro Danmarks Naturfredningsforening 
20. Flemming Worsøe Danmarks Fiskeriforening 
21. Kim Ravensdorf Dansk Fritidsfiskerforbund 

 

Det bør til en hver tid tilstræbes, at Naturparkrådet som helhed danner et geografisk, erfaringsmæssigt, og 

fagligt bredt råd, hvor naturparkens interessenter er repræsenteret. Dette skal dog ske under hensyntagen 

til, at Naturparkrådets møder skal forløbe smidigt, og derfor bør rådet bestå af ikke mere end 20 

medlemmer. 

Rådet kan ved enighed vælge at supplere sig selv. Forretningsudvalget med politikere fra Kolding, Fredericia 

og Middelfart kommuner har den endelige beslutning omkring, hvilke medlemmer der indgår i 

Naturparkrådet. 
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Medlemmer sidder i en fireårig valgperiode. Perioden følger den kommunale valgperiode. Organisationerne 

vælger selv deres medlem til Naturparkrådet. Ved første møde i Naturparkrådet efter kommunalvalget 

vælges ny formand og medlemmer til Naturparkrådet. 

Formandskab 

Formanden for forretningsudvalget er formand for naturparkrådet. I 2018 er formandskabet ved Kolding 

Kommune, i 2019 ved Fredericia Kommune og i 2020 ved Middelfart Kommune osv. 

Sekretariatsfunktion 

Sekretariatet er tovholder på opgaver og projektgrupper i Naturpark Lillebælt og servicerer Naturparkrådet.  

Mødefrekvens 

Naturparkrådet afholder møder efter behov (forventeligt 2-4 gange årligt). Mødernes tidspunkt 

offentliggøres på Naturpark Lillebælts hjemmeside, så snart datoen er fastsat. Sekretariatet indkalder til 

møder, som indvarsles ved brev/mail, så vidt muligt en måned før mødets afholdelse. 

Formanden for Naturparkrådet og styregruppen er ansvarlig for indhold til dagsordenen. 

I møderne deltager ud over medlemmerne af forretningsudvalget, den administrative 

styregruppe, sekretariatskoordinator samt efter behov øvrige medarbejdere fra Sekretariatet. 

Dagsorden 

Der udsendes dagsorden og mødemateriale senest 1 uge før møderne. Dagsorden lægges tilgængeligt på 

Naturpark Lillebælts hjemmeside inden mødets afholdelse eller snarest derefter. 

Alle medlemmer af Naturparkrådet kan rejse sager til drøftelse i rådet. Sagen skal fremsendes til 

naturparksekretariatet senest 2 uger inden en mødedato, hvorefter dette udsendes til medlemmerne 

senest 1 uge inden mødedato. 

Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelse og udsendelse af dagsorden, der er afstemt med formanden. 

Referat 

Der udarbejdes referater fra møder i Naturparkrådet, som udsendes senest 14 dage efter afholdt møde. 

Der vil herefter være mulighed for at kommentere mødereferatet i 14 dage, hvorefter referatet betragtes 

som godkendt. Når referatet er godkendt lægges dette tilgængeligt på Naturpark Lillebælts hjemmeside. 

Naturpark Lillebælts sekretariat vil være til stede for at føre referat under Naturparkrådets møde. 

 


