Det særprægede havområde rummer lave og dybe områder, som
mod nord indsnævres til en flodlignende rende med den stærkeste
strøm i de danske farvande.
Strømmen skaber sammen med de store vanddybder på op til 80
meter unikke betingelser for fauna og flora, som ikke findes andres
steder i de indre danske farvande.

DET STRØMFULDE FARVAND
Marsvinet lever oftest alene. Når man ser dem i mindre flokke,
er det fordi, de har fundet den samme fiskestime. Når ædegildet
er ovre, svømmer de igen hver for sig. Marsvinet er på toppen af
fødekæden, og de får kun konkurrence, når der en gang imellem er
besøg af den noget større delfin, Øresvinet.
Marsvinet er den eneste ynglende hval i de indre danske farvande og er samtidigt en af verdens mindste hvaler. I Lillebælt er der
omkring 3000 marsvin. Når de er her, er det fordi der er føde til
dem. På stenrev kan marsvinet fange sortkutling og småtorsk,
som gemmer sig mellem sten og tang. I de frie vandmasser er det
sild og makrel, der står på menuen.
De specielle forhold i Lillebælts geologi giver os mange marsvin,
og netop derfor er de symbolet for Naturpark Lillebælt. Det smalle
bælt gør det let at få et glimt af marsvinene.

Eller besøg os på Facebook
- https://www.facebook.com/naturparklillebaelt/
Hold øje med vores arrangementer på naturparkens hjemmeside
www.naturparklillebaelt.dk. Her kan du også læse mere om Naturparkens natur, dyreliv og spændende kulturarv.
Tag ud på egen hånd eller tag til et af de mange arrangementer, der
afholdes i løbet af året. Der er oplevelser til lands, til vands og i luften.

overalt.
Naturpark Lillebælt er en marin naturpark, der har
det strømmende bælt som kerne, og som er omkranset af smukke kyster og kystnære landskaber.
I naturparken boltrer de små hvaler, marsvinene, sig
i det evigt strømmende vand. Naturparken er et helt
fantastisk sted med en unik natur. Der er hundredevis af naturperler og kulturhistorien møder man

VELKOMMEN I DANMARKS
STØRSTE NATURPARK!

I LILEBÆLT FINDER DU
VERDENS TÆTTESTE
BESTAND AF MARSVIN
naturparklillebaelt.dk
Kajakroere mellem Søbadet og Gals Klint

TÆT PÅ FRILUFTSLIVET

ET HAV AF OPLEVELSER!

Med områdets mange natur- og kulturhistoriske perler er her
masser af muligheder for oplevelser, leg og fordybelse. Naturpark Lillebælt rummer masser af plads til og gode forudsætninger
for friluftsliv. Mange former for et aktivt udeliv finder plads ved
kysten samt ved og i vandet.
Dykning i et af Nordeuropas bedste dykkerområder. Variationen
under overfladen i Lillebælt er unik. Her er mulighed for vægdyk,
strømdyk og dybdedyk direkte fra stranden. Du kan også dykke
ved den gamle Lillebæltsbros bropiller.
Dykkerstier som leder snorkel- og flaskedykkere på undervandstur langs afmærkede ruter. Undervandsstierne er forsynet med
infoskilte på dansk og engelsk, som fortæller, hvad man oplever
undervejs.
Strande for alle - brede strande, smalle strande, strande, hvor det
hurtigt bliver dybt, strande du har helt for dig selv eller strande
med mange faciliteter.
Lystfiskeri i Lillebælt er aldrig kedeligt. Bæltet bugter sig og veksler mellem dybt strømrigt vand og lavvandede kyster og det gør
Lillebælt til et af Danmarks bedste områder til kystfiskeri.
Vandsportsaktiviteter for enhver smag. Gode vindforhold, vekslende strøm, dybdeforhold og bølger, sørger for optimale betingelser for vandsport.
Kano- og kajakture giver dig mulighed for at komme helt tæt på
naturen og glemme tid og sted. Du vil finde kajakture, som favner
de stille områder af bæltet, men også ture, som er teknisk svære
og strømfyldte.

Fredericia Vold set fra luften

Sort kutling

TÆT PÅ KULTURARVEN

TÆT PÅ NATUREN

Istidslandskaber, eroderede kystlinjer, kystlaguner, lavvandede
vige, bugter med strandenge, dybe strømrender og sandstrande
kombineret med et rigt fugleliv og mange tusinde marsvin giver
Naturpark Lillebælt en sjælden natur, der ikke findes andre steder
i verden.

Lillebælts kystområde er et kulturlandskab, hvor forhistoriens
bønder, stormænd, embedsmænd, politikere, konger og krige har
sat sig tydelige fysiske spor i landskabet.

NATUR DU IKKE FINDER ANDRE STEDER I VERDEN!

TYDELIGE SPOR I LANDSKABET!

Vand har til alle tider forbundet mennesker, hvorimod land har adskilt mennesker. Lillebælts historie viser, at Lillebælt ikke har adskilt Fyn og Jylland, men derimod har bundet dem sammen.
Lillebælt og det tilhørende kystlandskab er arkæologisk set et vigtigt område og indeholder mange fortidsminder og tegn på menneskelig aktivitet. Bopladser og gravhøje viser, at allerede fra ældre stenalder var Lillebælt et yndet område at bosætte sig i.
Lillebælts har været en vigtig færdselsåre gennem Danmarks historie. Dets centrale placering som adgang til og fra Østersøen har
i forhistorien givet anledning til magtdemonstrationer, hvor fysiske spor herpå ses i middelalderlige borganlæg, renæssancefæstningsbyen Fredericia og befæstede stillinger/batterier fra både
svenskekrigene i 1600-tallet, krige i 1800-tallet og 2. verdenskrig.
Lillebælt er tillige, med sin funktion som transport- og handelsvej
og som knudepunkt for færgeruter mellem Fredericia og Strib, en
kulturhistorisk landevej gennem historien, og har dermed bundet
Fyn og Jylland sammen både i fredstid og under krig.
Lillebælts maritime kystkultur er udover Gl. Havn i Middelfart og
industrihavnene også en perlerække af små fiskemiljøer og fiskerhuse på begge sider af bæltet, der fortæller om perioder i historien
med store fangster af sild, ål og marsvinejagt

I Lillebælt, hvor det salte vand fra Kattegat møder brakvandet fra
Østersøen, er der unikke levebetingelser for planter og dyr, bl.a.
mange fiskearter, såsom sortkutling, pighvarre, havkarusse og ulk,
som her kan finde gode skjulesteder. På stenrev, tang og muslinger vokser mange svampe, sønelliker og søanemoner.
Lillebælt er et vigtigt knudepunkt for store mængder af svaner,
gæs, ænder, terner, rovfugle og vadefugle. For at beskytte disse
er her en række vildtreservater, hvor fuglene har fred til at hvile og
søge føde. Andre reservater sikrer fuglene fred i yngletiden. Havørnen har gennem flere år ynglet i naturparken og ses ofte søge
føde i området.
I kystlandskabets naturområder er der flere bestande af fredede
orkidéer og anden sjælden flora. Her findes også mange sjældne
insekter, såsom seksplettet køllesværmer, humlebille og blåhatjordbi og flere paddearter, bl.a. løvfrø og stor vandsalamander.
Størstedelen af naturparkens naturværdier er i sær knyttet til de
gamle, kystnære skove bl.a. ved Trelde Næs, Stenderupskovene,
Hindsgavl Skov og Kasmose Skov. Her ses specielle nicher, eks.
skovsumpe, lysåbne enge og store gamle træer med laver og
mosser samt døde træer med svampe og insekter, som nedbryder
veddet.
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Naturparksekretariatet

Naturvejlederne

Niels Ole Præstbro
Naturparksekretariats-koordinator
Telefon: 29 74 37 66
E-mail: Niels.OlePraestbro@middelfart.dk

Bjarne Christensen
Telefon: 25 10 55 52
E-mail: bjarne.christensen@fredericia.dk

Bente Møller Jessen
Telefon: 79 79 74 27
E-mail: bmje@kolding.dk
Merete Nørgaard
Telefon: 88 88 48 34
E-mail: merete.norgaard@middelfart.dk

Birgitte Braae Andresen
Telefon: 79 79 74 42
E-mail: bian@kolding.dk
Annette Weiss
Telefon: 21 29 41 74
E-mail: Annette.Weiss@middelfart.dk
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Annemette Bargum
Telefon: 41 13 90 23
E-mail: annemette.bargum@fredericia.dk
Carsten Pedersen
Telefon: 41 16 25 20
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk
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#naturparklillebaelt

naturparklillebaelt.dk

Trelde Næs

Varieret gammelt skovområde med unikt plante- og dyreliv.
Her findes naturcenter, shelters og Blå Flag strand. Oplev bl.a.
jordskred, plastisk ler og fantastiske klintformationer.

Fredericia Vold

Fredericia Vold er et fæstningsanlæg, der omkranser byen. Det
er byens største grønne områder og rummer mange fortællinger om nogle af de krige, der har påvirket danmarkshistorien.

Østerstrand

Fredericias familievenlige Blå Flag strand ligger for enden af
byens hovedgade. Her er spændende cirkelbro, motionsredskaber, volleyboldbane, café og bålplads.

Hannerup- og Fuglsang Skov

Hannerup- og Fuglsang Skov er et rekreativt område med
mange muligheder for oplevelser og ophold. Her findes bl.a.
naturlegeplads, dyrehave med dådyr, MTB-spor, afmærkede
gå- og løberuter foruden et rigt fugleliv og kulturhistoriske spor.

Lyngsodde

Lyngsodde ligger tæt op ad den ny Lillebæltsbro, og her er der
gode forhold for dykkere og lystfiskere. Der er P-plads, borde-bænkesæt, udsætningssted for både og rensebord til fisk.

Skærbæk Strandpark

Skønt naturområde med skov og shelterplads samt overdrevbakke og meget fin badestrand. I nærområdet ligger resterne
af middelalderborgen – Høneborg.

Houens Odde

Houens Odder ligger som en tange mellem Gudsø og Eltang
vige. Her kan man gå tur gennem skoven ud til spidsen, hvor
der er udsigt over Lillebælt, vigene og Kolding Fjord.

Koldinghus

Koldinghus - Jyllands sidste kongeborg - har gennem sin mere
end 700-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks
historie. Kongeborgen fungerer i dag som museum.

Løverodde

Ved Løverodde Strand er der badebro, udsætningssted for
både, parkeringsplads, cafeteria og toiletter, og man kan nyde
kaffen og skovlegepladsen med udsigt over Lillebælt.

Stenderupskovene

I Stenderup Skovene, der har et rigt dyre- og planteliv, er der
også mange fortidsminder som for eksempel langdysser og
voldanlæg fra middelalderen. I Stenderup Skovene kan gangbesværede og kørestolsbrugere uden besvær færdes på de brede
skovveje.

Skibelund og Solkær Enge

Skibelund er stedet, hvor himmel og hav mødes. Her er
naturskole, opholdsarealer, strand og shelters. Solkær Enge
er resultatet af et genopretningsprojekt, og er i dag et stykke
østjysk vadehav med et unikt fuglelive.

Skamlingsbanken

Med en højde på 113 meter over havet er Skamlingsbanken
Sønderjyllands højeste punkt. Det er samtidigt et nationalt og
folkeligt mødested. I området er der også en unik natur med
sjældne planter og dyr.

Hejlsminde og Hejls Nor

Hejlsminde, en lille, hyggelig badeby mellem Lillebælt og Nor. I
og omkring Hejls Nor er der større, sammenhængende unikke
naturområder. Gå en tur rundt om noret og se måske havørnen.

Gamborg Nor og Føns Vang Sø

Besøg noret der gennemløbes af Viby Å og gå en tur langs
den 6 km lange sti tæt på naturen. Områdets kombination af
afgræsset mose, eng og vanddækket rørskov skaber optimale
levesteder for mange fuglearter.

Fænø Kalv

Fænøkalv er moræneø midt i Lillebælt. Øen er et stort forsvarsværk i form af skanser anlagt af svenskerne under krigen i
1658. Der er tilladt at overnatte 1 nat på øen, som kan nås med
sejlbåd eller kajak.

Hindsgavlhalvøen

Åbne sletter, gamle bøgeskove, våde enge og stejle skrænter.
Halvøen har en stor og varieret bestand af dyr og planter og
området gemmer på mange spændende historier.

Staurby Skov

Skoven er en bynær rekreativ skov, hvor der også er plads til
naturen. Prøv det nye mountainbikespor eller oplev de mange
historiske spor som gravhøje og skovdiger.

Røjle Klint

Røjle Klint har en særegen geologi, hvor jordbunden består af
plastisk ler. Her findes overdrev med gode betingelser for en
sjælden flora.

Kasmose Skov

Oplev den dramatiske og frodige løvskov, som ligger på en
skrænt af plastisk ler ned mod Lillebælt. Skoven er præget af
kildevæld og store træer der af og til skrider i havet.

Båring Strand

Nyd en vandretur i det fine sand langs kyster eller tag en tur
i bølgen blå. Hvis du kigger ned, finder du mange spændende
sten og skaller i strandkanten.

