
 

              Naturpark Lillebælt – Forretningsudvalgsmøde - referat 
Dato: 7. juni 2018 

Tid: 15.00 – 16.30 

Sted:  

Fredericia Rådhus, mødelokale 780 

 

Referat: Niels Ole 

Deltagere: 
Eea Haldan Vestergaard (EHV) 
Christian Bro (CB) 
Peter Storm (PS) 
Jakob Weber (JW) 
Inger Birkebæk Madsen (IBM) 
Inger Pabst (IP) 
Hanne Laursen (HL) 
Anders Franz Johansen (AFJ) 
Niels Ole Præstbro (NOP) 

 

Dagsordenspunkt Delmål Referat 

Velkommen ved 

formanden 

 Velkommen ved Eea 

 

 

Nyt siden sidst  Hvilke emner er aktuelle og på 

vej i pressen og offentligheden? 

(Dangødning, Ændring af 

naturparkgrænse, 

havvindmøller, 45 

naturvejlederture m.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunikationsplan herunder 

events i de kommende måneder 

 

 Behov for fælles kommunikation 

efter mødet? 

 

 DHI har udarbejdet rapport om Dangødning-branden og udslip af 

kvælstof til Lillebælt. Konklusionen er, at der ikke er sket en 

større miljø-skade og at Miljøskadeloven ikke træder i kraft. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en nyhed og Fredericia Kommune 

tager alle spørgsmål og udarbejder faktaark. Se nyhed her: 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/havmiljoee

t-slap-relativt-uskadt-fra-udslip-paa-fredericia-havn/ 

Friluftsrådet meddeler at Fredericia Kommune kan igangsætte 

dialogen med lodsejere om at blive del af naturparken senest i 

udgangen af 2019/start 2020 og hurtigt derefter få en afklaring. – 

Fredericia Kommune tager al dialog om fredning og senere 

afgrænsning. 

Spørgsmål om havvindmøller skal gå til hver kommune, da 

vindmøllerne er foreslået syd for naturparken. 

De 45 ture i naturparken 2018 er sat i gang. 

Udvalget bifalder ikke en gasledning i naturparken. Såfremt 

gasledning lægges i Naturpark Lillebælt, så vil udvalget anbefale 

via brev til Energinet, at der skal huskes på naturen og havmiljøet 

og at stenrev ovenpå ledningen kan være en god ide. 

 Til kommunikationsplanen bemærkede forretningsudvalget, at en 

nyhed om regler for sejllads med hurtige både og vandscooter 

skal fortælle, hvor man godt må sejle. 

 Der var opbakning til udtalelse fra formanden om de 45 ture og 

Lillebælts Hemmeligheder d. 17. juni. I en pressemeddelelse. 

Sekretariatet skal sammen med Destination Lillebælt udarbejde 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/havmiljoeet-slap-relativt-uskadt-fra-udslip-paa-fredericia-havn/
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/havmiljoeet-slap-relativt-uskadt-fra-udslip-paa-fredericia-havn/


 
en ambassadør-pakke med powerpoint der kan vises af udvalget 

til interesserede. 

 

 

Snitflader til 

Destination 

Lillebælt og Visiter 

 OK fra udvalget til at 

Destination Lillebælt deltager på 

forretningsudvalgsmøder 2 

gange årligt? 

 Status på det strategiske 

samarbejde med Visit Lillebælt 

og - Kolding og Destination 

Lillebælt. 

 Konkrete tiltag - status 

 

Bilag 1 Destinationens identitetsfolder 

og bilag 2 – Turismeprodukter 

 OK fra forretningsudvalget til at Anders fra Destination Lillebælt 

deltager to gange årligt. Vi tager 4 møder i 2018 og øger 

mødetiden til 2 timer. 

 

 JW og AFJ fremlagde status og udvalget kvitterede og vil formidle 

grænseflader til byråd. Se slides fra mødet som bilag til dette 

referat. 

 

 Af konkrete tiltag nævnte udvalget at vandreturisme og 

sejlerturisme kunne være gode muligheder. Destination Lillebælt 

er obs på dette og er bl.a. i gang med konceptudvikling på tre 

havne i naturparken. Ny plakat fra Naturpark Lillebælt er klar, og 

sekretariatet retter så vidt muligt til baseret på mundtlige 

tilbagemeldinger fra dette møde. 

 

Budget 2019 - 

overblik - herunder 

UNESCO og LIFE. 

 

 Det indstilles at udvalget 

godkender og bærer 

budgetønskerne til byrådene. 

 

Se Bilag 3 med budgetønsker 2019 og 

frem 

 Forretningsudvalget er indstillet på at bære budgetønsker videre 

til de tre byråd. Som udgangspunkt er Kolding ikke med i 

UNESCO-samarbejdet om Lillebælt indtil andet er aftalt mellem 

borgmestrene. 

Projekter. Politisk 

drøftelse af projekt: 

Bælt i Balance 

 

 Kort status på projekter 2018 

 

 

 

 

 

 

 Status på drøftelse med fonde 

og forskere 

 

 

 

 

 Der arbejdes især med naturrum og projekterne: Bælt i balance 

og Bedre Friluftsliv. Udvalget ønsker fokus på kulturhistorien fx 

fiskeri- og kystkultur og gerne med anvendelse af Historisk Atlas. 

PS m.fl. ønsker at bidrage. Projektet: Synliggørelse af de 

Historiske spor arbejdes der mere med efter sommerferien i 

sekretariatet. 

 

 Fonde er stadig interesserede, men har haft ønsker til at skære i 

budget for forskning og til øget medfinansiering fra kommunerne. 

Dialogen med fondene fortsætter og ansøgning bør være klar 

inden uge 42. Efter vedtagelse af budgetter i byråd og afklaring af 

medfinansiering. 

 



 

 

 

 Er der ok fra udvalget til at gå 

videre til byråd med projekt 

Bælt i Balance? 

 

Se Bilag 4 Projektfigur og Bilag 5 

Projektbeskrivelse Bælt i balance 

 

 Bælt i balance samler mange projekter fra Naturparkplanen 2018-

2022 herunder synliggørelse af de historiske spor, og der er 

opbakning fra forretningsudvalget til at gå videre til byrådene 

med få sproglige rettelser.  

Naturparkråd  Dagsorden til møde på 

Løverodde 14. juni 

 

Se Bilag 6 

Dagsorden_Naturparkråd14.6 

 Vigtigt at aktivere rådet, så derfor prioriteres dialogen om 

projektet: Bælt i balance op på mødet på Løverodde. Rådet skal 

selv komme med et tema som de ønsker at drøfte næste gang. 

Diverse  Pkt. til næste møde.: 

Partnere/Erhvervsklub, hvordan 

kommer vi i gang. Den nye 

havplanlov - venter til høring er 

aktuel. 

 Udvalget ønsker fokus på frivillige bidrag til udviklingen af 

naturparken fx til formidling om kulturhistorien og havmiljøet. 

Ambassadører og partnere er vigtige for at vi bliver mere synlige 

derude. På næste møde skal strategiske ejerskab i naturparken 

drøftes. 


