
Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner 
NATURPARK LILLEBÆLT

BLIV ERHVERVSPARTNER OG 
EN DEL AF NATURPARK LILLEBÆLT

Kom og hør hvad Naturpark Lillebælt kan tilbyde af 
oplevelser, og hvordan den kan gavne din virksom-
hed. Få mere at vide om, hvordan din virksomhed kan 
tage del i en bæredygtig udvikling af naturparken og 
blive en del af det lokale samarbejde og partnerskab. 
Naturpark Lillebælt er skabt af kommunerne i Frederi-
cia, Kolding og Middelfart. Et nyt fællesskab, der skal 
give flere oplevelser og øget fokus på at bevare og ud-
vikle vores unikke værdier ved Lillebælt.

PROGRAM 25. SEPTEMBER, KL. 13-16
13.00 Velkomst 
Formanden for Naturparkrådet og medlem af Fredericia Byråd, 
Christian Bro, byder velkommen og fortæller om de tre kommuners 
vision for Naturpark Lillebælt. 

13.15 Hvad kan Naturparken tilbyde?
Sekretariatsleder for Naturpark Lillebælt, Niels Ole Præstbro, for-
tæller om naturparken og hvad den kan tilbyde sine gæster. 

13.30 Hvordan kan jeg blive partner i Naturpark Lillebælt?
Turismekoordinator Verena Knudsen og udviklingskonsulent An-
ders Johansen fortæller om, hvordan du bliver erhvervspartner, og 
hvordan vi kan skabe vores naturpark, hvor vi lokalt udvikler vores 
område og synliggør naturparken.

13.45 Hvorfor er Naturparken en god idé!
Adm. direktør for Hindsgavl Slot, Uffe Høeg Johansen, vil være 
naturparkpartner, men hvordan mener han Naturparken kan give 
merværdi?

13.55 Hør erfaringerne fra Nationalpark Vadehavet
Mød Tanja fra Naturcenter Tønnisgård, erhvervspartner i National-
park Vadehavet, og hør hvad de får ud af samarbejdet.

14.30 Kaffepause og netværk

14.45 Vores Naturpark Lillebælt
Vi skal udvikle naturparken sammen. Derfor holder vi to grup-
pesessioner på dagen, hvor du kan komme med dine input til 
samarbejdet.

1. Hvordan skaber naturparken merværdi for sine  
    erhvervspartnere?
2. Hvordan sikrer naturparken en bæredygtig udvikling i  
    samarbejde med erhvervspartnere?

15.30 Vi samler op og hvad er de næste skridt.

16.00 På gensyn 

 

Naturpark Lillebælt inviterer tu-
risme- og oplevelseserhverv til 
stormøde d. 25. september i ADP  

 Loungen på Fredericia Idrætscenter

 DELTAGELSE ER GRATIS
 Adresse: ADP Loungen, Vestre Ringvej 100,   
 7000 Fredericia.  

 Tilmelding senest d. 18.9.2019 på:  
 www.middelfart.dk/naturparklillebaeltmoede

naturparklillebaelt.dk


