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NATURPARK LILLEBÆLT 

Kick-off møde Bælt i Balance 17. juni 2020 
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• Danmarks største 

naturpark: 370 km2 

• 54% er beskyttet natur 

• 47% er Natura 2000 – EU 

beskyttet 

• Havet udgør 70 % - en 

marin naturpark! 

• Samme regler – indenfor 

som udenfor grænsen 

• Projektsamarbejder og 

frivillighed! 

 

NATURPARK 

LILLEBÆLT 
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BÆLT I BALANCE 
FORBEDRINGER 

FORSKNING  

FORMIDLING 

FÆLLESSKAB 

 
Skaber forbedringer i Lillebælts havmiljø.  

  

Vi forsker i Lillebælt.  

Klogere på sammenhænge og hvad er 

effekterne af de konkrete forbedringer vi 

laver?  

  

Vi formidler havets værdier til borgere, 

skoler og besøgende.  

  

Vi styrker fællesskab mellem frivillige, 

myndigheder og virksomheder om Lillebælt. 
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BÆLT I BALANCE 

 

5 år - april 2020 til april 2025.  

• Forundersøgelser i gang 

• Førmålinger 2021 

• Stenrev m.m. i 2022 

• Formidling nu 

 

Budget total: 35,3 mio. kr. 

• 7,5 mio. fra VELUX FONDEN 

• 9,6 mio. fra Nordea-fonden 

• I alt: 17,1 mio. kr. fra fonde 

• Dialog om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden 

• Kommunerne.  
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Navn på aktivitet Beskrivelse Støtte fra Tilskudsbeløb i 

mio. kr. 

Budget i 

alt i mio. 

kr. 
A. Forbedringer i havmiljøet Reservater, stenrev, biohuts, fangst af krabber 

og smoltrev. 

VELUX FONDEN 4,12 6,47 

B. Forskning i forbedringerne Forskning i forbedringernes effekt VELUX FONDEN 3,38 5,6 

C. Formidling –Infrastruktur ved 

kysten  

Gør det muligt og attraktivt at komme ud og 

opleve og lære om havet . Gøres ved fx 

grejkasser, broer, trappe, bænk osv. 

Nordea-fonden 3,14 5,62 

D. Formidling – til børn og unge Målrettet udskoling og ungdomsuddannelser. Nordea-fonden 2,52 5,49 

E. Formidling – Viden om 

Lillebælt digitalt 

Dele viden om havet på digitale medier, så 

det er tilgængeligt for mange målgrupper. 

 

Nordea-fonden 0,55 1,51 

F. Formidling – venner og 

forening 

Frivillige hjælper med formidling og 

forbedringer ved hav og kyst. 

Nordea-fonden 0,25 1,05 

G. Formidling – Lillbælts historie Viser hvordan havet har haft stor betydning 

for kulturhistorien i Lillebælt. 

Nordea-fonden 0,41 1,17 

H. Formidling – Flydende 

platform 

Samler folk, forbedringer, forskning og 

formidling  på et flydende sted. 

Nordea-fonden og 

Lokale- og 

Anlægsfonden (3 

mio. kr.) 

2,77 8,46 

      17,1 35,3 



Torske/Marsvinerev  

Forventede effekter 



FRIVILLIGE (DYNAMISKE) FREDNINGER 

 



Bredgrund 

 

 

BIOHUT – BØRNEHAVE TIL FISK 



Smoltrev 

 

 

 

 

Rev 

Rev 

Rev 

Rev 

Rev 

Rev 
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FORMIDLING OM HAVET 
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FORSKNING OG EFFEKTER 

Mærkede torsk opholder sig 

mindst 90 % af tiden indenfor 

fiskereservatets grænser. DTU 

AQUA 

 

50 % flere marsvin i reservaterne 

og omkring stenrevene. AU 

 

Smolt fra vandløbet bliver 

længere tid ved kysten nær 

åmundingen. DTU AQUA 

 

Fordobling af forekomsten af 

fiskeynglen i områderne med 

Biohuts. 

 

Undersøgelse fra seks klasser i 

området viser et øget kendskab 

og interesse i havet. SDU 

 

 



FÆLLESSKAB - VENNER og FLYDENDE 

PLATFORM 
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VED FÆLLES HJÆLP 

 

• Stenrev til torsk og marsvin  og aftale om frivillige 

fiskereservater, 4000 m3 sten, hvor? 

• Smoltrev ved å-udløb, 4500 m3 sten, hvor?  

• Biohuts - 20-25 stk., hvor? 

• Krabbefangst 

• Informationskampagne for at nedbringe støj i havet 

• Både og transport til forskere 

• Hjælp til at fange og mærke fisk 

• Formidling, hjælp med at fortælle om hav og kyst 

(ambassadører) 

• Venneforening, Adoptere en biohut eller være med i 

den nye flydende platform? 

• Fond til nye projekter 
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FØLG PROJEKTET 

 

 

Hjemmeside: naturparklillebaelt.dk 

 

Facebook: @naturparklillebaelt 

 

Instagram: @naturparklillebaelt  #naturparklillebælt 

#naturparklillebaelt 

 

Youtube: Naturpark Lillebælt 
 

https://l.instagram.com/?u=http://www.naturparklillebaelt.dk/&e=ATNmT9q47BzykUUWfJDiEYHKzHyLnTx0ZxNqMXVYGBd6_l-VM40TMmOibcIcde6xN9b0l2wsBkLEBD2A&s=1
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Forbedringer 

Forskning 

Formidling Fond/frivillige/fokus 

Forvaltning 

SAMMEN FREM MOD LILLEBÆLT I 
BALANCE 



20 


