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I Naturpark Lillebælt sker udviklingen i
samarbejde med lokalsamfundet. I den
forbindelse vil vi sætte fokus på lokale
fødevarer, der bliver produceret under
hensyntagen til omgivelserne. I samarbejde med et netværk af producenter
og restauranter vil vi udvikle en certificering af lokale Naturpark Lillebælt
produkter. Vi forventer, at samarbejdspartnerne får yderligere branding og
mersalg af produkterne ved at gå med
og bruge naturparkens netværk.
I denne vejledning kan du læse, hvordan du søger om at dit produkt kan
blive certificeret. Det er ganske gratis.

HVORFOR ET
“SMAG PÅ LILLEBÆLT”
PRODUKT?

Naturpark Lillebælt skal bidrage til
nye bæredygtige erhvervsmuligheder
og arbejdspladser. Herunder arbejdes
der for, at erhvervslivet bidrager til at
forbedre naturen, miljøet, friluftslivet
og oplevelsesmulighederne.
“Smag på Lillebælt”-produkter er lokale
fødevarer, der understøtter og bidra-

ger til Naturpark Lillebælts vision og
langsigtede mål, herunder at forbedre
naturen og miljøet jf. gældende Naturparkplan.

HVEM KAN SØGE?

Alle producenter af fødevarer i
Naturpark Lillebælt kan ansøge om
at få godkendt et “Smag på Lillebælt”-produkt. Der kan gives dispensation til ansøgere, som ligger i en
afstand på op til 15 km fra naturpark
grænsen. Med certificeringen følger
retten til at markedsføre sit produkt
med “Smag på Naturpark”-logo.
Ansøgerne kan forvente en godkendelse, såfremt et eller flere af følgende
kriterier er opfyldt:

KRITERIER

• Vegetabilske produkter: skal fortrinsvis være produceret eller høstet (hvis
de er vilde) i naturparken.
• Animalske produkter: husdyr og
produkter fra husdyr skal være
opdrættet i naturparken. Produkter
fra havet skal være høstet/fanget i
naturparken. Honning opfattes som
animalsk produkt.

Sammensatte produkter:
Forarbejdning af fødevarer: hele processen eller væsentlige dele heraf skal
så vidt muligt foregå i naturparken.
Hvis hovedingredienser eller unikke ingredienser, dyrket eller høstet i
naturparken, af praktiske grunde ikke
kan forarbejdes her, kan det ske uden
for naturparken.
Produkter, hvor (unikke) råvarer fra
naturparken indgår som en mindre
del, kan søge om certificering, hvis
produktet understøtter den ønskede
fortælling om naturparken (og i øvrigt
opfylder bæredygtighedstanken).

DERUDOVER
FORUDSÆTTER VI:

• Producenten skal overholde
lovgivningen
• Producenten skal bakke op om
naturparkens fællesskab og være
ambassadør for naturparken
• Producenten er indstillet på at blive
en del af et netværk af producenter
og restauranter
• Producenten vil fortælle om det
lokale produkt og dets bidrag til FN’s
verdensmål.

HVORDAN SØGER DU?

Udfyld ansøgningsskemaet, som du
finder på vores hjemmeside.

GODKENDELSESPROCEDURE

Et råd med repræsentanter af producenter og Naturpark Lillebælts sekretariat vurderer indkomne ansøgninger,
herunder om indsendte ansøgning er
fyldestgørende. Rådet fastsætter de
vilkår, der knytter sig til en tilladelse.
Rådet indstiller til naturparkens forretningsudvalg, hvilke produkter der skal
godkendes, og det er forretningsudvalget som tager den endelige beslutning.
En tilladelse gælder i maksimalt fem år.
Herefter skal der ansøges på ny.

“SMAG PÅ
LILLEBÆLT”-LOGO

Godkendes et produkt, giver det ret til
at bruge “Smag på Lillebælt”-logo til
markedsføring af produktet. Logofil vil
herefter være tilgængelig på en lukket
hjemmeside eller blive tilsendt per mail.
Producenter, som har tilladelse til at
anvende logoet, har pligt til at informere naturparkens sekretariat, hvis der
sker væsentlige ændringer i virksomheden eller produktionen, som har
betydning for tilladelsen.
Udvalget kan til enhver tid trække
tilladelse til brug af logoet tilbage, hvis
det vurderes, at virksomheden bruger
det på en uacceptabel måde eller ikke
opfylder de givne kriterier.

DET FÅR DU SOM
VIRKSOMHED

• Rettigheder til at bruge Smag på
Lillebælt-logo
• Certifikat som viser, at du har et
produkt, der bidrager til naturparken
og verdensmålene
• Produktet og virksomheden vil blive
vist på naturparkens hjemmeside
• Ny viden om naturparken og inspi
ration til at arbejde med FN’s
verdensmål
• Indbydelse til en årlig netværksdag
med partnere og frivillige i Naturpark
Lillebælt

ER DER NOGEN
KONTROL?

Ordningen er baseret på frivillighed,
egenkontrol og fælles ansvar. Naturparkens sekretariat vil ikke gennemføre
kontrol, men ved tvivl om kriterierne
er overholdt, vil virksomheden blive
kontaktet. Naturparkens forretningsudvalg vil have den endelige afgørelse,
hvis der er tvivl.

HVILKE VERDENSMÅL
UNDERSTØTTER DU
MED DENNE ORDNING?
2.4.

Inden 2030 skal der sikres bære
dygtige fødevareproduktionssystemer
og implementeres modstandsdygtige
landbrugspraksisser.

12.3.

Reducer madspild.

12.5.

Reducer mængden af affald.

13.

Klimaindsats – f.eks. nedbringe lange
transportveje ved at vælge lokale
fødevarer.

14.2.

Beskyt og genopret havets øko
systemer.

14.5.

Beskyt kyst- og havområder.

15.1.

Bevar og genopret økosystemer på
land og i ferskvand.

15.2.

Stop skovrydning og genopret ødelagte
skove.

15.5.

Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder.

15.8.

Begræns invasive arter.

