
Ændringsforslag 

 

MU-S-01 – Liv i Lillebælt (samarbejde mellem 11 Lillebælts 

kommuner om et forprojekt) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: ..................................... 7979 7450 

E-mail: ..................................... inbm@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 200 200 0 0 

I alt kassefinansieret 200 200 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I december 2020 og marts 2021 er der afholdt borgmestermøder med deltagelse af 11 kommuner omkring 

Lillebælt. Formålet med møderne var at gå sammen og arbejde for et bedre havmiljø i Lillebælt. Blandt borg-

mestre var der opbakning til at kommunerne skulle komme med et fælles bud på, hvordan vi kunne samar-

bejde om opgaven.  

 

For at udvikle og organisere samarbejdet herunder at indgå aftaler med staten og fonde foreslås det, at der 

ansættes en projektleder, der i projektperioden på to år samarbejder med fagpersoner i alle kommunerne om 

opgaven. Derved opnår vi ejerskab til projektet og har mulighed for at koordinere med øvrige opgaver 

”hjemme” i kommunerne. 

  

Udgiften vurderes at blive 100.000 kr. til projektlederen og et tilsvarende beløb til den fagmedarbejder der 

skal levere viden fra Kolding Kommune.  

 

Hvorfor et det vigtigt at samarbejde om et bedre havmiljø i Lillebælt? 

Lillebælt er et enestående og attraktivt hav- og fjordområde, som tiltrækker tusindvis af borgere og turister. 

Området skaber aktivitet og omsætning for hoteller og serveringssteder, campingpladser, lystbådehavne, 

turbåde, og de mange foreninger, der er knyttet til vandet som fx bådklubber, badeklubber, dykkerklubber, 

fritids- og lystfiskere. Borgere og turister besøger Lillebælt for at opleve de skønne strande, kystnaturen og 

det unikke liv under havoverfladen. 

  

Men under havoverfladen eksisterer en anden virkelighed. Havmiljøet har det nemlig skidt. Det kan skade de 

mange aktiviteter i forskelligt omfang. Et rent havmiljø er nemlig grundlaget for markedsføringen og de gode 

historier. Algeopblomstring ved kysterne og iltsvind på havbunden sælger ikke billetter. Når dyre- og fiskeli-

vet og den øvrige biodiversitet lider skade, går det ud over den smukke fortælling om Lillebælt og fjordene. 

Allerede i dag opleves det, at det rekreative fiskeri efter torsk og fladfisk slet ikke er, som det var engang. 



Ændringsforslag 

 

Man kan ikke længere gå ud på en mole ved en af kysterne til Lillebælt og fange lidt fisk til aftensmaden. 

Lystfiskerturister fravælger Lillebælt som rejsemål af den grund. Derfor ses det også, at borgerne har enga-

geret sig i at hjælpe Lillebælt.  

  

Det er ambitionen at vende billedet ved at skabe et samarbejde mellem de 11 Lillebæltkommuner. De en-

kelte kommuner er i gang, idet både landbruget og spildevandsområdet investerer i at begrænse nærings-

stoffer og renser for bakterier og miljøfremmede stoffer. Det skaber langsomt renere vand og vil medføre et 

bedre havmiljø på sigt. Det er en mulighed at fremskynde denne udvikling, hvis der etableres stenrev og 

muslingebanker, udplantes ålegræs, opfiskes krabber og undersøger, hvordan de skadelige aktiviteter be-

grænses. 

  

Et forprojekt med en fælles projektleder i spidsen og støtte fra fagfolk i de enkelte kommuner skal beskrive, 

hvordan et fremtidigt samarbejde kan organiseres og undersøge, hvordan der kan samarbejdes med Miljø-

styrelsen og Naturstyrelsen samt søges fondsmidler det gennemførelse af konkrete projekter, der kan for-

bedre havmiljøet i Lillebælt. 

 

Hvis ikke forslaget prioriteres vil Kolding kommune ikke kunne deltage i udviklingen af et fremtidigt samar-

bejde. 

 


