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Beskrivelse: 

Kolding Stenbank er et Naturpark Lillebælt projekt, som går ud på at få borgere og landmænd 

til at indsamle sten til stenrev med det formål at skabe gode vækstbetingelser for dyre- og 

plantelivet.  

 

Stenbanken har 3 indsatsområder:  

 

A. Borgerinddragelse - aktivering og kommunikation til borgerne og interesse organisa-

tioner om formålet med Naturpark Lillebælt. Borgerne kan være med til at gøre en for-

skel og bidrage til bedre vandmiljø i Kolding Fjord og Lillebælt 

B. Det Socialøkonomiske aspekt – give sårbare borgere en meningsfuldt opgave I tilkny-

tning til projektet 

C. Etablering af Stenrev I Kolding Fjord og Lillebælt.  

 

Det viser sig vanskeligt for Kolding Stenbank at finansiere indsamling, formidling og udlægning 

af sten til stenrev alene ved frivillighed og donationer fra erhvervslivet. Kolding Sten Bank har 

en ”gratis” oplagsplads på Kolding Havn, men det viser sig for langt for mange borgere og 

landmænd selv at transportere de tunge sten til pladsen. Banken har derfor brug for et mindre 

budget på 50.000 kr. årligt for at gøre projektet mere realistisk at realisere.  

 

For at gøre det lettere for borgere og landmænd at indlevere sten til banken, foreslår forvalt-

ningen, at der i form af et par containere, etableres decentrale indleveringspladser for natur-

sten forskellige steder i kommunen. Der vil være en udgift til leje og transport af containerne.  

 

På oplagspladsen på havnen kunne det endvidere være hensigtsmæssigt at opstille et par pal-

lekasser til mindre sten, der kan anvendes til etablering af smoltrev ved vandløbenes udløb i 

fjorden eller Lillebælt samt til stryg i selve vandløbene. 

 

 


