
MU-S-02 – Kolding Stenbank – Gøre det nemmere for borgerne at  

donere sten 

 

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 50 50 50 50 

I alt kassefinansieret 50 50 50 50 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

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:  

- Borgerinddragelse - aktivering og kommunikation til borgerne og interesse organisationer om formå-

let med Naturpark Lillebælt. Borgerne kan være med til at gøre en forskel og bidrage til bedre vand-

miljø i Kolding Fjord og Lillebælt 

- Det Socialøkonomiske aspekt – give sårbare borgere en meningsfuldt opgave I tilknytning til projek-

tet 

- 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 forvaltningen, at der i 

form af et par containere, etableres decentrale indleveringspladser for natursten forskellige steder i kommu-

nen. Der vil være en udgift til leje og transport af containerne.  

 

På oplagspladsen på havnen kunne det endvidere være hensigtsmæssigt at opstille et par pallekasser til 

mindre sten, der kan anvendes til etablering af smoltrev ved vandløbenes udløb i fjorden eller Lillebælt samt 

til stryg i selve vandløbene. 

 

Hvis ikke udvidelsesforslaget prioriteres vil det fortsat være svært at få indsamlet de sten som borgere og 

mange landmænd ønsker at donere og det vil dermed forsinke etableringen af stenrevet med den gavnlige 

effekt på dyrelivet i fjorden som det vil have. 


