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MU-S-03 – Nye rammebetingelser for Naturpark Lillebælt  

 

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 310 310 310 310 

I alt kassefinansieret 310 310 310 310 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I september 2020 blev Destination Lillebælt lukket. De tidligere ressourcer og kompetencer indenfor turisme 

og erhverv, som Naturpark Lillebælt kunne trække på i Destination Lillebælt, mangler derfor. De nye destina-

tionssamarbejder der består af Destination Trekanten, Destination Fyn og Visit Fredericia har oplyst, at de 

pt. ikke har ressourcer til at indgå i og overtage igangværende opgaver og aktiviteter. Situationen er derfor at 

de tre nye enheder ikke har mulighed for at dække de opgaver den tidligere Destination Lillebælt udførte in-

den for turisme og erhverv i Naturpark Lillebælt. 

 

Der er derfor tale om en væsentlig anderledes situation end den, som var grundlaget for, at der i 2018 blev 

afsat 3 årsværk til et sekretariat og naturvejledning til Naturpark Lillebælt. Destination Lillebælt bestod da af 

2 årsværk (1,1 mio. kr. pr. år), som skulle bidrage til naturparkens forretningsudvikling og kontakt med er-

hvervet. Hertil kom Visit Kolding og Visit Lillebælts bidrag til især markedsføring af Lillebælt.  

 

Naturpark Lillebælt kan derfor på nuværende tidspunkt ikke leve op til de forpligtelser, som de tre byråd har 

vedtaget i Naturparkplan 2018-2022 og i projektet Bælt i Balance, som har modtaget 17,1 mio. kr. i støtte fra 

VELUX FONDEN og Nordea-fonden. Destination Lillebælt er i naturparkplanen indskrevet som væsentlig 

medspiller i naturparkens arbejde med turisme og er indskrevet i mange projekter. For at bevare mærket 

som Dansk Naturpark skal vi leve op til naturparkplanen, hvilket følges tæt af Friluftsrådet. I projektet Bælt i 

Balance medfinansierer både Visiter og Destination Lillebælt ifølge ansøgningen med 880.000 kr. i alt. 

 

Der er risiko for at dele af naturparkplanen og projektet Bælt i Balance ikke kan gennemføres.  

 

Opgaver som naturparken ikke kan løse.: 

 Løbende indsamling og rapportering af data indenfor turismen for alle tre kommuner og dermed 
for naturparken. Fx antal overnatninger, antal outdoorture og antal deltagere 

 Koordinere udvikling, markedsføring af projektet: ”Synliggørelse af de historiske spor”. Sammen 
med Visiter skal de nye ruter og kulturhistoriske oplevelser efter udvikling markedsføres. 

 Udvikling af projektet: ”Spis Lillebælt”. Kontakt til virksomheder og markedsføring af projektet. 
F.eks. finde partnere, skabe netværk, udvikle infomateriale og arrangere events. I dette projekt 
er koordinering og synergi til EU-projektet Food 2030 i Kolding endvidere vigtig. 
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 Udvikling og markedsføring af projektet: ”Partnere i Naturpark Lillebælt”. Her i 2021 er der 20 
erhvervspartnere, men uden konstant udvikling i forhold til partnernes ønsker og uden markeds-
føring vil der næppe komme flere partnere til. 

 Skabe nye bæredygtige aktiviteter for turister og måder at benytte og beskytte naturparken på.  

 

Opgaver som ikke kan løses i forhold til projektet: Bælt i Balance: 

 Både Visiter og Destination Lillebælt skal ifølge ansøgningen til Nordea-fonden levere timer for 
880.000 kr. i alt, fordelt over 4 år.  

 Timerne skal bruges på markedsføring af aktiviteterne i projektet. Dvs. at vi pt. ikke kan mar-
kedsføre nye tiltag som f.eks. krabbe-opfiskning og afsætning, ny infrastruktur ved kysten, for-
tællinger om hav og kyst og nyeste forskning. 

 Timerne skal også bruges på at måle effekterne, som de er beskrevet i ansøgningen. F.eks. ud-
viklingen i overnatninger og besøg/ture ved hav og kyst. Vi har p.t. ikke ressourcerne til at samle 
disse tal år for år. 

 

Opgaver som sandsynligvis kan leveres af de nye Destinationer og Visit Fredericia. 

 Markedsføring af naturparkens muligheder på tværs af kommunerne, så naturparken fremstår 
som en samlet attraktion fx ved at lave informationsmaterialer og udvikle pakkeløsninger for op-
levelser i naturparken.  
 

Forvaltningen foreslår derfor, at der på grund af nye rammebetingelser for Naturpark Lillebælt tilføres 

310.000 kr. årligt til samarbejdet 

 

Forvaltningerne i de tre kommuner (Fredericia, Middelfart og Kolding) vurderer, at der er behov for 600.000 

kr. årligt = 200.000 årligt pr. kommune på grund af manglende bemanding fra Destination Lillebælt. Behovet 

fordeler sig med 127.000 kr. årligt jf. Forpligtigelser i forhold til Naturparkplanen og 73.000 kr. årligt jf. Bælt i 

Balance projektet. 

 

Den nye organisering og ændret fokus for de nye Destinationer betyder også, at der er behov for en styr-

kelse af sekretariatsfunktionen i Naturpark Lillebælt. Kompleksiteten og koordineringsbehovet er desuden 

blevet forøget i takt med at naturparkens netværk øges med flere erhvervspartnere, flere frivillige, flere pro-

jekter. Der er derfor behov for at styrke sekretariatsfunktionen med en halv normering, hvilket svarer til 

330.000 kr. årligt = 110.000 kr. pr. kommune  

 

Hvilket udviklingspotentiale er der? 

Naturparkens arbejde og naturparkplan 2018-2022 vedtaget i de tre byråd rammer ind i en stigende offentlig 

opmærksomhed på havmiljøet, på friluftsliv og naturen. Naturparken har et stort udviklingspotentiale, hvis 

der afsættes ressourcer. Naturparken kan: 

 

 Styrke Naturpark Lillebælt som brand. 

 Styrke samarbejdet mellem erhverv, borgere, foreninger og myndigheder om et nyt fællesskab 

om Lillebælt og lokal stolthed over det unikke landskab, natur og hav der er udenfor vores dør. 

 Give borgere og gæster flere unikke friluftsoplevelser ved hav og kyst til glæde og gavn – tang-

safari, hvalsafari, kajak, vandreruter osv. 

 Tiltrække flere besøgende fra ind- og udland og skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i alle 

tre kommuner. 

 Fremme bæredygtig turisme og FNs Verdensmål (hensyn til natur og kulturarv OG sociokultu-

relle værdier og indtjeningsmuligheder for det lokale erhverv). 

 

 


