
 

Fornyet fokus på biodiversitet – under havoverfladen 

 
Der er et stort potentiale og en nødvendighed i at styrke natur og biodiversitet i Danmarks 

farvande med den kommende natur- og biodiversitetspakke. Livet og dermed biodiversiteten i 

havet er usynlig for de fleste almindelige borgere. Som stat og kommuner må vi ikke på 

samme måde overse havet, som det vigtige naturområde, det er. Det er vigtigt, at de 

overordnede strategier og indsatser for biodiversitet i Danmark også kommer til at indeholde 

ambitiøse tiltag for bedring af havnaturen. Truslerne mod havnaturen er velkendte, men der 

overvåges og forskes ikke tilstrækkeligt i sammenhængene. Der er behov for mere viden, og 

der er behov for flere konkrete tiltag til bedring af havmiljøet og havnaturen. 

 

Naturpark Lillebælt arbejder sammen med en lang række partnere fra forskere til fiskere og på 

tværs af kommunegrænser for forbedringer, mere forskning og mere formidling om 

havmiljøet. Vi foreslår et nyt samarbejde med staten om et fornyet fokus på biodiversiteten 

under havoverfladen – gerne med Lillebælt som eksempel og laboratorium. 

 

Det kystnære hav har stor betydning. Både friluftsliv, erhvervsfiskeri, turisme og transport er 

afhængig af et hav som Lillebælt. Den erkendelse har fx fået en større gruppe borgere til at 

samle sig i en gruppe kaldet: Hjælp Lillebælt. Derudover har vi – i kommunerne bag Naturpark 

Lillebælt – selv taget teten og gjort noget for havmiljøet. Vi har etableret Danmarks største 

marine naturpark. Vi har søgt fonde til at genetablere stenrev, lave biohuts, plante ålegræs og 

til mere forskning, så vi kan blive klogere på, hvordan vi beskytter havet. Det er alt sammen 

tiltag, som ellers ikke er kommunernes ressort, men som vedrører havet – statens 

ansvarsområde. Vi gør det alligevel, fordi det er nødvendigt med et nyt fokus på havet. 

Vi oplever store iltsvind i det sydlige Lillebælt. Døde fisk. Manglende fangst af især torsk og 

fladfisk. Turbåde der må lukke og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. 

Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur, og så store ressourcer, er truet. Og det 

samme er de borgere og det erhverv, som lever af og med bæltet.  

Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især 

Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge FNs 

Biodiversitetskonvention fra 1992. I Lillebælt er der specifikt et stort Natura 2000 område, 

som er rygraden i vores nationale naturindsats. Samtidig skal vi gå mod FN’s verdensmål og 

sikre social og økonomisk bæredygtighed. Et fælles fokus på Lillebælt fra stat, kommuner og 

borgere kan være et både visionært og godt eksempel for resten af landet – ja hele verden – 

på hvordan vi sammen kan forvalte et marint naturområde på en bæredygtig måde.  

En bæredygtig forvaltning af Lillebælt skal være baseret på en løbende vurdering af 

miljøtilstanden og dermed effekten af de iværksatte beskyttelsestiltag. Tiltagene justeres på 

baggrund af udviklingen af miljøtilstanden. Denne type forvaltning er baseret på 

kommunikation mellem forvaltere, videnskabsfolk, myndigheder og brugere af økosystemet. 

Hvis vi stiller et fælles hold, kan vi sammen undersøge: 

 Hvad er problemerne og hvilke sammenhænge er der i økosystemet i Lillebælt 

 Hvordan løser vi problemerne? 

Kommunerne er parate til at hjælpe med administration, hjælp til forskere, kontakt til frivillige 

og formidling. Og ikke mindst borgerne er parate til frivilligt at hjælpe med observationer, 

transport og formidling. Lad os gå om bord sammen. 

 



 
 

 

Fakta om Lillebælt som Dansk Naturpark 

Lillebælt er et særligt havområde med store arealer med internationalt beskyttet hav og 

kystnatur, og med en af verdens tætteste bestande af hvaler. Det smalle bælt gør det nemt at 

komme tæt på havet fra kysten og få gode oplevelser over og under havoverfladen. 

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark. 

https://naturparklillebaelt.dk/ 

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem kommunerne Fredericia, Kolding og Middelfart.  

For at blive Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning skal man opfylde 10 

kriterier. Naturpark Lillebælt fik mærket i december 2017. Et kriterie er, at minimum 50 % af 

naturparkens areal skal være beskyttet natur. Naturpark Lillebælt er på 36.950 ha (ca. 370 

km2), og der er 20.121 ha beskyttet natur inden for afgrænsningen. Over 54 % af området er 

altså beskyttet natur. Ca. 70 % af naturparken er hav.  

Se de 10 kriterier for at være Dansk Naturpark her hos Friluftsrådet: 

https://friluftsraadet.dk/kommuner/danskenaturparker 

Kontakter: 

Formand for Naturparkrådet, repræsentant for Middelfart Byråd: Peter Storm, 

Peter.Storm@middelfart.dk   Tlf. 41 98 02 10 

Repræsentant for Fredericia Byråd: christian.bro@fredericia.dk Tlf. 29 38 61 17 

Repræsentant for Kolding Byråd: Eea Haldan Vestergaard, eeves@kolding.dk Tlf. 29 76 76 89 

Naturparksekretær og projektleder: Niels Ole Præstbro Niels.OlePraestbro@middelfart.dk   

Tlf. 29 74 37 66 

Samarbejdspartnere bl.a. : 

Tlf. 23 28 36 74 

Seniorforsker Jon Svendsen, vedrørende stenrev jos@aqua.dtu.dk  

Tlf. 93 51 16 63  

Seniorforsker Mads Christoffersen, vedrørende fiskebestande maoc@aqua.dtu.dk  

Tlf. 24 65 66 48 

Seniorforsker Jonas Teilmann, vedrørende Marsvin, jte@bios.au.dk,  

Tlf. 21 42 42 91 
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