
Bilag 5. 

Hvidbog – Indkomne bemærkninger vedrørende Naturpark Lillebælt i forbindelse med 
”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune”  

Hvidbogen gengiver alle høringssvar i deres fulde længde vedrørende afgrænsningen af 
Naturpark Lillebælt, jf. Bilag 3, samt øvrige høringssvar til ”Forslag til Naturparkplan for 
Naturpark Lillebælt 2018-2022”.  



Telefonnotat 

Samtale med Søren Eich, Lillenæs 73, Snoghøj, 7000 Fredericia, den 24. april 2017

Søren Eich spørger, hvad naturparken gør for fiskebestande og fredning af disse? Der bør ikke være 

kommerciel fiskeri i bæltet. Fiskeri bør være til fritidsfolket. Vil gerne møde Christian Bro og tale om det, og 

ikke deltage i møder/åben hus. 

Aftalte, at CB. får hans kontakt.

/Tebg
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Telefonnotat 

Centerleder Karsten Mulvad, tlf. 76 32 71 11

Telefonisk henvendelse den 15. 5. 2017 Kidholme ejes af Spejderforeningen. Eksponering af øerne bliver 

større i en Naturpark. 1. april til 15. juli inge aktivitet pga. fuglenes ynglesæson. Hvordan håndterer vi det? 

Vil gerne have, at Naturparken går mere ind i det. Information om adgangsforbud er vigtig. Har stor 

interesse i at bruge og forvalte naturen. Overvejer fremtidig brug af øen. Udlejer et hus på øen til 

roklubber- det er besværligt at holde et hus vedlige på øen. Vil gerne tænke i lidt mere ekstensiv brug, 

f.eks. shelters, som ikke kræver så meget vedligehold. Vil gerne mødes med kommunen og gå i dialog om

hvad der kunne gøre med øen. (aftalte at mødes efter sommerferien, hvor vi laver et fælles besøg på øen)

/Tebg
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Notat

18. april 2017

Møde med sognepræst Lise Rind, Egeskov, som gerne ville drøfte forskellige idéer til indsatser, som kunne 
falde i tråd med Naturpark Lillebælt og samtidig styrke natur- kultur- og friluftsliv i Vejlby Sogn. Vi har aftalt, 
at vi vender tilbage med de idéer, som vi gerne vil støtte op omkring og så vil Lise bringe dem videre til 
sognerådet.

Idékatalog

 Pavillion / madpakkehus etableres ned til vådområdet ved udkanten af kirkeengen – etablere en
bro hen over den våde del af engen (ved klatrepilen), så man kan komme tæt på sivområdet. Det
kunne være en gangbro á la den i Lille Vildmose.

 ”Svenske gravene”: etablere formidling på stedet af stedet – skiltning og formidling via en folder,
som også fortæller om botanik, kulturhistorie, gårute. Indvielse af ruten ved et arrangement.

 Eng/lavning foran kirken op til Vejlby Kirkevej. Arealet slås, men en bedre naturpleje af arealet
kunne ønskes. Der er vist orkideer på arealet.

 Etablere en overgang / bro ud ved udløbet på kommunegrænsen, så man kan lave en rundrute.
 Vi talte også om at etablere et shelter ved Bøgeskov strand og ved Kirken. Ved kirken kunne det

være i tilknytning til den lille skov.
 Troldeskoven på Trelde Næs – der mangler information om historien bag disse træer

Kunne man udvikle en multibane på stedet ved at gøre brug af træerne og i samspil med dragen?
 Formidling af kanonstillingen mangler
 Betonklods ved stranden (ved kanonstillingen): hvor kommer den fra?
 Kirkeladen kunne åbnes op som overdækket informationssted – information om natur og kultur

ved Rands Fjord og i Vejlby Sogn. Der kunne sættes skraldespande.
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Dato: 1. juni 2017

Sagsnr.: 2017/004526

Dok.nr.: 262423

Bilag: Ingen

Sagsbeh.: FES-EFS06

Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse

Arsenalvej 55

9800 Hjørring

Tlf.: 728 13000

Fax: 728 13005

E-mail: fes@mil.dk

www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286

CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:

Tlf.: 728 13286

E-mail: fes-efs06@mil.dk

Side 1 af 1

Fredericia Kommune

Gothersgade 20

7000 Fredericia

Mail: kommunen@fredericia.dk

Emne:

Forslag til Naturparkplan for Naturpark Lillebælt 2018-2022

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet op-

lyse, at der er bemærkninger til Forslag til Naturparkplan for Naturpark Lillebælt 

2018-2022.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har konstateret, at Forsvarets Øvelses-

plads og Skydeterræn, som er en del af Hyby Fælled, er udpeget til at være en 

del af Naturpark Lillebælt 2018-2022.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forudsætter, at udpegningen ikke vil med-

føre begrænsninger i de nuværende og fremtidige militære aktiviteter i området, 

eller vil have indflydelse på selve anvendelsen af Forsvarets Øvelsesplads og 

Skydeterræn.

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Lars Haagensen 

eller undertegnede. 

Med venlig hilsen

JANE FUGLSANG BECH

chefkonsulent

Chef for Ejendomsforvaltningssektionen
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From: Charlotte Ebsen (Monjasa A/S)
Sent: 25 Apr 2017 09:56:02 +0200
To: kommunen
Subject: Naturpark Lillebælt
Attachments: 0558_001.pdf

Kære Christian,
Mange tak for din henvendelse vedr. Naturpark Lillebælt.
Vi sætter stor pris på det arbejde der udføres for, at bevare naturen omkring Lillebælt.
Vi støtter selvfølgelig op omkring de tiltag der allerede er søsat, samt bidrager gerne med ideer til kommende projekter. 
Vi kommer retur hvis/når vi har noget på tapetet.
Igen mange tak for henvendelsen og ønsker dig en god dag.
Best regards / Med venlig hilsen

Charlotte Ebsen
Project Coordinator

Direct tel. : +45 76 317 278 
Direct email: ceb@monjasa.com 
Mobile tel. : +45 20 447 379 
Webpage : www.monjasa.com 
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From: ruthogbentmeyer@gmail.com
Sent: 26 Apr 2017 14:16:01 +0200
To: kommunen
Subject: Naturpark Lillebælt
Importance: Normal

Til rette vedkommende
Jeg har med interesse læst en del af materialet vedr. Naturpark Lillebælt, og sender derfor nogle betragtninger 
jeg har som ”bruger” af den kystnære natur omkring Lillebælt.
Langs kysten på Jyllandssiden kan det nogle gange lade sig gøre, at gå langs vandet helt fra Snoghøj højskole, 
forbi/under den gamle Lillebæltsbro og til den nye Lillebæltsbro og ofte helt ind til Fredericia Marina. Det er 
selvsagt en utrolig smuk rute, som mange flere, både lokale samt turister, kunne have glæde af at benytte, og 
Fredericia kunne få endnu et godt udflugtsmål og positiv omtale, som en by med meget smuk, kystnær natur. 
Det er en fin tur som alternativ eller supplement til ”Bridgewalking”.
Under hele gåturen ser man over på Middelfart, som har formået at gøre det muligt at gå hele vejen langs 
kysten.
For at dette kunne lade sig gøre foreslås følgende:
Det jeg som ”bruger” af området har et forslag om, er, at der blev taget skridt til, at der bliver fjernet nogle af 
de vildtvoksende hybenrosebuske og sivplanter. Samt at det blev indskærpet overfor grundejerne, at det ikke 
er tilladt, at bruge kysten som en form for ”kompostområde”, men at de selv fjerner det der bliver klippet ned, 
i stedet for at lade naturen ”ordne” det. 
Der er mange steder hvor skellet er synligt, så det ses tydeligt, at der er god mulighed for at rydde noget af 
væksten væk og dermed lave en naturlig form for sti, uden at der skal forsøges med egentlig planering af en 
reel sti. Det siger sig selv, at når der er højvandet, kan det visse steder være svært at passere, men hvis der blev 
ryddet op, er der god plads til en vandresti, selv under højvande.
Jeg ved, at jeg taler på rigtig mange borgeres vegne, når jeg gør opmærksom på ovenstående, idet området 
omkring og imellem broerne er et yndet udflugtsmål.
Håber mit forslag kan blive behandlet, og jeg imødeser en tilbagemelding på forslaget.
Med venlig hilsen
Ruth og Bent Meyer
Mail: bentmeyer@mail.dk
Tlf.: 61260063
Sendt fra Mail til Windows 10
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From: Jonna Heebøll
Sent: 3 May 2017 11:38:35 +0200
To: kommunen
Subject: Høringssvar vedr. Naturpark Lillebælt

Skærbæk Beboerforening har gennemgået planen for Naturpark Lillebælt – en flot plan, hvor vi ikke har andre 
kommentarer end at det et rigtigt godt gennemarbejdet forslag, som vi kun kan tilslutte os. 
Glæder os til samarbejdet omkring arrangementet den 20. maj kl. 13-16 i Skærbæk Strandpark og Børup Sande. 
Mange hilsner
Jonna Heebøll
Skærbæk Beboerforening 
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From: Mikael Regner
Sent: 6 Jun 2017 09:18:55 +0200
To: kommunen
Cc: Inger og John Mølleren;Kjeld & Hanne Petersen Bøge
Subject: kommentar vedr. Naturpark Lillebælt.

Tak for et dejligt og spændende initiativ mhp. etablering og udvikling af Naturpark 
Lillebælt. Det er et utrolig spændende initiativ, og vi er sikre på, at det bliver til stor 
glæde for dyr, mennersker, natur og de samarbejdende kommuner. 

Et af formålene ved at etablere Naturpark Lillebælt er, at gøre naturen mere tilgængelig 
så bl.a. turisme og vækst stimuleres. Som I skriver i materialet, vil det bl.a. medfører et 
øget behov for forskellige typer overnatningsmuligheder bl.a campingpladser.

Har Fredericia Kommune og eller Friluftsrådet ideer / erfaringer med, hvordan dette kan 
imødekommes ? så vi undgår at campister overnatter udenfor etablerede campingpladser?

Vi bor på Bøgeskov Strand og har de sidste år oplevet et stigende antal feriegæster, som 
overnatter på parkeringspladsen. 

Det har, som vi oplever det, nogle uheldige konsekvenser: autocamperne skæmmer 
naturoplevelsen ( se vedhæftet foto), på parkeringpladsen er der ingen faciliteter og 
etablerede campingpladser/ autocampingpladser mister indtægter.

Håber dette høringssvar vil give anledning til ideer og en konstruktiv dialog.

Med venlig hilsen

Hanne og Kjeld Pedersen Bøgeskov Strand nr. 3

Inger og John ( formand for Grundejerforeningen ) Lauersen Bøgeskov Strand nr. 7

Susanne og Mikael Regnér Bøgeskov Strand nr. 1 
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From: Linnet Martin
Sent: 6 Jun 2017 08:23:42 +0200
To: kommunen
Subject: Naturpark Lillebælt

Jeg ønsker ikke at være en del af Naturpark Lillebælt med min jord der er en del af Randsfjorden og 
treldeskov der ligger ud til Lillebælt . Matrikelkort nr. 1a  Vejlby med fler og36d trelde selvejerskov 

Med venlig hilsen

Martin Linnet 
Vejlbygård 
Fårbækvejen 75
7000 Fredericia 
Tlf 40958657
Mail. mmlinnet@gmail.com
---------------------
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From: Hanne Ladegaard Jensen
Sent: 11 Jun 2017 20:58:52 +0200
To: Annemette Bargum
Subject: Re: Delivery Status Notification (Failure)
Attachments: 2017 0506 Høringssvar Naturpark Lillebælt.pdf

Kære Annemette
Det forstår jeg ikke.
Har sendt den som en alm. pdf.
Har du prøvet at gemme filen og så åbne den derefter?
Nu har jeg så prøvet at gemme den igen og så må vi se om det ikke lykkedes at åbne den?
Venlig hilsen
Hanne Ladegaard Jensen

2017-06-06 11:35 GMT+02:00 Annemette Bargum <annemette.bargum@fredericia.dk>:

Kære Hanne 

Tak for din mail med høringssvar til Natur for Naturpark Lillebælt.

Vi kan desværre ikke åbne den vedhæftede fil. Vil du prøve at sende den igen? Gerne retur på 
denne mail her.

Venlig hilsen

Annemette Bargum
Bæredygtighedskoordinator
Strategisk Udvikling
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107637
Mobil: 41139023
E-mail: annemette.bargum@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
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Fra: Hanne Ladegaard Jensen [mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com] 
Sendt: 5. juni 2017 22:27
Til: kommunen <kommunen@fredericia.dk>
Emne: Fwd: Delivery Status Notification (Failure)

 

Se venligst fejl på kommunens hjemmeside vedr. mail adressen til brug for 
bemærkninger:

 

 

Se venligst vedhæftede høringssvar.

 

Venlig hilsen

Hanne Ladegaard Jensen

 

 

---------- Forwarded message ----------
From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Date: 2017-06-05 22:18 GMT+02:00
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: hanneladegaardjensen@gmail.com

mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com
mailto:kommunen@fredericia.dk
mailto:mailer-daemon@googlemail.com
mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com


Address not found 

Your message wasn't delivered to kommune@fredericia.dk because the 
address couldn't be found. Check for typos or unnecessary spaces and try again. 

The response from the remote server was:

550 5.1.1 <kommune@fredericia.dk>: Recipient address rejected: User 
unknown

Final-Recipient: rfc822; kommune@fredericia.dk
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; mail1.fredericia.dk. (212.98.76.203, the server for the
domain fredericia.dk.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <kommune@fredericia.dk>: Recipient address 
rejected: User unknown
Last-Attempt-Date: Mon, 05 Jun 2017 13:18:52 -0700 (PDT)

---------- Videresendt meddelelse ----------
From: Hanne Ladegaard Jensen <hanneladegaardjensen@gmail.com>
To: kommune@fredericia.dk
Cc: 
Bcc: 
Date: Mon, 5 Jun 2017 22:18:51 +0200
Subject: Høringssvar Naturpark Lillebælt

Vedhæftet hørringssvar vedr. forslag til Naturpark Lillebælt

 

mailto:kommune@fredericia.dk
mailto:kommune@fredericia.dk
mailto:kommune@fredericia.dk
http://mail1.fredericia.dk/
tel:%28212.98.76.203
http://fredericia.dk/
mailto:kommune@fredericia.dk
mailto:hanneladegaardjensen@gmail.com
mailto:kommune@fredericia.dk


Venlig hilsen

Hanne Ladegaard Jensen

 

 



From: jens.lassen.jensen@gmail.com
Sent: 5 Jun 2017 20:38:01 +0200
To: Niels.OlePraestbro@middelfart.dk;kommunen
Subject: Kommentarer til Naturpark Lillebælt
Importance: Normal

Sendt fra Mail til Windows 10
Indsigelse vedrørende indlemning af min jord i Naturpark Lillebælt
Jeg ønsker hermed at fritage min jord fra at være en del af Naturpark Lillebælt.
Grunden hertil er ikke, at jeg som sådan har noget imod nogle af ideerne i projektet, men jeg er bekymret for 
offentliggørelsen af området som Naturpark og dermed øget risikoen for offentlig indtrængning, der vil 
forstyrre både naturen og vores græssende kvæg.
Med venlige hilsen
Jens Lassen Jensen
Vejlby Kirkevej 1
7000 Fredericia
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Verdensmål: Naturpark Lillebælt - høringssvar 

Grøn Kultur Danmark hilser med stor tilfredshed forslaget velkomment og støt-

ter fuldt op om visionen. 

Grøn Kultur Danmark anbefaler at der sættes fokus på ”bløde trafikanters” mu-

lighed for sikkert og trygt at kunne krydse Lillebælt på den gamle Lillebæltsbro.  

Grøn Kultur Danmark anbefaler at implementere tankerne bag ”notatet” ”En-

keltrettede stier på Den Gamle Lillebæltsbro” som en del af visionen for Natur-

park Lillebælt.  Notatet er vedhæftet som bilag til dette høringssvar. Der findes 

desuden yderligere om tankerne og fremdrift på www.gkd.dk/krydser.  

Grøn Kultur Danmark stiller sig gerne til rådighed for videreudvikling af kon-

ceptet. 

Visionen bag ”notatet” passer perfekt i sammenhæng med og understøtter mange 

af målsætningerne i forslaget om Naturpark Lillebælt. 

For blot at nævne en enkelt af forslagets pointer, som omhandler betragtning af 

marsvin: Undertegnede har gennem flere års daglige cykelture på den gamle bro 

haft utrolig stor glæde af at betragte marsvinene. En realisering af tankerne bag 

”notatet” vil åbne for mangfoldige muligheder for at studere naturen omkring Lil-

lebælt. 

Med venlig hilsen 

    

Preben H. Rosenberg 

GRØN KULTUR

 D   A    N   M   A    R    K

 Grøn Kultur Danmark Stiftet 18. august 1997

  Odinsvej 4      Telefon: E-post:

  7000 Fredericia  40 83 57 94  gkd@gkd.dk 

www.gkd.dk 

2017-06-05 

”Enkeltrettede stier på Den Gamle Lillebæltsbro” 
understøtter Naturpark Lillebælt: 

- Ny cykelvandrerute
- Tilgang til Hindsgavl Dyrepark
- Bæredygtig turisme
- Tilgang til naturen
- Trafiksikkerhed

- Tryghed i trafikken
- Kulturarven: brokonstruktion
- Friluftliv
- Formidling
- Nationale cykelruter
- Udveksling Fredericia/Kolding ó Middelfart
- Udveksling erhverv
- Folkesundhed

- Uddannelsestilbud
- Supercykelstierne
- Destination Lillebælt
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From: charlottehogedal@gmail.com
Sent: 2 Jun 2017 12:47:21 +0200
To: kommunen
Subject: Høringssvar til Naturpark Lillebælt
Importance: Normal

Beboerforeningen i Bredstrup-Pjedsted vil gerne foreslå at området omkring Rands fjord samt Elbodalen 
inkluderes i Naturpark Lillebælt. 
Området indeholder en unik natur og et rigt dyre- og planteliv som giver mulighed for en helt speciel 
naturoplevelse. 
En beliggenhed fra Gudsø Vig til Vejle fjord gør at området er det største sammenhængende naturområde i 
Fredericia 
med store variationer i landskabet med både dale og op til 40 m høje skrænter. 
Efter vores mening vil det være en fejl ikke at inkludere dette unikke område i naturparken. 
Med venlig hilsen 
Bredstrup-Pjedsted beboerforening

Charlotte Høgedal

charlottehogedal@gmail.com
tlf. 2533 0449
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From: Jensen Ulla
Sent: 6 Jun 2017 20:23:39 +0200
To: Niels.OlePraestbro@middelfart.dk;kommunen
Subject: Høringssvar til Naturpark Lillebælt

Ang.: Høringssvar til Naturpark Lillebælt fra Vejlby Sogns Beboerforening
I forbindelse med planen om Naturpark Lillebælt, er der opstået stor utryghed hos lokale lodsejere i 
Vejlby Sogn og langs Rands fjord.
Lodsejerne giver udtryk for, at der ikke har været informeret tilstrækkeligt. 
Der har været behov for, og vi har bedt om, et specifikt møde mellem lodsejerne, kommunen og 
ansvarlige politikere, men det er ikke sket.
I Vejlby Sogns Beboerforening mener vi, at det er kommunens projekt, og dermed deres opgave at 
informere involverede lodsejere. 
Der har været sendt E-Box mail ud til nogle af lodsejerne, men ikke alle har modtaget denne, også selv 
om de har ejet mere end 2 Ha, som åbenbart har været grænsen for, hvornår man informerede en 
lodsejer.
Der har også været informeret i forbindelse med natur arrangementer så som ’Skovens Dag’, men der 
har ikke været et forum, hvor lodsejerne kunne få svar på deres specifikke spørgsmål. 
De landmænd, der har jord indenfor den planlagte Naturpark, er bekymrede for, hvad det vil sige for 
deres fremtidige drift, og de er bekymrede for, om deres arealer vil blive tilgængelige for turister.
Ideen i Naturparkprojektet med bevaring af naturen konflikter med ideen med at åbne naturen for 
turister. 
Selve navnet ’Naturpark’ giver indtryk af, at man har fri adgang til arealerne i Naturparken, og derfor har 
temmelig mange lodsejere benyttet sig af muligheden for, at sige fra.
Den maritime del af Naturpark Lillebælt er for så vidt OK, men her mener vi, at man skal undgå klapning 
af slam i Lillebælt. 
Selve klappepladsen ligger udenfor Naturpark Lillebælt området, men slammet bliver jo ikke liggende, 
hvor det dumpes, og det kan forurene vores strande mod Lillebælt og Vejle Fjord.
Vi håber at denne sag har åbnet øjnene for, hvor vigtigt det er med en demokratisk dialog , så man i 
fremtidige projekter vil gøre mere ud af at informere berørte lodsejere. 
Venlig hilsen
Ulla Jensen
Formand for Vejlby Sogns Beboerforening
Service Owner, Busin. Intelli. and MD 

Direkte: +45 7623 2334
Mobil: +45 2078 9970
ulla.jensen@caverion.com

Caverion Danmark A/S
Vejlevej 123
7000 Fredericia 
caverion.dk
- følg os på LinkedIn og Facebook

Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer 
bygninger, industri og infrastruktur. Vores ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, 
offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore. Vores tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer 
god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser. Caverion ønsker at være en ledende europæisk 
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leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Vores styrke er bred 
kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og 
industrianlæg. Selskabet har en omsætning på 1 milliard kroner og 1000 ansatte i Danmark. Caverion koncernen havde i 2016 
en omsætning på ca. 23 milliader kroner og 17.000 ansatte i 12 lande i Europa. www.caverion.dk 
Bemærk: Denne elektroniske mail inklusiv alle vedhæftede filer er kun beregnet til den person(er) eller enhed, som den er rettet til og kan indeholde fortrolige 
og/eller lovligt beskyttet materiale og information. Uautoriseret videregivelse, kopiering, distribution eller brug af dette materiale og information er ulovligt og 
dermed forbudt. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager og har modtaget denne mail ved en fejl, bedes du kontakte afsendere og slette hele indholdet af mailen 
samt destruere eventuelle kopier. Tak

http://www.caverion.dk/


From: Birthe Lyngbye Hansen
Sent: 6 Jun 2017 20:42:07 +0200
To: kommunen
Cc: robinlundravnjensen@gmail.com
Subject: Naturpark Lillebælt 16/5351

Hej, 

Vedrørende naturparkplanen, så svarer vi nej tak.

Mvh Robin Lund Ravn Jensen

Sendt fra min iPhone
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From: Thorbjørn Vang Søndergaard
Sent: 6 Jun 2017 23:59:54 +0200
To: kommunen
Subject: Høringssvar vedr. Naturpark Lillebælt jf. Kommuneplan 2017
Attachments: Kortbilag5-6-9_C.pdf

Som repræsentant for Taulov Fællesråd vil jeg hermed gerne stille følgende forslag til 
ændring af afgræsningen af Naturpark Lillebælt.
Vedlagt findes et kort der omtrentligt viser vores forslag til en alternativ afgrænsning, 
hvor Elbodalen med sidegrene medtages. Der er altså tale om en betydelig udvidelse af 
naturparkens areal på landjorden.
Vores argumentation for dette forslag følger.

Med venlig hilsen

Thorbjørn Vang Søndergaard
Fmd. Taulov Fællesråd

Tlf.: 22 79 67 02
tvs@vangtreecare.dk

---------- Videresendt besked ----------
Fra: Bodil Christensen 
Dato: 6. juni 2017 kl. 12.44.48 +02.00
Emne: Kommuneplan 2017
Til: tvs@vangtreecare.dk

Hej

GISdata i Fredericia Kommunes Kommuneplan 2017 kan ses her:

Fredericia kommuneplan 2017

Venlig hilsen

Bodil Christensen
GIS-medarbejder
Kort og Data
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Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107692
Mobil: 22403662
E-mail: bodil.christensen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia



From: Niels Ole Præstbro
Sent: 7 Jun 2017 09:14:39 +0200
To: Annemette Bargum
Subject: VS: Naturpark Lillebælt

Halløj

Du får også denne til behandling og svar. Han er fra din kommune 

Venlig hilsen

Niels Ole Præstbro
Projektleder

Sekretariatet for Naturpark Lillebælt
Østergade 21
5580 Nr. Aaby
www.naturparklillebaelt.dk 
www.facebook.com/naturparklillebaelt

Telefon 88 88 55 00
Direkte  88 88 48 92

Fra: Niels Ole Præstbro 
Sendt: 6. juni 2017 10:05
Til: 'Hans Thomassen'
Cc: Annemette Bargum (annemette.bargum@fredericia.dk); Merete Nørgaard; Bente Møller Jessen 
(bmje@kolding.dk) (bmje@kolding.dk)
Emne: SV: Naturpark Lillebælt

Kære Hans

Tusind tak for dit høringssvar.

Venlig hilsen

Niels Ole Præstbro
Projektleder
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Sekretariatet for Naturpark Lillebælt
Østergade 21
5580 Nr. Aaby
www.naturparklillebaelt.dk 
www.facebook.com/naturparklillebaelt
 
Telefon 88 88 55 00
Direkte  88 88 48 92
 
Fra: Hans Thomassen [mailto:hansmht@gmail.com] 
Sendt: 5. juni 2017 00:19
Til: Niels Ole Præstbro
Emne: Naturpark Lillebælt
 
Hej 
Jeg var med til Jeres møde på værftet i Middelfart forleden.
 
Jeg synes hele ideen med Naturpark Lillebælt er helt fantastisk, har været til flere af Jeres møder og 
fulgt med i Jeres arbejde.
 
Jeg vil gerne foreslå som hotspot/kulturarv.
at der etableres en fortælling ved det gamle færgeleje på Jyllandssiden for enden af Gl. Færgevej .
Det er ikke nemt at se, at der for år tilbage var færgeoverfart fra Kongebrogården.
En gammel flot vejsten med afstand til Fredericia, Kolding og Vejle skulle shines op.
Desuden vil jeg foreslå, at der opsættes nogle tavler/opslag, som kunne fortælle lidt om broens bygning 
på lignende måde som der er opsat plancher ved broen på Fynssiden og en fortælling om historie om 
etableringen.
 
Desuden kunne der også skiltes mere i området, hvem ved feks. at der er en sti fra Gl. Færgevej op til 
broen.
 
Derudover er der fra broen og mod Skærbæk, et dejligt naturområde, hvor man kunne lave nogle ruter 
og få lavet nogle turkort.
 
Desuden vil jeg foreslå, at i forsøger endnu mere at få jeres budskaber bragt i de lokale aviser, de er 
godt nok lidt sløve synes jeg.
Også gerne flere borgermøder.
 
Jeres projekt er alle tiders fortælling.
 

http://www.naturparklillebaelt.dk/
http://www.facebook.com/naturparklillebaelt
mailto:[mailto:hansmht@gmail.com]


Held og lykke.
 
Hans Thomassen
Plantagevej 46
7000  Fredericia  



From: Carsten Pedersen
Sent: 13 Jun 2017 20:01:30 +0200
To: Annemette Bargum
Subject: VS: naturpark lillebælt

Tvf.

Venlig hilsen
Carsten Pedersen
Projektleder
Miljø
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Freling Jensen [mailto:isfreling@gmail.com] 
Sendt: 13. juni 2017 19:47
Til: Carsten Pedersen <carsten.pedersen@fredericia.dk>
Emne: naturpark lillebælt

Hej Carsten!
 vi talte sammen pr tlf. fredag den 2 juni vedrørende naturpark.

Vi ønsker ikke at deltage i naturpark lillebælt

skovparcellen er. Vejsenholtvej 17 7000 Fredericia

Trelde  Fredericia jorder 3 C

på vegne af Freling i/s 

Bodil Jensen

postadresse: Ryttegrøftvejen 51 7000 Fredericia

su
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Fredericia Kommune 
Rådhuset 
Gothersgade 20 
7000 Fredericia 

NYMAA/S 

Stallerupvej 43 A 
7000 Fredericia 

INDGÅET 

n 3 JUNI 2017 

Middelfart Kommune 

Fredericia, juni 2017 

Hermed protesteres over Fredericia Kommunes deltagelse i NATURPARK LILLEBÆLT. 

Vi har investeret i skove ved Trelde, som vi vil friholde for indlemmelse i ovennævnte 
projekt. Arealerne er i forvejen beskyttet af 300 meter fredskovslinjen og 300 meter 
kystsikringslinjen. Hvis ejendommene pålægges flere restriktioner falder de i værdi. 

Kommunen er i forvejen største skovejer med de for fritidsaktiviteter mest attraktive 
beliggenheder. Derudover ejer kommunen flere gårde, landbrugsjorde, grunde m.v. Her er 
der rigelig muligheder for at øge fritidsaktiviteterne. 

• Hvorfor angriber kommunen ejendomsretten med rådighedsindskrænkninger, som
udløser værditab for borgerne?

• Hvorfor har kommunen i de senere år solgt mange skove, som de nu hævder er
egnede til fritidsaktiviteter?

Heldigvis er der snart valg til byrådet. Så skal vi vælgere forinden have klarhed over hvilke 
kandidater der er for eller imod: Privat ejendomsret som sikre privatlivets fred og 
selvbestemmelse i boliger, villahaver og sommerhusgrunde samt at fremme det private 
erhvervsliv. 

Med venlig hilsen 
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Fredericia Kommune 
Rådhuset 
Gothersgade 20 
7000 Fredericia 

Sørn Nymark 

Stallerupvej 43 A 
Fredericia 

Østedgaard, maj 2017 

Hermed protesteres over Fredericia Kommunes deltagelse i NATURPARK LILLEBÆLT. 

Vi protesterer imod en ny administrativ overbygning oven på allerede eksisterende fredninger, 300 
meter kystlinjebeskyttelse og fredfredskovslovgivning. Erfaringen viser at offentlige administrative 
overbygninger er dyre for samfundet og fungere dårligt. 

For 64 år siden blev der oprettet et FUGLERESERVAT på ca. 300 ha på Østedgaard. For at beskytte 
arealet foranledigede ejeren en frivillig tinglyst fredning uden erstatning eller andre udgifter for det 
offentlige. Samarbejdet mellem fredningsmyndighederne, ejere og fugle- og dyrevelfærdsforeninger 
har givet resultater. Flere sjældne sky fugle og dyrearter som ikke tåler menneskelig forstyrrelser især 
i yngletiden trives og far unger i FUGLERESERVATET. 

FRITIDSRÅDETS formål er at skaffe nye aktiviteter for mennesker. FUGLERESERVATETS 
formål er modsat, at der i Danmark også skal være steder med livsbetingelser og ynglesteder for 
menneskesky fugle og dyrearter. Sidst Fredericia Kommune angreb dyr og fugle i RESERVATET 
lykkedes det at via udenbys forbindelser at få omstødt kommunens afgørelser. Vi forsvarer fugle. 

Fornuftige Vejle Kommune nægter at deltage med den nordlige halvdel af Rands Fjord. Det 
efterlader en halv løsning med en underlig lang tarm ind i landet væk fra kysten. Den 12-12-2016 
blev alle lodsejer ved Rands Fjord gennem dagbladsannoncer indbudt til protestmøde. Fredericia 
Kommune var som lodsejer også indbudt, men udeblev. (Se bilag) 

• Fastholder Fredericia Kommune at landsbyerne Bredstrup, Pjedsted og Egum kan betegnes
som kystnære?

• Hvor mange villahaver, sommerhusgrunde, beboelser og erhvervsområder og hvor store arealer
med asfalt og beton bør der være i en NATURPARK?

Heldigvis er der snart valg til byrådet. Så skal vi vælgere forinden have klarhed over hvilke kandidater der 
er for eller imod: Privat ejendomsret som sikre privatlivets fred og selvbestemmelse i boliger, villahaver 
og sommerhusgrunde samt fremme det private erhvervsliv. 

Med venlig hilsen 

Bilag: Protestmøde 12-12-2016: Ingen stemte for naturparken, 14 familier stemte imod naturparken, 
4 blanke stemmer hvoraf de 3 var foreningsformænd, der afventede et bestyrelsesmøde. 
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Dialogen fra mødet om forslag til Naturparkplan i Skærbæk Strandpark den 20. maj. 

Ca. 30 deltagere. 

Borger – er det havet der skal brande området sammen med hotspots? 

Niels Ole Præstbro – ja, hotspotskortet viser nogle af de vigtige områder i Naturparken. Men 
de er også tænkt som områder hvor de besøgende gerne må besøge. Med hotspots kan vi 
også styre hvor vi gerne vil have at de besøgende hen. Beskyttelse og benyttelse. 

Christian Bro – det er en blåstempling af området. 

Borger – hvad er naturparker, hvem ejer konceptet? 

Christian Bro – mærkningsordning lavet af Friluftsrådet. 

Niels Ole Præstbro – mærkningsordningen indeholder 10 kriterier der skal være opfyldt, bl.a. 
skal naturparkområdet bestå af minimum 54% beskyttet natur. 

Borger – hvilke indspark vil I gerne have? 

Christian Bro – en beboerforening har bl.a. bedt om at være med, det er et eksempel 

Niels Ole Præstbro – vi forholder os til alle høringssvarene. Derfor er det også vigtigt med de 
positive kommentarer, da de er med til at fremhæve det gode ved planen. 

Annemette – også gode ideer og forslag er velkomne. 

Borger – hvad er trusler og hvad er succeskriterier? 

Niels Ole Præstbro – succeskriterier er at få gennemført de projekter der er i planen og få 
midler til dem gennem fonde. Trusler er f.eks. modstand fra lodsejere og at vi ikke kan finde 
midlerne. Derfor er det også vigtigt at kommunerne bevilliger midler til sekretariatet som jo 
skal stå for at finde midlerne. 

Borger – er det et forpligtende samarbejde mellem de 3 kommuner? 

Christian Bro – ja og måske et endnu bredere samarbejde på sigt. Destinationen og Visit 
Lillebælt skal fortsat stå for at brande området. 

Borger – er det også en markedsføring for turisme? 

Christian Bro – ja f.eks. Bridge Walking er et hotspot 
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Borger – hotspots får flere besøgende, derfor er Høneborg vigtig at have med. Men lige nu er 
der mest fokus på projektet omkring voldene. 
 
Christian Bro – vi skal bruge ressourcerne rigtigt, Høneborg skal nok komme med. 
 
Niels Ole Præstbro – vi tænker også bæredygtig turisme, vi tager altså hensyn til naturen. Det 
er også noget af det vi vil arbejde for. 
 
Annemette – det handler også om at formidle at vi skal passe på naturen. 
 
Afslutning. 
 
Niels Ole – høringsfristen er den 6. juni. Skriv eller ring til os og send endelig forslag eller 
kommentarer til Naturparkplanen. Nye ideer er også altid meget velkomne. 
 
 



From: Carsten Pedersen
Sent: 20 Jun 2017 14:45:19 +0200
To: 'olc@energinet.dk'
Subject: Energinets jorde i Naturpark Lillebælt

Hej Ole

Tak for snakken om Energinets jorder og Naturpark Lillebælt.

Jeg har noteret at Energinet i Fredericia (matr.nr. 8aq Erritsø by, Erritsø) accepterer at være en geografisk del af 
Naturpark Lillebælt pga. kulturhistorien (Vikingegården) i området. Og samtidig har jeg noteret at der ikke er 
ønsker om at området formidles på en måde der foranlediger mere offentlig færdsel i området pga. 
sikkerhedsfaktoren. 
Til orientering er der nu, efter høringen af naturparkplanen, en politisk beslutningsproces i forhold til både den 
geografiske del og omfanget af indsatser, de steder hvor der er frivillig interesse herfor.

Hvis du har spørgsmål eller andet – så skal du endelig kontakte mig.

God sommer.
Venlig hilsen
Carsten Pedersen
Projektleder
Natur & Miljø
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
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From: Martin Ohlsen
Sent: 22 Jun 2017 21:31:43 +0200
To: Carsten Pedersen
Subject: Re: SV: Fw[2]: SV[2]: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel

Hej 

Der er OK fra vores side - synes det er en god idé med Esben og præsten...

Mvh
MArtin 

-----Original Besked----- 
Fra: "Carsten Pedersen" <carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Til: "Martin Ohlsen" <m@rtinohlsen.dk> 
Dato: 22-06-2017 19:12 
Emne: SV: Fw[2]: SV[2]: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel 

Hej igen

Jeg må gentage at jeres visioner for ejendommen og værdi for området er unikt - og at vi i kommunen og i 
regi af naturparken meget gerne vil arbejde videre med ideerne. Jeg må dog slå fast, at jeg ikke kan love 
andet end at arbejde for jeres idéer. Alt går frivillighedens vej og køb af pumpehuset, adgangsveje osv. skal 
ses i en kontekst, hvor mulighederne er afklaret i forhold til de andre lodsejere/naboer, pris, 
fredningsbestemmelser osv osv.

Hvis I er enige i den kontekst, hvilket jeg håber - så vil jeg gerne tage initiativ til et lille møde så vi kan 
komme videre. Det kan f.eks. være med grundejerforeningsformanden for Rødtjørnevej (Esben Stehr) og 
præsten.  

Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Natur & Miljø
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
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Fra: Martin Ohlsen [mailto:m@rtinohlsen.dk] 
Sendt: 22. juni 2017 17:44 
Til: Carsten Pedersen <carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Emne: Fw[2]: SV[2]: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
 
Hej Carsten,
Selv tak - meget interessant at høre om planerne- og området lidt mere i detaljer. 
Selvom du ikke er "sælger", formåede du at gøre et rigtigt godt indtryk på os, så nedenstående kan du godt 
tage æren for... Det har gjort, at vi ikke er så bekymret om foretagent længere, dog med lidt forbehold som 
du selv nævner jvf "komme ud"-muligheden evt i fbm salg af ejendommen. Dette skal præciseres yderligt, 
men som vi dog ikke agter at gøre brug af.
Vi ser det yderligt, som en værdiforøgelse af vores ejendom, at være en del af denne Park. Naturligvis 
forventer vi ikke, at Ejendomsværdiskatten stiger af denne grund (men tværtimod måske endda falder - nu 
hvor vi er så large, og så projektet til at hænge sammen;)
 
Som vi snakkede om, ønsker vi, at hvis vi skal gå ind i projektet - skal det også gøres mere brugbart end 
"bare " at lægge navn/jord til. Og her forventer vi, at Kommunen ser det med lige friske øjne. 
Hertil foreslår vi:
 
Trampestien forlænges, således at det bliver en "runde-sti" og ikke bare ender ude ved vejen. Den skal 
forlænges langs den nederste del af søen, og forbindes op til stisystemet ved Rødtjørnevej 25 og videre ad 
allerede etableret stisystem. Hertil vil vi gerne lægge jorder til langs vores sø, hvor der kan anlægges 
sti/dige/bro herfor (og undgår at betræde andres matrikler). Der skal udarbejdes et servitut herom, så der 
ikke efterfølgende kan opstå tvivl om ejerforhold/aftalegrundlag
 
El-hegnet langs søen etableres på en bedre måde, både så det ser pænt ud - men også er 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt når der nu færdes mennesker. Også for at undgå, at folk krydser hegnet og 
går yderligt ind på vores mark/grund. Der skal endvidere etableres "selvlukkende låger" som ved Kirken, når 
man krydser hegnet (ud for nummer 25)
 
Pumpehuset- og dennes lille særskilte matrikel, ønsker vi at sælge til Kommunen. Dels for at den hænger 
sammen med Trampestien (Kommunens del) iøvrigt, men også for at få det renoveret - som kan bruges til 
udlån af fx fiskestænger/net som på Trelde Næs, og derved øge interessen for området for børn.
 
Ovenstående skal holdes omkostningsneutral for os, som en del af denne aftale
 
Såfremt ovenstående (eller dele heraf) kan imødegåes- og at vi i fællesskab inddrager hinandens hjælp hertil 
- vil vi gerne trække vores allerede indsendte protest tilbage og deltage aktivt i projektet...
 
Egeskov, Fredericia 22. Juni 2017
 
Jette & Martin

-----Original Besked----- 
Fra: "Carsten Pedersen" < carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Til: "Martin Ohlsen" < m@rtinohlsen.dk> 
Dato: 22-06-2017 12:58 
Emne: SV: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel

mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
mailto:m@rtinohlsen.dk


Hej Martin og Jette
 
Mange tak for en god snak om jeres spændende idéer og muligheder på ejendommen. Jeg håber inderligt 
at vi hjælpe med at få realiseret bare nogle af dem  - og I må endelig kontakte mig herom.
 
Jeg har noteret at I gerne vil være en del af naturparken ud fra det præmis at I kan "komme ud" når I vil - og 
det er et præmis i naturpark-konceptet - jeg afventer dog en mail fra jer om evt. forbehold mm.
 
I øvrigt skal jeg beklage forvirringen om ejerskab af matriklerne; der er nogle forskellige ejendomsnumre, 
men I ejer hele vådområdet ud til vejmatriklen mod NØ ifølge mine kortdata.
 
God dag.
Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Miljø
Fredericia Kommune

 
 
Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk 
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Martin Ohlsen [ mailto:m@rtinohlsen.dk] 
Sendt: 18. juni 2017 21:39 
Til: Carsten Pedersen < carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Emne: Re: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
Hej Carsten
Selv tak:)
Ja, det vil passe rigtig fint med Torsdag
vi ses
 
Martin
 

-----Original Besked----- 
Fra: "Carsten Pedersen" < carsten.pedersen@fredericia.dk> 
Til: "Martin Ohlsen" < m@rtinohlsen.dk> 
Dato: 16-06-2017 14:31 
Emne: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel

Hej Martin

mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
mailto:m@rtinohlsen.dk
mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
mailto:m@rtinohlsen.dk


 
Tak for snakken. Jeg foreslår at jeg stikker hovedet ud til jer torsdag den 22/6 kl.... 8 - vil det passe jer?
 
Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Miljø
Fredericia Kommune

 
 
Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk 
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Carsten Pedersen 
Sendt: 13. juni 2017 13:08 
Til: 'Martin Ohlsen' < m@rtinohlsen.dk> 
Emne: SV: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
Hej Martin og Jette
 
Jeg har modtaget vedhæftede fra jer som vi tager til efterretning - men jeg vil høre om jeg kan få jer til 
at slå på tråden; da vi jo ikke tidligere har været i kontakt (jeg forstår det sådan at I har købt Peter 
Hochs ejendom)
Det kan også være at I gerne vil have lidt historik på jeres nye ejendom ift. vådområdet mm.; hvis I ikke 
er fra lokalområdet.
 
Venlig hilsen
Carsten Pedersen 
Projektleder
Natur & Miljø
Fredericia Kommune

 
 
Direkte nummer: 72107596
Mobil: 41162520
E-mail: carsten.pedersen@fredericia.dk 
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Martin Ohlsen [ mailto:m@rtinohlsen.dk ] 
Sendt: 5. juni 2017 21:04 

mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
mailto:m@rtinohlsen.dk
mailto:carsten.pedersen@fredericia.dk
http://www.fredericia.dk/
mailto:m@rtinohlsen.dk


Til: kommunen < kommunen@fredericia.dk > 
Emne: Protest mod etablering af Naturpark Lillebælt på vores matrikel
 
 
Hej
Vi er blevet gjort opmærksom på planerne om etablering af naturpark, der berør vores jord.
På baggrund af den information vi er blevet forelagt, ønsker vi ikke, at vores have skal være en del af 
denne offentlige park, med henblik på en stigning af besøgende med de gener, dette måtte medføre.
Vi vil gerne informeres skriftlig direkte om det videre forløb i denne sag.
 
Mvh
Jette Jakobsen & Martin Ohlsen
Vejlby Kirkevej 59
Egeskov
7000 Fredericia

mailto:kommunen@fredericia.dk
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