Liv i Lillebælt
- en fælles motor for marine tiltag i Lillebælt

Baggrund
• Lillebælt: Årlige iltsvind, fiskebestande i kraftig
tilbagegang og mangel på levesteder
• Behov for nationalt – og lokalt – fokus på Lillebælt

• Borgergruppen ”Hjælp Lillebælt” lægger pres på
for at genskabe et Lillebælt med sunde
fiskebestande
• 3 dialogmøder i 2019 og konference i 2020 med
minister + 2 borgmestermøder
• Bolden samlet op af 4 kommunale, marine
naturgenopretningsprojekter i Lillebælt
• 2021: Udkast til et nyt Lillebælt-samarbejde:

”Liv i Lillebælt”

Liv i Lillebælts formål:
• Skabe et tæt netværksbaseret samarbejde imellem kommunerne omkring Lillebælt for i
fællesskab og med andre parter at kunne arbejde mod en bedre natur- og miljøtilstand i
Lillebælt
• Skabe projekter og konkrete indsatser i Lillebælt for at bevare eksisterende
naturkvaliteter og genskabe et farvand med en god natur- og miljøtilstand, med stor
biodiversitet, et bæredygtigt fiskeri og et attraktivt område for bosætning og turisme.

”Liv i Lillebælt” - projektmodel
Afdelingsleder-kreds

Borgmestrene
- politisk niveau

(en pr kommune)
- koordinering og prioritering
- kontakt til politisk niveau
- sikring af mål og budget

Koordinator / projektleder
(ansat i en værtskommune)

- arrangerer erfa-dage og netværkstræf
- servicerer kommunerne
- fælles fundraising
- styrer tværkommunale projekter

Fagmedarbejder-netværk
(1-2 pr kommune)
- styrer kommunale projekter
- sikrer lokal forankring
- udveksler faglig viden

Derudover vil der være et formelt samarbejde med private fonde og forskningsinstitutionerne,
samt et uformelt samarbejde med VOS’erne, NGO’er og andre interessenter og aktører

Aftale for 2021 - startfase
Fælles projekt-økonomi til ansøgning til fond

Model for ansøgning i 2021

Tre kommuner koordinerer sekretariatsfunktion resten af 2021.
• Betales af alle deltagende kommuner
• Skriver sagsfremstilling til politisk behandling
• Fundraising og kontakt til privat fond
• Der fundraises til projektlederansættelse fra 2022
• Modning af idé

ØKONOMI: 150.000 kr i 2021

Bidragsfordeling: 50 % ligeligt fordelt ml. deltagende kommuner + 50% fordelt efter indbyggertal

Foreløbigt forslag til model for 2022 og frem
Fælles projektkoordinator med fondsstøtte
Behov for en flerårig aftale for at sikre fondsstøtte
Modulet er driftsfinansieret
PROJEKT-LEDELSE/SEKRETARIAT:
• Inspirere og understøtte netværk
• Fundraise til fællesprojekter, herunder EU
• Koordinere tværkommunale initiativer
• Vidensopbygning med universitet

Mulighed for projekter med støtte fra privat fond, hvis der
afsættes kommunale anlægsmidler over en årrække
KOMBINERET
MED

Modulet er anlægsfinansieret
PROJEKTGRUPPE AF KOMMUNALE
MEDARBEJDERE
• Anlægge (tvær)kommunale projekter
• Koble til forskning

ØKONOMI: På anlægsbudget, i alt over fx 4 år #
Kommune A:
ØKONOMI: 1,05 mio. kr./år
(0,65 = 1 ÅV/år + 0,15 = diverse + 0,25 = universitet)

*forudsat kommunal finansiering på 50 % af projektledelse og deltagelse af 10
kommuner, fonds-finansiering af 50% projektledelse og 100% universitet

anlæg: 0,0 mio
fonde: 0,0 mio
I alt: 0,0 mio

Kommune B:
anlæg: 0,5 mio
fonde: 1,0 mio
I alt: 1,5 mio

Kommune C:
anlæg: 2,0 mio
fonde: 4,0 mio
I alt: 6,0 mio

# forudsat fondsfinansiering på fx 200% af kommunal finansiering.

