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Forord
Med Assens Kommunes vision
‘Med vilje og hjerte’ er retningen
sat. Den mangfoldige og flotte
natur i Assens Kommune skal
være rammen om det gode liv,
øge bosætningen, tiltrække de
unge og være en af de bærende
faktorer i udviklingen.
Siden kommunens første Naturog Friluftspolitik har vi løbende
højnet naturkvaliteten og de
rekreative friluftsmuligheder i
Assens Kommune. Nu målretter vi
vores indsats på ny. Frem mod udarbejdelsen af denne politik, har
vi udvalgt tre centrale temaer:
Natur og biodiversitet, Natur- og
kystturisme samt Den nære natur.
Tre temaer som understøtter
kommunens vision om bosætning,
sundhed, turisme og erhvervsliv.
Den biologiske mangfoldighed
i Danmark er i kraftig tilbagegang. Den indsats, der skal til for
at vende tilbagegangen, kræver
plads, tid, økonomi og en plan, der
kan fastholde indsatserne. Alle
disse elementer skal i spil, når vi
skal løfte opgaven med at sikre en
varieret og rig natur. Det gælder
også i Assens Kommune.

Vores lange kyststrækning, øer,
ådale, skove samt kuperede og
kulturhistoriske landskaber giver
mulighed for en bred vifte af
aktiviteter, som appellerer både
til fællesskabet og til den enkelte.
Derfor har vi de bedste forudsætninger for at tilbyde en hverdag
med let adgang til at opleve og
udfolde sig i naturen, til glæde
for såvel kommunens nuværende
borgere som for tilflyttere til
kommunen.
Vores rige natur er et kæmpe
aktiv, som tiltrækker kyst- og
naturturister, som kommer for
at nyde kysten, naturen og friluftslivet. Vi vil styrke naturen
og friluftstilbudene ved aktivt
og målrettet at skabe og synliggøre attraktive natur- og friluftsoplevelser for både børn og
voksne. Som et centralt element i
forhold til kyst- og naturturismen
etableres Danmarks nye nationale
Kyst- og Lystfiskercenter i Assens
Kommune. Centeret vil blive et
nationalt omdrejningspunkt for
fremme af lystfiskeri og den dertil
knyttede turisme.

Borgmester Søren Steen Andersen

Natur- og Friluftspolitikken er blevet til i
samarbejde med borgere, interessenter
og Grønt Råd.
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Natur og biodiversitet
I Assens Kommune har vi en rig og varieret natur. Fra skovene på
Højfyn til de sandede bakkelandskaber ved Jordløse og kløfterne
ved Brænde Å samt en lang bugtet kyst med strandenge og
naturrige perler som Torø, Bågø og Helnæs Made. For at beskytte
og udvikle rig og mangfoldig natur, skal vi målrette måden, vi
anvender og plejer naturen på.
For at sikre en høj biologisk værdi
er det nødvendigt med større
sammenhængende arealer, hvor
naturlige processer kan foregå.
Nogle af vores sårbare arter klarer
sig kun, hvis der er tilstrækkeligt
med plads, og hvis der er de rigtige
driftsformer som eksempelvis ekstensivt landbrug med afgræsning eller høslæt, der samtidig
giver plads til naturlige processer.
De fineste naturområder rummer
arter og naturtyper af international betydning. I Assens Kommune
er det i særlig grad Natura 2000områderne, som udgør skellettet
i et større sammenhængende naturnetværk, der samtidig rækker
ud over kommunegrænsen.
For at beskytte og bevare de
biologiske værdier, så er det
samtidig vigtigt, at beskyttelsen
– herunder en hensigtsmæssig
pleje – forløber over et langt tidsperspektiv. Med kontinuitet over
tid øges sandsynligheden for at
særlige arter indfinder sig, og at
økosystemerne kommer i balance.

Hvis kontinuiteten over tid brydes,
så er det at vi risikerer, at nogle
arter forsvinder, og har svært ved
at komme igen.
Vi er derfor langsigtede i vores
planlægning, så vi sikrer, at indsatserne for at øge den biologiske mangfoldighed forløber over
tilstrækkelig lang tid, inden for
tilstrækkeligt store arealer og
med den rette naturpleje. Vores
plangrundlag og naturforvaltning
skal sikre, at vi leverer en konstant
indsats i de områder vi bevarer,
beskytter eller genopretter.
Ved at skabe nye sammenhængende naturområder gør vi en
særlig indsats for at understøtte
leveforholdene for særligt sårbare
arter samtidig med, at vi skaber
et grundlag for mere artsrige
naturtyper og dermed levesteder for dyr og planter. Vi vil i de
kommende år bl.a. etablere skov,
vådområder og lavbundsområder,
hvor vi øger naturindholdet mest
muligt.

Langs kysten gør vi en indsats
for at understøtte livet på strandengene. Her er der optimale leve
steder for en lang række fugle,
padder og plantearter som
eksempelvis havørn, ryle,
strandtudse, stor møggraver
samt kveller, strandvejbred og
strandarve. Arter som kræver
større sammenhængende natur
arealer for at kunne overleve
på langt sigt. I disse områder
balancerer vi omfanget af uforstyrret natur med den natur,
borgerne skal have mulighed
for at opleve helt tæt på.
Temaet natur og biodiversitet understøttes af kommunens klimastrategi, som indeholder konkrete
indsatser som blandt andet
medfører skovrejsning og etablering af våd natur på kulstofrige lavbundsarealer. Hvor det er muligt,
vil vi sikre, at de nye naturområder afgræsses for at øge biodiversiteten.

NATUR OG BIODIVERSITET
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Natur- og kystturisme
Den mangfoldige natur er et af Assens Kommunes væsentligste
kendetegn.
Vi har en lang kyststrækning, fantastiske fiskemuligheder og strande med høj vandkvalitet, der giver
gode bade- og dykkermuligheder. Vores kystvandområder med fjorde, bugter og vige er også særdeles attraktive for lystsejlere, kajakroere, kitesurfere mv.
Særligt Emtekær Nor, Torø, Bågø og Helnæs har en
særegen kystnatur med fine badestrande, fiskevenlige kyster og vidtstrakte strandenge med et rigt
fugleliv.
Længere inde i landet har vi både mangfoldig natur
samt et varieret og geologisk interessant landskab
med kulturarv og fortidsminder, hvoraf flere har
national og international betydning.

For at styrke tilgængeligheden af oplevelser omkring
kysten og i naturen, er det Assens Kommunes målsætning at etablere gode friluftsfaciliteter i naturen
samt skabe forbindelse og ruter mellem de attraktive
steder. Der skal være nem adgang, dvs. stier og spor,
så vores naturområder i endnu højere grad bliver tilgængelige og attraktive for såvel borgerne som for
besøgende og turister.
Assens Kommune vil derudover målrettet og langsigtet arbejde med at skabe og vedligeholde attraktive natur- og friluftsoplevelser, hvad enten turisterne kommer på cykel, i vandrestøvler, med båd,
kajak eller i bil – og hvad enten naturen er formålet
med besøget eller blot et element i den samlede
besøgsoplevelse.

NATUR- OG KYSTTURISME

Vores ambition er, at turismen drevet af naturoplevelser vokser. Vi udvikler derfor nogle af de
bedste naturoplevelser for hele familien – langs
kysten, i skoven og på Fyns højeste punkt. Vores
naturturisme skal bygge på aktiviteter, som udfolder
sig i balance med vores beskyttede natur og som
knytter sig til fortællingerne i vores lokalområder.
Fortællingerne bindes sammen af vores smukke
vandreruter. Og i tilknytning til vores hovedstier som
f.eks. Lillebæltstien og Assinoen, etablerer vi en lang
række nye faciliteter, så det bliver let for besøgende
i alle aldersgrupper at være aktive i naturen. Vi vil
sikre mangfoldige muligheder for overnatning i det
fri med både blå og grønne støttepunkter.
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Et særligt interessefelt, vi vil videreudvikle på, er
lystfiskeri. Vestfyn er allerede kendt blandt lyst
fiskere for de særligt gode muligheder for at fange
havørreder langs kysterne. Med et nyt nationalt
Kyst- og Lystfiskercenter midt i Assens skaber vi en
attraktion i særklasse, som vil formidle glæden ved
og viden om natur, vand og fisk i bred forstand, og
som vil fungere som et fyrtårn for oplevelser.
Vi vil understøtte det nationale center med faciliteter og aktiviteter rundt om i kommunen til glæde for
både besøgende og borgere i kommunen.
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Den nære natur
I Assens Kommune ønsker vi, at naturen og de rekreative områder
skal være let tilgængelige uanset bopæl. Det skal være nemt for
vores borgere at finde ro eller være fysisk aktive i naturen.

Naturen i Assens Kommune er en
central attraktionsværdi. Vi oplever, at mange ønsker at bosætte
sig her, fordi her er højt til himlen
og kort afstand til naturen. De
mange rekreative muligheder i
skoven, i det åbne land, ved kysten
og på havet giver livskvalitet både
mentalt og fysisk. Det skal være
nemt at komme ud i naturen for at
dyrke ens fritidsinteresser eller friluftsliv.
Fra de Højfynske kuperede skovarealer til de lysåbne landområder, og langs kysten ønsker vi at
fremme den offentlige adgang

ved at udvide rekreative mulig
heder med stier, opholdssteder,
støttepunkter og udsigtssteder.
Vi vil med en øget indsats på naturområdet være med til at skabe
spændende og attraktive bolig
områder, hvor der er rum til friluftsliv og fordybelse. Naturen
skal være en del af rammen om
et godt og sundt liv.
Vores byer skal udvikle sig ved
og omkring attraktive grønne
områder, hvor det aktive medborgerskab bidrager til at sammentænke naturhensyn med
borgernes ønsker om smukke og

funktionelle byer, med tæt og
ubesværet adgang til skov, strand
eller eng. Naturen skal give plads
til fællesskaber omkring natur
oplevelser, motion, overnatning i
det fri osv. Vi vil samarbejde med
borgere, lokalråd og foreninger om
at skabe gode oplevelser i naturen,
tæt på hvor vi bor.
I samarbejde med borgere,
lokalråd m.fl. vil vi løfte byernes
grønne områder, så den lokale
biodiversitet øges. På den måde
vil borgerne kunne opleve en
større artsdiversitet på tæt hold
og i egen baghave.

DEN NÆRE NATUR
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