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INDLEDNING
I byrådet har vi allerede sat barren
højt i ”Vision 2030 – Med vilje og
hjerte”, hvor natur og miljø har en
central plads som ét af fem prioriterede områder. Byrådet sætter
yderligere fokus på biodiversitet, natur- og kystturisme og den
nære natur i vores natur- og friluftspolitik.
For at virkeliggøre politikken har
vi udarbejdet denne strategi.
Strategien er en ambitiøs konkretisering af natur- og friluftspolitikken, som kommunen vil gennemføre i samarbejde med borgere,
lokalråd, virksomheder m.fl.

Assens Kommune er allerede i arbejdstøjet, da vi i marts 2021
tilmeldte os Miljøministeriets konkurrence ”Danmarks Vildeste
Kommune”. Et synligt bevis på,
at vi vil være ambitiøse på vegne
af dyr, insekter, planter og den
generelle biodiversitet.

eller genopdaget naturens og
friluftslivet mange goder. Den
nære natur er blevet et populært
fristed, som mange ønsker at
bevare og udvikle.

Vi har også en række indsatser i
kommunens turismestrategi,
som er koordineret og koblet
sammen i forhold til afsnittet om
natur- og kystturisme.

Jeg vil gerne takke for de mange
bidrag i processen med denne
natur- og friluftsstrategi, som har
kvalificeret arbejdet. Med den
er vi klar til, at placere Assens
Kommune som frontløber inden
for natur, biodiversitet og friluftsliv.

En trend i disse år, som blev understøttet af COVID-19 i 2020-21,
er, at flere og flere har opdaget

Med venlig hilsen
Dan Gørtz
Formand for Miljø, Teknik og Plan
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DE KONKRETE HANDLINGER
Denne natur- og friluftsstrategi
er en konkretisering af Assens
Kommunes natur- og frilufts
politik, hvor ”Biodiversitet”,
”Natur- og kystturisme” samt
”Den nære natur” er fokusområder. Strategien har en tæt
kobling til kommunens strategier
inden for turisme og klima, og er
samtidig tæt knyttet til områder
som sundhed, bosætning, børn og
unge samt erhverv og udviklingen
på landet.
Natur- og friluftsstrategien
angiver konkrete handlinger, som
Assens Kommune, i samarbejde
med relevante parter, vil udfolde,
for at opfylde strategien og
politikken for natur- og frilufts
området.
Under hvert fokusområde findes
en kort beskrivelse af temaet og
udvalgte konkrete handlinger, som
har særligt fokus i forhold til at
fremme temaet.
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BIODIVERSITET
Biodiversitet skal forstås som
mangfoldigheden af alle levende
organismer i vand og på land,
samt de økologiske processer
og samspil de indgår i. I denne
strategi arbejdes der primært
med biodiversiteten set i forhold
til lysåbne naturområder samt
vandløbene, skovene og havet.
Biodiversitet favner dog endnu
bredere, da grøfter langs vejene,
digerne mellem markerne og
vildnisset i vores haver også
kan rumme stor biodiversitet –
arbejdet med biodiversitet skal
derfor ske på mange niveauer.
Den lysåbne natur
Bevarelse og beskyttelse af den
lysåbne natur er vigtig, for at
sikre den fortsatte beskyttelse af biologisk værdifulde arter.
I de lysåbne områder er det især
botaniske forhold med lavtvoksende vegetation, som prioriteres, idet disse også er vigtige
for andre arter – herunder bl.a.
insekter og fugle. Områderne fastholdes ofte lysåbne ved afgræsning. Det er samtidig en fordel,
at nye lavbunds- og vådområdeprojekter samt mindre naturarealer kan indgå i et netværk af sammenhængende naturområder.

Skoven
Skoven danner som økosystem
grundlag for høj biodiversitet og
for mange naturoplevelser. Vi vil
både arbejde for at få etableret
ny skov og for at etablere lysåbne
og urørte områder i eksisterende
skove. Gammel skov med urørte
områder, naturlig hydrologi og
dødt ved samt skovbryn med lys
og varme rummer ofte høje biologiske værdier med en fin biodiversitet. I skovene vil vi også
med små tiltag som etablering af
hegninger til afgræsning, vandhuller og træruiner til gavn for fugle,
insekter og svampe kunne sikre
mere variation og dermed biodiversitet.

med sin dynamik skaber variation
og naturoplevelse.
Havet
Assens Kommune har 89 km
kystlinje – 107 km hvis vi tæller
øerne med. Her i overgangen
mellem land og vand lever og
fouragerer en lang række fiskearter, krebsdyr, snegle, fugle mv.
På dybere vand og på stenrevene lever større fisk, marsvin og
sæler. Det er altafgørende for
arternes overlevelse, at havet
som økosystem fungerer, og at
fødekæderne er intakte og funktionelle.

Vandløbene
Vandløbene sikrer sammenhængende naturområder på tværs af
store dele af kommunen – dels
som levested for dyr og planter i
vandløbet dels for de organismer,
der er tilknyttet vandløbets
bræmmer og tilstødede naturområder. Vi gennemfører løbende
forskellige indsatser for at
fremme uhindret spredning af
arter gennem vandløbssystemerne. Vandløbene er samtidig et
vigtigt landskabselement, som
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Nikkende kobjælde, Jordløse bakker

Tiltagene for biodiversitet skal
overordnet sikre
•		Beskyttelse af arter og naturtyper, som har international og
national interesse – uanset om
indsatsen sker i de store naturområder eller for en særligt
værdifuld art i egen baghave.
•		Mest mulig plads til naturen
samt forbindelser mellem naturområder.
•		Beskyttelse af de naturlige
levesteder, og skabe grundlag
for de naturlige dynamikker
og processer, som arterne er
afhængige af.
•		At borgere, virksomheder,
organisationer og myndigheder har en fælles forståelse for
ovenstående, og at alle bidrager
meningsfuldt og engageret.
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De næste skridt

BIODIVERSITET
• Vi vil i samarbejde med de
øvrige fynske kommuner søge
om EU LIFE-midler til gennemførelse af et større naturprojekt, hvor fokus er sammenhængende natur til gavn for
særligt sjældne, truede og
sårbare arter.
• Vi vil i samarbejde med
lodsejere samt Vandcenter Syd
og Hedeselskabet etablere et
nyt og spændende naturområde ved Holmehave med vådområder, skove, høj biodiversitet
og plads til stier og friluftsliv.
• Vi vil sikre kystnære naturområder med høj biologisk værdi
ved Helnæs, Jordløse Bakker,
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Sønderby Klint, Thorø, strandengene på Bågø, ved Aborg
Minde og Emtekær Nor. Vi vil
gøre det ved hjælp af langsigtet
beskyttelse, græsning af
strandenge og pleje af vandhuller.
• Vi vil udlægge Møllegårdsskoven i Aarup som urørt skov
til gavn for biodiversiteten og
skovlevende arter tilknyttet
dødt vedmasse.
• Vi vil i samarbejde med Assens
Forsyning og lokalrådene
etablere et nyt naturområde
ved Tommerup St. med søer og
vandløb, hvor biodiversitet og
naturoplevelser har høj prioritet.

Feddet

• Vi vil udarbejde principper for
vedligehold af kommunale
arealer med henblik på at øge
biodiversiteten og naturoplevelsen og inspirere andre
aktører.
• Vi vil udpege og bevare gamle
træer og dødt ved, så de kan
blive gode levesteder for
insekter, fugle, flagermus og
svampe mv.
• Vi vil gennemføre et storskala
forsøg med grødeskæring
(Assensprojektet) med
nationalt fokus, hvor vi
kombinerer hensynet til
afvanding og god vandløbs
kvalitet på samme tid og sted.

• Vi vil forbedre levesteder for
vandstær, isfugl og odder
langs Brænde Å, hvor åen skal
fungere som spredningskorridor
for arter og som bindeled
mellem et varieret landskab
af værdifulde moser, vandløbsnære enge og skove.
• Vi vil gennemføre vådområdeog lavbundsprojekter mv. –
mindst et om året! Områderne
skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet og bidrage til klima
forbedringer samt sikre nye
levesteder og spredningsveje
for værdifulde arter.

Stor møggraver

Stor møggraver er en meget sjælden torbist, der kun
findes ganske få steder i Danmark, heriblandt på Helnæs
Bobakker. Stor møggraver forekommer på tørre, varme,
solåbne, afgræssede overdrev.
Den 1 cm store bille lever i og af dyregødning og er derfor
knyttet til arealer, der afgræsses af kvæg. Det er vigtigt, at
gødningen er til rådighed fra det tidlige forår.
Ophør af græsning, manglende græsningskontinuitet samt
brugen af ormemidler til kvæg er sammen med tilgroning,
tilplantning og opdyrkning af overdrev årsagen til artens
markante tilbagegang.

• Vi vil arbejde for at skabe liv
i Lillebælt ved blandt andet
at etablere 1-2 stenrev, som
genopretter biodiversiteten i
marine naturområder.
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NATUR- OG KYSTTURISME
For at tiltrække og fastholde
turismen, sætter ”Vision 2030 –
med vilje og hjerte” - fokus på, at
vi udvikler nogle af Nordeuropas
bedste naturoplevelser for hele
familien − langs kysten, i skoven
og på Frøbjerg Bavnehøj. Her
møder turisterne gode muligheder
for at overnatte både under tag
og i naturen under åben himmel.
Natur- og kystturisme skaber også
aktiviteter, som lokale borgere
får gavn af, hvilket understøtter bosætningsindsatserne. Ferie
i Danmark og i naturen er også en
del af en bæredygtig turismetrend
”staycation”, hvor ferien gøres
mere klimavenlig ved at begrænse
transport og opleve sit eget land.
Flere overnatninger og
jobskabelse
Sammen med turismestrategien
har natur- og kystturismeafsnittet fokus på flere oplevelser og
arbejdet med at få flere turister
til kommunen. Oplevelser og aktiviteter skaber grundlaget for,
at turister besøger kommunen
og øger overnatningsantallet.
Samtidig kan det lokale handelsliv få gavn af en øget turisme, når
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gæsterne handler og benytter
de lokale butikker. På den måde
fremmer vi mulighederne for
øget jobskabelse i både turismebranchen og de afledte brancher,
herunder også via det Nationale
Center for Kyst- og Lystfiskerturisme.
Attraktivitet
Attraktive natur- og kystområder med gode friluftstilbud
kan understøtte bosætning og
turisme ved at skabe opmærksomhed og unikke oplevelser, hvor
den besøgende får øjnene op for
Assens Kommunes mange kvaliteter, blandt andet via det Nationale
Center for Kyst- og Lystfiskerturisme. Vi udbreder oplevelserne
og overnatningsmulighederne, så
flere vælger at blive i kommunen
og gerne anbefaler andre at vælge
Assens kommune, som besøgs- og
bosætningssted.
Den mangfoldige natur er en af
Assens Kommunes største attraktioner. Særligt kystområdet tiltrækker mange besøgende, men
også andre områder, herunder
det højfynske område, er attrak-

tive for turister. Det er Assens
Kommunes ambition at øge
antallet af besøgende. Derfor vil
vi målrettet og langsigtet arbejde
med at skabe og vedligeholde attraktive natur- og friluftstilbud. Vi
vil udvikle gode naturoplevelser
for hele familien. Vi vil etablere
en lang række faciliteter, så det
bliver afvekslende og attraktivt
for besøgende at være aktive i
naturen eller at finde fred og ro.
Stier, faciliteter, overnatningssteder osv. i det fri skal udvikles
hånd i hånd med beskyttelsen af vores sårbare natur. Vi vil
tage hensyn til naturen, når vi
etablerer udsigtspunkter, kaffeog overnatningssteder osv. Vi
vil, for at sprede besøgene mest
muligt, også arbejde med aktiviteter, der kan anvendes over
hele sæsonen for både vandrere,
mountainbikere, lystfiskere,
surfere, ridende m.fl. Det skal
være attraktivt og bæredygtigt
at holde ferie på Vestfyn.

Nationalt Center for Kyst- og
Lystfiskerturisme
For at understøtte et kommende
Nationalt Center for Kyst- og
Lystfiskerturisme, vil vi prioritere udviklingen af faciliteter, adgangsforhold og fiskeforhold på
steder langs vores kyster, søer og
vandløb, hvor der er særligt gode
muligheder for lystfiskeri. Vi vil
understøtte centeret med satellitter flere steder i kommunen, så de
besøgende fastholdes og spredes
rundt i kommunens geografi.

Sønderby Klint

Tiltagene for natur- og kystturisme skal overordnet sikre:
• At Assens Kommunes natur
gøres attraktiv og tilgængelig
for gæster og turister.
• At der udvikles og synliggøres særlige attraktive
naturhotspots.
• At der udvikles aktiviteter for at
opleve og overnatte i naturen i
alle dele af kommunen.

• At der etableres faciliteter
langs kysterne til støtte for
det Nationale Center for
Kyst- og Lystfiskerturisme.
• Inddragelse af borgere og
erhvervsliv for at beskytte
naturen og udvikle kystturismen.
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De næste skridt

NATUR- OG KYSTTURISME
• Vi vil forlænge Lillebæltstien,
så den løber fra Damsbo i syd
til Emtekær i nord og knytter an
til nabokommunernes kyststier.
Langs ruten etableres attraktive opholdssteder og muligheder for overnatning.
• Vi vil i samarbejde med Naturstyrelsen og lokale aktører
etablere en spændende
og attraktiv legeplads, der
formidler natur- og kulturhistorie ved Frøbjerg Bavnehøj.
• Vi vil udbygge vandreruter
mellem Vissenbjergfredningen
og Aarup via Brænde Ådal samt
mellem Tommerup og Frøbjerg
Bavnehøj.
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• Vi vil etablere naturhotspots
med shelters, fiskepladser,
toiletter, udsigtspladser, kaffepletter m.m. på Helnæs, Vissenbjerg, Bågø og Jordbassinerne
samt ved Frøbjerg.
• Vi vil etablere 2-3 sommerfugle
hotspots med formidling af biodiversitet og særlige insekters
livsforhold.
• Vi vil etablere en havkajakrute i
Helnæsbugten og Lillebælt med
isætningspladser langs kysten.
• Vi vil i samarbejde med Bike
Island Fyn og nabokommuner
udlægge en ”bjergetape”, der
forbinder kommunens højeste

Helnæs Bugt

udsigtspunkter, ådale, morænelandskaber og skove med
nabokommunernes udsigtspunkter. Frøbjerg, Vissenbjerg
og Jordløse Bakker skal indgå.
• Vi vil udvikle og etablere en
naturbaseret kystbeskyttelse ved Assens Næs, som
øger områdets landskabelige
og rekreative værdi og giver
plads til ophold, badning,
strandaktiviteter og udsyn.
• Vi vil udbygge faciliteter for
lystfiskere ved Bågø, Assens
og Thorø Huse og i Helnæs
Bugt samt etablere 1-2 nye
Havørred Fyn fiskepladser.

• Vi vil udvikle strandene i
Assens Kommune ved at
fokusere på de enkelte
strandes potentialer. Nogle
strande skal opgraderes med
nye faciliteter og toiletter, mens
andre skal bevares som rolige
og mere uforstyrrede strande.

Nationalt lystfiskercenter

Et nationalt oplevelsescenter der er placeret flot ved Assens
Havn og som viser ukendte, undersøiske landskaber og
tager de besøgende med ind i lystfiskeriets magi – dét er
hvad Assens Kommune i øjeblikket er i gang med at udvikle
sammen med lokale og nationale interessenter. Centerets
ambition at få danskerne til at holde mere af de landskaber
og den natur som findes under vandet. Der bliver tale om en
kombination af udstillinger, installationer og prøv-det-selv
områder.

• Vi vil gøre Bobakkerne til en af
Kyst- og Lystfiskercenterets
primære satellitter. Bobakkerne udgør et helt unikt landskab
med en dramatisk overgang til
vandet med stejle skrænter og
et bakket landskab. Bobakkerne
er særligt velegnet til fiskeri om
vinteren.
• Vi vil årligt gennemføre 2-3
projekter i vores vandløb, der
forbedrer gyde- og opvækstforhold for ørredbestandene samt
generelt fremme det vilde dyreog planteliv ved vandløbene.
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DEN NÆRE NATUR
Vores indsatser i denne del af
natur- og friluftsstrategien drejer
sig om den nære natur – den
natur, der findes tæt på vores
hoveddør, og som vi bruger til
hverdag, til at finde ro, inspiration eller aktivitetsmuligheder
i. Den nære natur skal være let
tilgængelig og skabe rammen
for levende fællesskaber samt
bidrage til en øget livskvalitet.
Naturen i dagligdagen
Assens Kommune vil arbejde
for at udvikle mulighederne i
borgernes nære naturområder.
Uanset om det er bymæssigt,
landligt eller beskyttet natur, som
er en del af borgernes dagligdag.
Vi vil udvikle på benyttelse af
naturen, så årstiderne og aktivi
teterne matcher tendenser og
specifikke behov. Dette gælder
både hverdagsaktiviteter, formidling til børn og unge samt overnatningsmuligheder i naturen med
familien eller foreninger.
Borgere, erhverv og kommune
kommer til at foretage såvel selvstændige initiativer som sam-
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arbejdsinitiativer, for at komme i
mål med at skabe flere muligheder
for benyttelse af den nære natur.
Børn og unge
Den nære natur har stor værdi
for børn og unge, der skal kunne
udfolde sig, blive inspireret,
lære, opleve og mærke naturen.
Naturen byder på utallige oplevelser. Det er vigtigt at få børn og
unge til at opdage og benytte mulighederne for at opleve naturen.
Formidling og læring er vigtige
elementer i bestræbelserne for
at få mere og bedre natur, og for
at få flest mulige brugerinteresser til at eksistere sammen –
både nu og i fremtiden. På vores
skoler, i sundhedsinitiativer mv.
vil naturens værdier og muligheder kunne formidles. På denne
måde arbejder vi med læring og
dannelse til fremtidens generationer. De får viden om naturen
med i uddannelsesrygsækken fra
Assens Kommune.

Sundhed
Den nære natur er af stor
betydning for vores fysiske og
mentale sundhed. Vi ser i disse
år en stigende brug af naturen,
både til aktiviteter og til mental
afstresning. Vind i håret og frisk
luft i lungerne! Det giver velvære
og livskvalitet at komme ud i det
fri – uanset om vi er i løbesko, på
mountainbike, til hest eller om vi
har nydt naturens ro i stille fordybelse og refleksion.
Naturen skaber også rammerne
for levende fællesskaber, og kan
bidrage til både fysisk, mentalt
og social sundhed. Naturen er for
alle!

Løgismose Strand

Tiltagene for den nære natur skal overordnet sikre:
• At der både findes områder til
ro og fordybelse samt områder
til aktivitet og friluftsliv – alt
under hensyntagen til naturen,
så sårbare områder og arter
ikke belastes.
• At borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder
bidrager og samarbejder om at
etablere faciliteter i den nære
natur og formidler de lokale
historier og oplevelser knyttet
til naturen.

• Nem og nær adgang til naturen
og inspirerende formidling om
dens mange muligheder for friluftsaktiviteter, så børn, unge
og voksne inspireres til at
udfolde sig under åben himmel i
den nære natur.
• At kommunens borgere, gæster
og erhvervsliv får de bedste
muligheder for at udvikle sig
og blive inspireret til et mere
aktivt og sundt liv i vores
smukke omgivelser.
15

De næste skridt

DEN NÆRE NATUR
• Vi vil årligt etablere og formidle
1-2 nye støttepunkter i
naturen, herunder udbygge
mulighederne for overnatning i
det fri i form af shelters, hængekøjetræer og skove med fri
teltning.
• Vi vil etablere 5-10 udsigtspunkter med kig til vores
unikke landskab – specielt i det
Højfynske.
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• Vi vil etablere og understøtte
muligheder for at finde, tilberede og nyde mad i naturen
med flere bål- og grillpladser,
borde og bænke, bålhytter og
lignende.
• Ved nye boligområder vil vi
sikre let og direkte adgang til
den nærliggende natur samt
formidle områdernes naturværdier.

Søbo Løkker

• Vi vil øge naturoplevelserne på
Bågø, samt sikre at alle børn
i Assens Kommune besøger
Bågø Naturcenter.
• Vi vil tilbyde et praksisnært
forløb til unge som uddannes
som ambassadører, der kan
formidle naturværdier og oplevelser til andre børn og unge.
• Vi vil etablere stier og opholdssteder til gående, ryttere,
mountainbikere og andre motionister i samarbejde med
lokale aktører.

• Vi vil sætte biodiversitet på den
lokale dagsorden – blandt andet
med projektet Ellevilde Egne, og
vi vil samarbejde om at øge biodiversiteten fra den lille have,
over virksomhedens græsareal
til godsernes skove.
• Vi vil, i dialog med nuværende
brugere og i samarbejde med
lokalråd, etablere attraktive
vandreruter på delstrækninger
af ”Assinoen” samt etablere tilknyttede kaffepletter, shelters,
bænke mv.
• Vi vil samarbejde med lokale
aktører om etablering af nye
mountainbikespor, f.eks. ved
Vissenbjerg, samt søge at koble
dem til ruter i landskabet.

Rekreativ Natur – kort og godt
• 3
 ud af 4 oplever at friluftsliv øger deres livskvalitet
(Friluftsrådet 2017)
• ” Nærhed til natur og grønne områder” er ét af de tre
vigtigste kriterier for at nye borgere flytter til Assens
Kommune. (Exometric, 2018)
• A
 ssens Kommune associeres med smukke og naturskønne
omgivelser tæt ved vandet (Epinion, 2018)
• 4
 4 % af de voksne motioner i naturen. Det gør naturen
til den mest populære idrætsarena (Danmarks Idrætsforbund, 2016)
• 1
 8 % overnattede i naturen i 2020 (Kantor Gallup for
Friluftsrådet, 2020)
• O
 m sommeren går 66 % tur, 40 % lufter hund, 35 % cykler
en tur og 40 % oplever naturen mindst en gang om ugen
(Friluftsrådet, 2017).

• Vi vil etablere 2-3 hundeskove i
samarbejde med lokale borgere,
heraf mindst én i den nordlige
del af kommunen.
• Vi vil sammen med vinterbaderne oprette faciliteter for vinterbadning 1-2 steder i kommunen.
• Vi vil, sammen med Assens
Forsyning, anlægge et
”vandspor” fra Forsyningsparken i Assens til Lillebælt,
der kan fortælle om vandets
kredsløb.
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