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*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Vi bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 
Assens Kommunes borgere, erhvervsliv, politikere og medarbejdere støtter 
initiativet og er med på idéen. 
 
Som en kommune med mange arealer i omdrift, har Assens Kommune hidtil 
rangeret relativt lavt i visse biodiversitetsundersøgelser. Trods naturgivne forhold 
og samfundsmæssig udvikling i arealanvendelsen, har kommunen gennem en 
årrække, været godt i gang med at sikre en højere biodiversitet – og større vildskab.  
 
Vi er på mange parametre godt i gang. I løbet af det og de kommende år, vil vi 
arbejde intensivt og målrettet mod at forvilde kommunen endnu mere, til gavn for 
biodiversiteten og de mange arter, der kan, bør og skal findes naturligt i Assens 
Kommune! Som noget nyt vil vi især inddrage aktører på mange niveauer, så både 
borgere, virksomheder, organisationer og kommunen bidrager til den gode sag.  
 
Assens Kommune har, specielt med baggrund i vores mange gennemførte våd-
områdeprojekter, udviklet en nyskabende proces for udvikling og genskabelse af 
naturområder, der inddrager lodsejerne og kommunens borgere intenst. En model, 
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som er robust og inddragende, så der opnås et højt niveau af medejerskab. Et 
medejerskab, der har resulteret i mange realiserede projekter, med meget mere 
natur, fordi lodsejerne ofte selv kommer med yderligere naturfremmende idéer, 
herunder helårsgræsning. Vi kalder det Assens-modellen! 
 
Succes med vådområdeprojekter via Assens-modellen og nye banebrydende 
samarbejder med forsyningsselskaber, er baggrunden for tilsagn til et af de mest 
omfattende multifunktionelle jordfordelingsprojekter (MUFJO) i landet. Her sam-
tænkes grundvandsbeskyttelse, CO2 og kvælstofreduktion, mere og bedre natur 
med friluftsmæssige og rekreative tiltag. 
 
Endvidere er Assens Kommune initiativtager til det igangværende grødeskærings-
forsøg (Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb) 
i samarbejde med Aarhus Universitet, der skal forbedre vandløbenes biodiversitet, 
samtidigt med, at vandet bedre kan afledes fra markerne. 
 
Derudover arbejder vi intenst på at forøge kommunens naturindhold og forvildning 
med mange andre indsatser, såsom: 
 

- Indsatser for arter, der er truet på internationalt, nationalt og lokalt niveau. 

- Vi registrer ny §3 natur.  

- Vi rydder vedopvækst for at bevare botaniske værdifulde arter og natur-

typer, herunder rigkær. 

- Vi samarbejder med landmænd om hegning og afgræsning af fersk eng i 

skov og lysåbne arealer, så særligt truede arter tilgodeses. 

- Vi vil etablere skovgræsning. 

- Vi udlægger skov som urørt, til gavn for biodiversiteten og skovlevende arter 

tilknyttet dødt ved. 

- Vi vil udpege og bevarer gamle træer og dødt ved, så det kan blive gode 

levesteder for svampe, insekter, flagermus og fugle. 

- Vi vil forbedre levesteder i åer for bl.a. vandstær, isfugl og odder. Biotopen 

skal fungere som spredningskorridor for arter og som bindeled mellem et 

varieret landskab af værdifulde moser, vandløbsnære enge og skove.  

- Vi vil gennemføre projekter i vores vandløb, der forbedrer gyde- og 

opvækstforhold for ørredbestandene samt generelt fremme det vilde dyre- 

og planteliv ved og i vandløbene.  

- Vi vil sikre flere kystnære naturområder med høj biologiske værdi med 

langsigtet beskyttelse ved græsning af strandenge og pleje af vandhuller.  

- Vi oprenser og etablerer nye lavvandede vandhuller til strandtudse. 

- Vi vil etablere flere stenrev i Lillebælt til gavn for biodiversiteten i de marine 

naturområder. 



- Vi vil i samarbejde med de øvrige fynske kommuner søge om EU LIFE-midler 

til gennemførsel af et større naturprojekt, hvor fokus er sammenhængende 

natur til gavn for særligt sjældne, truede og sårbare arter.  

- Vi vil i samarbejde med lokalråd og andre interessenter, etablere et nyt 

naturområde med søer og vandløb, hvor biodiversitet og naturoplevelser 

har høj prioritet.  

- Vi formidler viden om natur og biodiversitet til alle alderstrin. 

- Vi vil uddanne unge som naturambassadører, der kan formidle naturværdier 

og oplevelser til andre børn og unge. 

- Vi vil ændre principperne for vedligehold af kommunale arealer med henblik 

på at øge biodiversiteten og naturoplevelsen samt inspirere andre aktører. 

- Vi formidler viden til haveejere om, hvordan man etablerer bedre levevilkår 

for planter, insekter, svampe og dyr i haven. 

- Vi samarbejder med erhvervsdrivende og boligforeninger om at øge 

biodiversiteten på deres arealer.  

- Vi samarbejder med Katrine Turner og flere lokalråd om 6 Ellevilde Egne 

forløb, der skal fremme og forbedre naturen i og omkring byerne. 

- … og meget, meget andet til gavn for biodiversiteten. 
 

 


