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Finale grønbogen  
 
Kommunenavn:  
Assens Kommune 
 
Kontaktperson(-er).  
Person, som Miljøministeriet kan tage fat i, hvis I er blandt finalisterne. 
Bjarke Giil Clausen, bjagi@assens.dk, 6474 7241 
Kim Walsted Knudsen, kiwak@assens.dk, 6474 7226 

Jeres VILDE projektside: 
www.assens.dk/vild  
Projektsiden indeholder et overblik over Assens Kommunes indsatser for at blive Danmarks 
Vildeste Kommune. Formålet er at kunne involvere borgerne i projekterne.  

Finaleprojektets titel/overskrift:  Holmehave – Det multifunktionelle landskab 

 
Kort beskrivelse af projektet:  
Ved Holmehave i Assens Kommune sker der noget vildt. Her skal der nemlig etableres 
omkring 300 ha skov med fredsskovspligt og ca. 150 ha vådområder med dertilhørende 
afgræsning på store dele af arealerne. Projektet har et samlet areal på ca. 500 ha, og vil ved 
sin afslutning bidrage med en bedre beskyttelse af grundvandet via skovrejsning, en 
forbedring af vandmiljøet via vådområder, genslyngning og genåbning af vandløb, nye 
levesteder for områdets biologiske mangfoldighed, samt en forbedring af de rekreative 
værdier gennem etableringen af et stisystem, der forbinder landsbyer i området med 
eksisterende stisystemer.  
 
I dag er området ved Holmehave præget af intensiv landbrugsdrift, men vi er i Assens 
Kommune i fuld gang med at skabe et grundlag for at både den funktionelle og genetiske 
biodiversitet i området vil kunne øges markant. Gennem etableringen af skov og lysåbne 
arealer, vådområder, vandløbsrestaurering samt ekstensivering af driften på nuværende 
landbrugsarealer vil vi skabe en masse nye levesteder for fugle, insekter, padder, krybdyr 
og pattedyr både på land og i vand. Projektet vil bl.a. forbedre forholdene for organismer 
og bilag IV-arter tilknyttet Holmehave Bæk, som er forbundet til Natura 2000-område nr. 
114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Indsatserne i Holmehave vil 
ligeledes have en markant positiv effekt på Odense Fjord da en reduceret afstrømning af 
næringsstoffer fra projektområdet vil bidrage til mindsket eutrofiering. 
 
Udover at bidrage med mere vildskab, så vil vi i samarbejde med lokale interessenter i 
området etablere stisystemer, shelters og mange andre rekreative faciliteter, der både vil 
give borgere og besøgende muligheden for at opleve naturområdet og for et aktivt 
friluftsliv.  
 
Som en del af projektet bliver der med igangsat en undersøgelse, der har til formål at 
klarlægge de græssende kreaturers effekt på biodiversiteten set i forhold til tilbageholdelsen 
af kvælstof i vådområder samt en undersøgelse af hvordan den nye skov skal rejses i 
forhold til at sikre mest mulig biodiversitet i skoven. Der vil ligeledes af KU i samarbejde med 
borgere og organisationer, blive udarbejdet en strategisk helhedsplan for Holmehave. I 
planen vil der blive foretage en afvejning og prioritering af indholdet i de enkelte projekter 
samt de centrale interesser og funktioner, der skal tilgodeses i området.  
 
Helhedsplanen og undersøgelserne skal bidrage med viden til hvordan man i fremtidens 
natur, skov- og vådområdeprojekter sikrer de bedste vilkår for biodiversiteten, borgerne og 
miljøet. 
 
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:  
I projektet ”Holmehave – Det multifunktionelle landskab” formår vi både at tænke 
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biodiversitet, beskyttelse af grundvand, vandmiljø, klima og friluftsliv ind i et stort 
naturprojekt. Projektet vil på sigt bidrage med viden til hvordan vi bedst forvalter fremtidens 
naturprojekter og hvordan vi får mest biodiversitet ud af dem. Derfor er ”Holmehave – Det 
multifunktionelle landskab” Danmarks Vildeste! 
 
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier  
 
 Nytænkende: Vores projekt inddrager lokale- og professionelle aktører og gør en forskel 

for biodiversiteten og andre interesseområder samt undersøge hvordan vådområde- og 
skovrejsningsprojekter kan få merværdi i form af bedre natur og understøtte flersidige 
hensyn til blandt andet rent drikkevand og rekreative faciliteter.  
 

 Engagerende: Projektet skal via udarbejdelse af en helhedsplan for området engagere 
borgerne til at være medbestemmende på udviklingen af landskabet så de bl.a. kan 
udleve et aktivt friluftsliv i Holmehave gennem vandreture, shelterture, naturoplevelser 
og formidling af grundvandsbeskyttelse. 
 

 Vedvarende: Projektområdet er blivende. Vådområderne og de omkringliggende 
skovarealer vil blive beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og tinglyst med 
deklaration samt via skovloven – dele af skovene forventes udlagt som urørt skov . 
 
 

 Stort: Med et projektareal på ca. 500 ha sikres et stort sammenhængende område med 
skov og natur. Gennem området vil der være et stisystem, der sikrer brugerne 
muligheden for at opleve det hele. 
 
 

 Intelligent: Med en borgerinvolverende tilgang og et banebrydende samarbejde mellem 
Universitet, forsyningsselskaber, private aktører og fonde og fokus på multifunktionelle 
landskaber sikrer vi at mange forskellige interesseområder høres med henblik på 
udviklingen af området. 
 
 

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i 
kommunens(-ernes) naturindsatser?: 
Konkurrencen har givet os fornyet mulighed for at viske tavlen ren og forsøge at tænke 
kreativt i en lang række projekter. Mange af vores projekter er målrettet særlige arter, og her 
kan det være en fordel, at de holdes på et lavpraktisk plan for at flest mulig projekter kan 
realiseres – dog selvfølgelig forudsat at de kan myndighedsgodkendes.  
 
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre 
kommuner kan lade sig inspirere af:  
Plant solitær træer på markerne. Mange lodsejere kan huske de fritstående træer fra 
tidligere, og det giver både nogle trædesten for arterne i landskabet samt en større 
landskabsoplevelse. Efter plantning skal træerne (gerne Eg) tinglyses til naturligt henfald.  
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