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DN Assens har gennemgået ovennævnte udkast. Ligesom i den tilhørende Natur- og 
Friluftspolitik fremsættes en række positive hensigtserklæringer om forbedring af naturen i 
Assens Kommune og der stilles fornuftigt nok skarpt på tre fokusområder: Biodiversitet, 

Natur- & Kystturisme og Den nære Natur.  
 

Inden for hvert område nævnes en række konkrete handlinger, der forventes at føre til 
forbedringer, men hvornår der skal ske noget, er temmelig uvist. Tiltagene er ikke 
tidsmæssigt prioriterede og tidsrammen kun løst knyttet an til Vision 2030. Det ville være rart 

med en opstramning. 
 

Det samme gælder formulering af en overordnet målsætning for afsnittene om biodiversitet. 
Det virker som om, der ikke er nogen. Der er i hvert fald ikke taget stilling til i hvilken 
udstrækning Assens Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af eksempelvis FN’s 

biodiversitetsmål eller om man ønsker at opstille egne konkrete målsætninger. Det er af 
afgørende betydning for bevarelsen af den nuværende biodiversitet, at der skaffes mere plads 

til værdifuld natur. I den forbindelse er det væsentligt at vide, om Assens Kommune i de 
kommende år ønsker at erhverve arealer til naturformål og hvilke visioner kommunen har for 
naturarealer i kommunalt eje. Det uldne tilsagn om, at man (på et eller andet tidspunkt – 

måske inden 2030) vil udarbejde principper for vedligehold af kommunale arealer med 
henblik på at øge biodiversiteten, fremstår ikke synderligt ambitiøst.  

 
En hensigtserklæring i strategien udtrykker vilje til at sikre områder med høj biologisk værdi 
ved langsigtet beskyttelse. Hvis dette skal forstås således, at Assens Kommune fremadrettet 

vil indgå positivt i bestræbelser for at øge beskyttelsen af naturværdier gennem fredninger og 
oprettelse af ny, eller udvidelse af eksisterende, Natura 2000 områder, vil det glæde 

Danmarks Naturfredningsforening og vi ser frem til et positivt samarbejde om sådanne tiltag. 
Det ville styrke strategien, hvis et sådant ønske blev udtrykt mere klart.    
 

Det er i det hele taget vanskeligt at vurdere, hvad det egentlig er kommunen vil bidrage med. 
Har man eksempelvis til hensigt at opkvalificere Miljø og Naturafdelingen ved oprettelse af 

faste stillinger og tilførsel af resurser, således at der kan tilbydes fagligt velunderbygget 
vejledning og konkrete tilskud? Eller vil man blot tilbyde borgerne hjælp til udfyldelse af 
fondsansøgninger?  



 
De nævnte indsatsområder er i høj grad karakteriseret ved, at der også kan opnås en fordel for 
naturen, når der nu skal laves noget andet: rekreative områder, kystsikring, etablering af 

regnvandsbassiner, tilbageholdelse af kvælstof eller lignende. Det er der selvfølgelig ikke 
noget galt i, men så mange af den slags eksempler i en politik/strategi, der postulerer at have 

biodiversitet som et fokusområde, er bekymrende. Man kunne komme langt ved blot at 
understrege, at kommunen vil indtænke hensyn til biodiversitet i alle anlægsprojekter og 
driftsopgaver. 

 
Der bruges også forholdsvis meget plads på at beskrive, hvad biodiversitet er og der nævnes i 

flæng enkelte arter, der må formodes at skulle have gavn af strategien, eksempelvis Stor 
møggraver. Her ville det eksempelvis være mere relevant at fortælle, hvordan den vil få det 
bedre som følge af strategien, end at sukke over årsagerne til artens tilbagegang. 

 
DN har flere gange udtalt, at Assens Kommune har behov for at formulere en selvstændig 

biodiversitetspolitik, hvor der tages udgangspunkt i naturens faktuelle tilstand og 
mulighederne for at opnå forbedringer. Dette behov er ikke afhjulpet med det udkast til 
Natur- og Friluftsstrategi, der her er sendt i høring. Vores forventninger til en god naturpolitik 

er beskrevet i ”Giv naturen plads” et inspirationskatalog for kommunale naturpolitikker 
udgivet af DN i 2019. 

 
Sluttelig vil vi blot anføre nogle ideer til kommunale opgaver, der kunne optages i strategien 
og som ville inspirere og styrke vores fælles bestræbelser for at øge biodiversiteten: 

 

 Udarbejdelse af en opdateret og aktuel naturkvalitetsplan for den beskyttede natur i 
kommunen med konkrete målsætninger for de forskellige naturområder.  

 Vedtagelse af en plan for løbende besigtigelse af §3 beskyttet natur med angivelse af 
hvor stor en procentdel der skal gennemgås indenfor en 5 års periode.  

 Formidle information om hvilke rødlistede arter i kategorierne kritisk truet, moderat 
truet, sårbar og næsten truet der findes i kommunen med angivelse af hvor de findes.  

 Offentliggørelse af årlige statusopgørelser over kommunens indsats på naturområdet.    
 
Og hvis vi på nogen måde kan være til nytte i den videre tilretning af strategien, står vi selvfølgelig 
til rådighed. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
Sven Rask 
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