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Bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 17 

Grønt Danmarkskort 

 
DN Assens har gennemgået ovennævnte plantillæg. Grundholdningen er særdeles positiv og 
det er gavnligt, at der er skabt et solidt arbejdsredskab for Byrådets kommende prioritering af 

den kommunale naturindsats. Det er også glædeligt, at Byrådet (s. 10) erklærer, at det er et 
mål, at de vigtigste naturarealer udvides og om muligt sammenkædes ligesom det (s. 14) 

stilles i udsigt, at kommunen i fremtiden vil planlægge for ny sammenhængende natur. 
 
Ord alene gør det dog ikke. DN Assens ser derfor frem til at de smukke tanker udmøntes i 

øgede bevillinger til naturformål i de kommende år ligesom vi forventer, at kommunen også i 
fremtiden vil forøge sin ejerandel af landarealet, således som det eksempelvis er sket i 

forbindelse med anlæggelsen af Brylle Vandskov.  
 
Det erklærede formål med plantillægget er at understøtte en positiv udvikling i 

biodiversiteten og det ser da også godt ud, at arealudlægget i Grønt Danmarkskort er på hele 
13.332 ha (svarende til 26% af kommunens areal), men udlægget omfatter meget mere end 
natur – både nu og i fremtiden. Hvor stor en del af kommunen der i dag udgøres af reelt 

beskyttet natur, fremgår desværre ikke af plantillægget; men det er ikke en imponerende 
andel. 

 
I DN Assens er vi bekymrede for, at det ikke bliver muligt at nå de uklare, men dog 
erklærede, mål for en forbedret biodiversitet, når der af administrative årsager tages 

udgangspunkt i den eksisterende pressede og forarmede natur og ikke i en politisk vision for 
den rige natur, der kunne genskabes. Denne passive tilgang bliver (s. 15) understreget af 

bemærkninger om, at ”med undtagelse af områder, hvor pleje af eksisterende natur eller 
tilvejebringelse af ny natur tager afsæt i lovgivning, skal naturindholdet i Grønt 
Danmarkskort overvejende udbygges ved frivillige aftaler med lodsejerne.”  

 
Det kan gøres bedre. Et kommuneplantillæg er måske ikke det rette sted at gøre det, men vi 

ser frem til at Byrådet snart formulerer en egentlig biodiversitetspolitik. 
 
Med venlig hilsen 

 
Sven Rask 
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