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Dagsorden

Kort om mig selv

Assensmodellen. Dialog i naturprojekter

Case Åsemosen og Verninge Mose



Projektoversigt Afsluttede projekter

 Høsletbækken, 33 ha

Verninge Mose, 13 ha

Åsemosen, 62 ha
 Hårby Å, 32 ha

 Damrenden, 23 ha

 Solevad/ Borreby, VP2, 16 ha

Realiseringsprojekter:

Holmehaven, 150 ha
 Aborg Minde, 116  ha

 Brende Å, 82 ha

 Stigmosen, 25 ha

 Strandby Bæk, 30 ha

Forundersøgelser 

 Holmehave, 200 ha (+ 600 ha / MUFJO ).

 Turup Møllebæk, 25 ha

 Puge Mølle Å, 30 ha

 Hårby Å, lavbund, 40 ha

 Voldtofte Made, 60 ha

 Møllemosebækken, 80 ha

 Præsteengen, 3 ha

 Møllemosebækken, 80 ha

 Tommerup, 150 ha

+ alle de supplerende tilsagn..



28. september 2021Projekter på lavbundsjorde

20 tilsagn til forundersøgelse og realisering

4 lavbundsprojekter, ca. 400 ha

12 vådområdeprojekter, ca. 1000 ha



2016: 

Virkeligheden møder projektlederen 

Krav i vejledning. TFU før dialog og kaffemøder

2017: 

Fælles opstartsmøde/samskabelse

Fælles evalueringsmøde med projektforslag

 Input til EFU på evalueringsmøde

Ejerskab, fremdrift og synergier. Hvad driver 

værket?

Mange projekter = mange der kender processen 

(2+2=5)

Assensmodellen i Åsemosen



Forandringsledelse

Flere opnåede fælles mål og nye synergier inden for 

rammerne af ordningen



Eksempler på synergier ved etablering af nye naturprojekter 

 Lokal stolthed og nye rekreative 

muligheder

 Bedre adgang til naturen

 Øget mulighed for bosætning

 Undervisningsmuligheder

 Styrkelse af naturværdier ved 

afgræsning/ekstensivering

 Sammenbinding af beskyttede 

naturarealer

 Øget samlet naturareal

 Vandløbsrestaurering

 Forbedret jagt

 Støtte/plejetilsagn



04. oktober 2021

Verninge Mose (2017)

 13 ha vådområde + 12 ha synergi-

areal

 Stisystem og udsigtsplatform

 25 ha afgræsning af vådområde og 

natur

 Sammenbinding af natur 

Åsemosen (2021)

 62 ha vådområde

 Genslyngning af 2 km vandløb

 60 ha afgræsning / naturpleje

 Madpakkehus

 Stisystem og formidling

 Styrkelse af naturværdier ved mosen



04. oktober 2021Fremtiden for området?

Verninge Mose 2017

Åsemosen 2021

Holmehave 2022?

MUFJO/skovrejsning



Så… røvsyge kvælstofsumpe eller 

en del af fremtidens landskaber?

I Assens er vi ikke i tvivl 

Tak for opmærksomheden


