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Projektoversigt 

Forundersøgelser 

• Holmehave, 200 ha (+ 400 ha / MUFJO ).
• Turup Møllebæk, 25 ha
• Puge Mølle Å, 30 ha
• Hårby Å, lavbund, 40 ha
• Voldtofte Made, 60 ha
• Præsteengen, 3 ha
• Møllemosebækken, 80 ha
• Tommerup, 150 ha

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



Målsætning og motivation 

 Indfri reduktionsmål for kvælstof og/eller CO2
 Løse monofunktionel opgave jf. bekendtgørelse mv.
 Skabe frivillige lokale ”statsfinansierede” meningsfulde projekter for borgere, turister, lodsejere, kommune og naturen 
 Finde den nye fortælling om det konkrete område/landskab

 Arrondering
 Økonomi
 Salg af ejendom (strukturudvikling, alder)
 Jagt
 God natur
 Stier og rekreative interesser 
 Øget bosætning

 Tvivl om reel virkning af projekterne? 



Forskydning af den institutionelle magt i frivillige samskabelsesprojekter

 Strukturel magt : formel magt (Ingen/frivilligt)
 Diskursiv magt: koble sin magt til aktuel diskurs

(grøn omstilling/samfundstendenser)
 Personlig magt: “magt til” (positioner, legitim lederadfærd)

omdømme, ry jf. mange projekter, gode løsninger,   
kontinuerlig kommunikation i mange fora, netværk mv 



Planlægningsparadokset



 2016: 
Virkeligheden møder projektlederen 
Krav i vejledning. TFU før dialog og kaffemøder

Assensmodellen i praksis



Assensmodellen i praksis

 2017: 
 Fælles opstartsmøde med fokus på samskabelse
 Præsentation (projektområde formål, proces, synergier) 

+  mini-workshop

 6. mdr: Fælles evalueringsmøde med projektforslag
 Input til EFU på evalueringsmøde



Strandby Bæk

• Fælles opstartsmøde forundersøgelse 2018
• TFU/EFU afsluttet 2020
• Realiseringstilsagn august 2021
• Jordfordelingsopstart november 2021
• Kendelsesmøde februar 2022 (54 HA)

Synergier:
• Samarbejde mellem kommune, lokalråd og 

lodsejere om etablering af ”Vikinge-sti” 
mellem Strandby-Hårby

• Afgræsning, naturpleje
• Samarbejde med museer om formidling



Erfaring og effekter ved tidlig inddragelse og multifunktionel tilgang

Effekter
 Overordnede formål indfries
 Forbedret arrondering
 Nye rekreative muligheder
 Bedre adgang til naturen
 Øget mulighed for bosætning
 Styrkelse af naturværdier ved afgræsning/ekstensivering
 Sammenbinding af beskyttede naturarealer
 Øget samlet naturareal/buffer zoner
 Vandløbsrestaurering
 Forbedret jagt
 Støtte/plejetilsagn
 Politisk og ledelses opbakning
 Flere egne midler til synergier/faciliteter

Erfaring
 Agere med åbenhed, stor forandringsvillighed og respekt
 Top-down Governance fremfor ledelse
 Find den nye ”landskabsfortælling” sammen
 Glem projektledelses tankegang (udadtil)
 Mindre formål-mere indhold
 Betydning af løbende og tæt kommunikation
 Ydmyg og nysgerrig
 Aktivistisk og modig

 Tillid, ejerskab og fremdrift
 Mange projekter = mange der kender processen, viser sig ved 

møder
 Lokal glæde/stolthed over projekt 



Assensmodellen anvendes mange steder

 Ny vejledning 2022  
 Envidan arbejder med og anbefaler modellen til deres kunder 

Nyt netværk med fokus på 
erfaringer med modellen

(tilmelding jases@assens.dk)



Tak for opmærksomheden


