
Assens – Byen & Bæltet
Langtidsholdbar byudvikling i vandkanten



Byen & Bæltet

Formål
At undersøge muligheden for etablering af et 
klitlandskab med rekreativ funktion på Assens 
Næs. 



+1,6 m (2017) ca. +2,9 m (1872)



Klimatilpasning af Assens havneområde (2018)



Fremtidens Assens – vi vender byen mod vandet



Fremtidens Assens – vi vender byen mod vandet
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Aktiviteter
Sedimenttransport langs kysten

Opbygning af klitlandskab 
(beskyttelseskote og dimensionering)

Skitsering af klitlandskab                   
(sammenhæng med eksisterende landskab) 

Det rekreativ klitlandskab       
(Inddragelse af borgere og interessenter) 
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Innovation
• Kystbeskyttelse med en blød kant – naturbasseret løsning.
• Forholdet mellem beskyttelse og benyttelse.
• Langsigtet strategisk planlægning af højvandsbeskyttelse.



Langsigtet strategisk planlægning
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Opmærksomhedspunkter
• Fokus på borgerinddragelsen – mål, indhold og proces.
• Fokus på eksisterende landskabelige kvaliteter og arbejde videre med dem.
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Læring i projektet
• Kan en naturbasseret løsning være et alternativ til hård kystbeskyttelse?
• Kan man anlægge et ”styret naturlandskab” som er ”selvvedligeholdende”?
• Hvordan knyttes et klitlandskab bedst sammen med det eksisterende 

landskab?
• Hvilke andre funktioner kan klitlandskabet kobles med?
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Udfordringer
• Vil nye vs. etablerede brugere, interessenter og lodsejere lege med?
• Kan klitlandskabet konstrueres så fare for erosion og oversvømmelse 

nedsættes uden at alt sander til? 
• Får vi valgt de ”rigtige” rådgivere?
• Kan vi lykkes med at koble projektet med den langsigtede strategisk 

planlægning og få det sat på den politiske dagsorden?
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Fra vision til virkelighed

Først skridt mod et konkret projekt:

à første deletape i en langsigtede 
højvandsbeskyttelse af den bynære havn, 
hvor der arbejdes med boligudvikling.

à arbejde videre med udviklingsplanens indsatsområde ”Det vilde 
bylandskab”, give området et landskabeligt og rekreativt løft samtidig med, 
at det tænkes sammen med fritidsaktiviteter og turismepotentialet i området. 

Grundlag for en politisk diskussion og prioritering. 


