Invitation
Opstartsmøde om lokal landskabsstrategi og jordfordeling
i Nørreådalen, syd for Ørum og omkring Øby

Mødet er for alle - både jordejere, lokale ildsjæle og andre med interesse for området omkring Nørreåen.
Dato:

7. april 2021 kl. 18-20.30

Sted:

Online møde. Du modtager link efter tilmelding

Tilmelding senest 4. april på hjemmesiden:
Viborg.dk/lokalstrategi

Vi sætter nu fokus på at udvikle en lokal strategi specifik for Nørreådalen syd for Ørum og ved Øby.
På opstartsmødet kan du høre om:
•
•
•
•
•

Hvad er en lokal strategi, og hvad den kan bruges til.
Hvorfor er en strategi aktuel for jer, som har interesse i Nørreådalen.
Lokale lodsejere og ildsjæle, der fortæller om deres brug af Nørreådalen og syn på fremtiden.
Multifunktionel jordfordeling, som er opstartet, og særlig spændende for dig, der ejer jord i
området.
Mulighederne for naturpleje på sårbare naturarealer.

Samarbejde om Nørreådalen
Som du måske er bekendt med, arbejder Viborg, Favrskov og Randers kommuner sammen med lodsejere,
lokale foreninger og beboere i hele Nørreådalen. Samarbejdet handler om at skabe en strategi for
udviklingen af Nørreådalens landskab. I dette arbejde ses der bredt på den fremtidige ådal bl.a. i forhold til
landbrug, natur og friluftsliv. Københavns Universitet hjælper os i dette samarbejde.

En lokal strategi for landskabet
Der skal også udarbejdes en lokal strategi for Ørum og Øby området. Den skal bruges til at beskrive, hvad
du som landmand, bruger, jordejer, lokalsamfund, erhverv og bosiddende har af ønsker til udvikling i
området. Den skal samtidig supplere strategien for hele Nørreådalens landskab og være inspiration til den
aktuelle jordfordeling. Der er lige nu rigtig gode muligheder for at få støtte til en række initiativer, som
bredt vil gavne denne del af ådalen.

Udarbejdelsen af strategien vil ske i samarbejde jordejere, beboere og interessenter i området. Vi håber at
nogle af jer, der deltager i mødet, vil melde sig til at være med til at udvikle strategien. Det vil ske på 2-3
workshops med jer og med involvering af eksperter udefra.
Multifunktionel jordfordeling:
Hvis du er interesseret i at bytte/sælge/købe jord i området, er dette møde aktuelt for dig. Jordfordelingsplanlægger Erik Steen Kristensen fra Landbrugsstyrelsen vil fortælle, hvordan det kommer til at foregå.
En multifunktionel jordfordeling vil give mulighed for at forbedre forhold for landbrug, natur, miljø og
friluftsliv. Konkret vil det være muligt at:
•
•
•
•
•

Forbedre vilkårene for erhvervslandbruget ved at samle sine produktive dyrkningsarealer og afhænde
mere marginale i selve ådalen.
Samle små adskilte naturområder til større arealer og dermed forbedre vilkårene for græsning og
anden pleje.
Reducere udledning af næringsstoffer og klimagasser fra drænede ådalsarealer og omlægge disse til
vådområder.
Forbedre muligheder for friluftsliv med f.eks. stier og opholdssteder.
Øge andelen af økologiske drevne arealer

En multifunktionel jordfordeling sker på frivilligt grundlag.
Læs mere
Du kan læse meget mere på disse hjemmesider om emnerne:
Den lokale strategi v. Ørum:
Landskabsstrategien for hele ådalen:
Multifunktionel jordfordeling:
Naturpleje i Nørreådelan:

Viborg.dk/lokalstrategi
Viborg.dk/noerraadalen
Viborg.dk/MUFJO og NST.dk/mufjo-noerreaadalen
Viborg.dk/naturplejemoede

Vi håber meget, at du har lyst til at være med.
Husk at tilmelde dig til mødet på hjemmesiden (se øverst).

Med venlig hilsen
Jørgen Primdahl og Lone Kristensen, Københavns Universitet
Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen
Erik Steen Kristensen, Landbrugsstyrelsen
Jørgen Jørgensen og Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune
I er altid velkommen til at kontakte undertegnede ved spørgsmål:
Hanne Døssing Hornum, 8787 5505, hdh@viborg.dk

