Projekt Landskabsstrategi Nørreådalen

Opstartsmøde med strategigruppen for Landskabsstrategi
Nørreådalen
Referat den 3. december 2020
1. Praktisk omkring mødet v/ Hanne
Mødet blev indledt med at aftale brug af mikrofoner, video og håndsoprækning.
Der sendes en evalueringsmail ud sammen med referatet.
2. Velkommen v/ Jørgen Jørgensen
Jørgen indledte mødet med at understrege, at Landskabsstrategien er et vigtigt projekt. Både pga. af sin
regionale karakter, som et tværkommunalt samarbejde mellem Randers, Favrskov og Viborg kommuner.
Samt fordi den tager fat i de mange dagsordner, der ligger i ådalene: Klima, næringstoffer, biodiversitet,
bosætning, kultur, natur, bosætning, erhverv osv.
3. Hvem er til stede v/ Hanne
Alle præsenterede kort sig selv, hvor de bor og deres interesser (se sidst i referatet), og Alberte viste
alles adresser på et kort (se sidst i referatet).
Det blev drøftet, om der mangler nogen geografisk eller interessemæssigt. Evt. kunne Naturstyrelsen
Fussingø, som stor lodsejer, være interesseret. Dette overvejes.
Hvis I har yderligere bemærkninger, skal I skrive til Hanne Døssing Hornum eller Jørgen Primdahl.
4. Strategi og arbejdet med den v/ Jørgen Primdahl
Jørgen Primdahl indledte med at fortælle, at timingen for en landskabsstrategi er perfekt i forhold til
både centrale ordninger omkring klima-, natur-, landbrugs-, skov- og landdistriktspolitikker, samt i
forhold til nye muligheder for projektfinansiering. Landskabsstrategien bliver rigtig god at henvise til, når
man laver ansøgninger
Notat
Jørgen introducerede notatet: Proces og input, som kun er et udkast. Der kommer snart en endelig
udgave. Notatet samler alle input fra alle afholdte arrangementer.
Hvad strategien skal indeholde
Landskabsstrategien kommer til at indeholde 3 hovedkomponenter:
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Vision/målsætninger
Planer
et udvalg af prioriterede strategiske projekter, der med stor sandsynlighed kan realiseres.

Hertil kommer forskellige baggrundsafsnit om ådalen, om processen og de gennemførte undersøgelser.
Arbejdsform
KU samler og strukturerer input og laver oplæg til møderne.
Mødernes form vil variere og være en blanding af oplæg, synspunkter, diskussioner, ideer samt
opsummeringer/beslutninger. Der vil også være plads til ekskursioner og vidensdeling (a la sidste punkt
på dagsorden i dag). Lange møder må ikke starte for tidligt på eftermiddagen ift. de der er på arbejde.
Man kan evt. overveje at lægge et langt møde i weekenden.
Diskussioner skal så vidt muligt holdes på selve møderne. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt at diskutere
på internettet mellem møderne.
Har man vigtige ideer eller forslag til kommende møder, må man gerne fremsende til Jørgen Primdahl
eller Hanne Døssing Hornum.
Hvornår skal vi mødes?






Strategigruppen mødes som cirka 3-4 gange i foråret 2021
En ekskursion kunne være mellem 1. og 2. møde, og gerne med oplæg fra deltagerne.
Der afholdes et offentligt møde om strategiudkast i juni/august
Mødeformer afhænger af Corona-situationen. Derfor afprøver vi digitale møder.
Vi sender forslag til datoer for kommende møder snarest.

Rollefordeling, hvem laver hvad
KU er ikke strategigruppemedlem, men fungerer som sekretariat, dvs. planlægger møder, laver oplæg og
driver skrivearbejdet fremad.
Strategigruppen skal have fingre i det hele, og strategigruppen bestemmer altid i sidste ende.
Kommuner indgår på lige fod med alle strategigruppemedlemmer. Kommunerne er også myndighed og
projektejere af landskabsstrategien.
Alle skal være bevidste om at enhver skal kunne tage ejerskab og ansvar.
Bemærkninger?
Det er vigtigt at huske, at vandet i Nørreåen skal være et emne i strategien.
Der er mange projekter i gang i Nørreådalen. Det er en svær opgave, at strategien skal forholde sig til
alle disse projekter.
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Mulighed for en formand/forkvinde?
Jørgen orienterede om forskellige overvejelser ift. at have en formand/kvinde som en slags talsmand og
samlende figur. Der træffes beslutning om dette på næste strategimøde.
5. Kommunikation
Hjemmesiden (Viborg.dk) er omdrejningspunktet for kommunikation – dog er siden under ombygning
pt., men snart tilgængelig. Desuden har vi sendt breve/mails til jordejere og interessenter, og pressen
har bragt et par artikler fra morgenkaffemøderne.
Vi kan komme længere ud til folk, når medlemmerne af strategigruppen bruger sit netværk. Det kan fx
være via hjemmesider, facebook, linkedIn eller lokale blade. Dette kan vi gøre, når vi har noget fælles at
fortælle.
Vi skal være opmærksom på at individuel kontakt til pressen eller på facebooksider er uhensigtsmæssigt
under strategiarbejdet. Det kan give en skævvridning at tale på alles vegne, også selvom intentionerne
er gode.
6. Kort orientering om aktuelle projekter i Nørreådalen
 Vandløbsrestaurering mellem Rindsholm og Tapdrup, v/Jørgen Jørgensen
o Skitse til et projekt, der ikke betyder vandstandshævning.


Ålum LAG-projekt v/ Mette Risager
o Etablering af friluftsfaciliteter ned til Nørreåen, f.eks. bålsted, shelters, boardwalk mv.



Multifunktionel Jordfordeling ved Ørum, status v/ Hanne
o Indgår som en lokal strategi i Landskabsstrategi Nørreåen, proces i jan-april 2021
o Delprojekterne er: Grundvandsbekyttelse, naturprojekter/LIFE IP, Kvorning
lavbundsprojekt, arrondering, rekreative stier, økologi.



Naturnationalparken ved Fussingø v/ Nanna
o Naturstyrelsen i Kronjylland har ejerskabet til projektet.
o Interessenter skal nu inddrages, færdig plan forventes til sommer 2021
o Naturnationalparken kan indvies i starten af 2022.



Vådområder i Venning v/ Bo Juncher
o Venning Enge skal udlægges til et 40 ha stort vådområde
o Der har været møde med Landbrugsstyrelsen, lodsejere og Randers Kommune
o Starter op til april 2021



Nørreå Natur- og Fritidscenter v/ Rolf Ebbesen
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o

Ud i det blå med projekt Nørreå



Nyt stisystem v/ Annette Stenov
o Sydlige del af åen ved Ø-bakker og ud til Viskum Hovedgaard
o Den gamle grusgrav i Vels omdannet til rekreativt område med shelter, som på sigt kan
lejes gennem Naturstyrelsen



Tidsrejsen v/ Ole Bach
o Samarbejde mellem Randers Regnskov og Randers Kommune
o Formidlingsprojekt



Bæredygtige fødevarer v/ Ole Bach
o Is (på Løvskal-kirsebær) o.lign

7. Bliv klogere på Nørreådalen
Andre må gerne melde ind med lignede indlæg til senere møder/ekskursioner.
Fuglelivet i Nørreådalen v/ Lars Mogensen
- Nørreådalen har et enormt potentiale ift. fugleliv (udpeget som Important Bird Area, IBA)
- Nørreådalen indeholder 49 bilag 1-arter, hvoraf 5 yngler i ådalen (Bilag 1-arter er særligt
beskyttelses-krævende):
o Isfugl
o Rørhøj
o Rød glente
o Trane
o Havørn
- Der er udpeget ca. 98 rødlistede fuglearter, som er i risiko for at uddø. Af rødlistede arter,
findes der ca. 36 ynglende arter i Nørreådalen. F.eks. Nattergalen. I alt 67 rødlistede arter er
registrere i Nørreådalen.
- I Helsnæs kan man se hvor bred ådalen er. Dette er gode forhold for vadefugle-arter.
o Op til 1000 Sangsvaner i området, som kan ses fra slutningen af februar.
o 12 ud af 13 gæs-arter, kan opleves i Nørreådalen.
o Fuglene benytter ådalene som genvej til vadehavene.
- Viskum er vigtigt område for både ynglende og rastende fugle.
- For at kunne bevare disse arealer for fugle, skal arealerne plejes, f.eks. vha. høslet eller
græsning.
o Altså mosaiklandskaber af både tørre og våde arealer.
o Der skal i den forbindelse være fokus på hvilke dyr, der skal anvendes til græsning,
græsningstryk, timing for høslet, osv.
- Vi savner stadig nogle fuglearter, som det kunne være fint, at tilgodese i planlægningen.
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Strategigruppens præsentation jf. pkt. 3:

Kort med alle medlemmer af strategigruppen for Landskabsstrategi Nørreådalen, jf. deres adresser i
Krak.
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