Nyhedsbrev nr. 2
Landskabsstrategi og jordfordeling i Nørreådalen
i området syd og øst for Ørum
August 2021
Vi vil med dette nyhedsbrev give dig en mulighed for at følge med i de mange ting, der sker i dit lokalområde.

I februar måned modtog du det første nyhedsbrev om Nørreådalen. Her fortalte vi om opstarten af en lokal landskabsstrategi for Nørreådalen og om den store jordfordeling i området, også kaldet Multifunktionel Jordfordeling (MUFJO).
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Lavbundsprojekt Nørreådalen
ved Kvorning

Foto fra en koncentreret workshop. Håndsprit, coronapas og afstand
var en forudsætning for kunne mødes og diskutere den lokale landskabsstrategi.
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Figur 1. Kort over Nørreådalen. Grønt: Udvalgte arealer med sårbar
natur. Rødt: Vådområder. Blåt: Grundvandsbeskyttelse. Gule pile:
Multifunktionel
A - Ansøgning Pilot ordning for
Kan der skabes sammenhæng mellem natur og landsbyer? Bilag
Multifunktionel jordfordeling
Nørreådalen ved Viborg

Landskabsstrategi for Nørreådalen

Der er bevilget støtte til en multifunktionel jordfordeling
(MUFJO) indenfor området på figur 1, og der arbejdes nu på
forberedelserne til selve jordfordelingen.
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I april 2021 skød Viborg Kommune en proces i gang med at
lave en lokal landskabsstrategi for Nørreådalen. Der blev afholdt et virtuelt møde med over 90 deltagere. Du kan gense
mødet på hjemmesiden, se link nedenfor.
Siden har ca. 25 personer med stærkt lokalt engagement
deltaget i 3 workshops, hvor der er ”brainstormet” og diskuteret emner i forhold til Nørreådalens fremtid. Tak til alle jer
der brugte jeres dyrebare fritid på disse spændende aftener!
Dette arbejde munder ud i en lokal landskabsstrategi for
Nørreådalen. Emnerne i strategien handler primært om
landbrug, natur og rekreative steder. Hvor kan vi gå ture i
ådalen? Kan naturen styrkes på våde landbrugsarealer?
Hvordan værnes om den gode landbrugsjord?
Den lokale strategi hænger tæt sammen med et tværkommunat projekt om at lave en regional strategi for hele Nørreådalen fra Viborg til Randers.
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Den 27. april blev der nedsat et lodsejerudvalg for hele Nørreådalen. Sammensætningen kan ses i referatet fra mødet,
og kan rekvireres ved Naturstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen.
Udvalget afholdt vurderingsforretning den 14.-15. juni, hvor
alle lodder i følgende projekter blev vurderet:
•
•
•
•
•

Kvorning lavbundsprojekt (ca. 430 ha)
Banestien ved Velds (ca. 30 ha)
Et lille afgræsningshegn ved Kvorning (ca. 10 ha)
To store afgræsningshegn ved Rydalsvej (ca. 170 ha)
Arealer ved Ørum vandværk (ca. 20 ha)

Du får mulighed for at høre om begge strategier på et offentligt møde den 29. september 2021 (tidspunkt og sted
udmeldes i pressen og på hjemmesiden). Herefter skal strategierne politisk behandles.

Landbrugsstyrelsen har påbegyndt jordfordelingsarbejdet
og besøgt de enkelte lodsejere i ovenstående projekter. Det
er den såkaldte ønskerunde, hvor formålet er at høre de enkelte lodsejeres ønsker til jordfordelingen. Der er over 100
ejendomme, som skal besøges. Derfor vil der gå lang tid før
alle er besøgt. Nogle lodsejere har allerede henvendt sig, og
de vil komme først i køen. Enkelte jordarealer er allerede opkøbt, og hvis der er flere lodsejere hvor en hurtig handel er
vigtig, er de meget velkomne til at henvende sig.

Kontaktperson:
Hanne Døssing Hornum, hdh@viborg.dk, tlf. 87 87 55 05

Kontaktperson:
Erik Steen Kristensen, erikri@lbst.dk, tlf. 24 81 29 53

Læs mere: viborg.dk/lokalstrategi

Læs mere: nst.dk/mufjo-noerreaadalen

Læs mere på viborg.dk/noerreaadalen

2

Udsigt over den skønne Nørreådal på en overskyet sommerdag.

Kvorning lavbundsprojekt
I engene syd for Kvorning arbejdes der på at lave et 430 ha
stort lavbundsprojekt. Der er i 2020-21 lavet en forundersøgelse, som blev præsenteret for de berørte lodsejere den 27.
april 2021. Den korte konklusion på undersøgelsen er, at der
er grundlag for at realisere projektet.
Beregninger viser at projektet vil bidrage til
• reduktion af 5.676 tons CO2-ækvivalenter/år.
• kvælstofreduktion til Randers Fjord på 13 tons/år
• forbedring af vandløbskvaliteten i flere af de mindre
vandløb.
Det forventes, at naturen i området bliver mere sammenhængende, varieret og dynamisk. Dette vil ske fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud
af drift.
Projektet realiseres som et statslig finansieret Klima-Lavbundsprojekt i stedet for EU medfinansieret Lavbundsprojekt. Dette giver bedre mulighed for at købe erstatningsjord
og mulighed for at tilbyde engangserstatning i stedet for
20-årig kompensation.

Selve jordfordelingsarbejdet begyndte i juni 2021.
I Kvorning klima-lavbundsprojekt er status for opkøb af projektjord ca. 100 ha og 300 ha jord til brug for erstatningsjord.
Med erhvervelsen af de mange ha erstatningsjord vurderer
Naturstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, at der kan opnås en
rigtig god fremdrift og laves gode jordfordelingsløsninger i
området.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte jordfordelingsplanlægger Terese Fosen Kyed på tlf.: 72 42 99 23
eller mail: terkye@lbst.dk
Læs mere: nst.dk/lavbundsprojektkvorning
nst.dk/mufjo-noerreaadalen
Kontaktperson:
Martin Nissen Nørgård, tlf. 93 56 41 00, marno@nst.dk

Fakta
I et lavbundsprojekt tages arealer ud af landbrugsdrift på
tørveholdige jorder ved at dræn og grøfter blokeres og vandløb så vidt muligt lægges mere terrænnært. Hermed vådgøres arealerne og området vil derefter kunne tilbageholde
drivhusgasser og kvælstof, og samtidig fremme naturkvaliteten.
Start på jordfordeling og kompensationsmuligheder
I Kvorning klima-lavbundsprojekt er der mulighed for at
modtage engangserstatning eller fx få erstatningsjord ved
at deltage i den igangsatte jordfordeling. Denne Jordfordelingen kører parallelt med den multifunktionelle jordfordeling i området.

Figur 2: Oversigtskort over Kvorning lavbundsprojekt med arealernes
forventede afvanding efter etablering af projektet.
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Repræsentanter fra EU-projektet ”Landmanden som naturforvalter” var den 16. juni 2021 forbi Niels Martin Møller Hansens fine overdrev. Et
overdrev er en naturtype, der findes på næringsfattige og solrige arealer. Her findes mange planter og insekter, som er sårbare.

Sårbar natur i Nørreådalen
Viborg Kommune afholdt i marts 2021 et virtuelt møde om
naturpleje i Nørreådalen. Mødet kan genses på hjemmesiden herunder. Du kan bl.a. se Velas fortælle om tilskudsordninger, og se et eksempel på hvordan man takler helårsgræsning i Hulsig Hede.
Lige nu arbejdes der med mulighederne for at etablere to
store afgræsningshegn i områder ved Rydalsvej (se grønne
arealer på Figur 1). Der kan herefter dannes græsningsfællesskaber, for de der ejer jord, indenfor de fremtidige hegnsområder.
Opgaven med at lave fællesskaber indenfor de store afgræsningshegn er tæt forbundet med jordfordelingen. Jordfordelingen giver lodsejerne mulighed for at bytte arealer
rundt, og når vi kender de fremtidige ejere, kan vi starte op
med at etablere græsningsfællesskaber. Der arbejdes på
muligheder for at gennemføre jordfordelingen på vilkår, der
ligner vilkår i klima-lavbundsprojekter og ”Puljen om sammenhængende arealer i og omkring Natura 2000”.
Viborg Kommune vil også, i samarbejde med Velas, oprette
erfa-samarbejder for lodsejere, så man kan dele og udveksle
erfaringer. Det tror vi på giver det bedste resultat.
Læs mere: viborg.dk/naturplejemoede
Kontaktperson:
Eva Christensen, echr@viborg.dk, tlf. 87 87 55 71

De vilde blomsters dag blev afholdt 20. juni. Der blev fundet mange
maj-gøgeurter og trævlekroner på Lars Schøler Hunsballes enge.

