
1. Strategigruppemøde, 28. januar 2021, 19.00-21.15 

1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen Hanne Døssing Hornum 5 min

2. Godkendelse af referat Jørgen Primdahl (JP) 5 min

3. Udpegning af formand JP 10 min

4. Vision. Forskellige bud på vision for Nørreådalens udvikling JP og Lotte 20 min

5. 8 spørgsmål man skal tænke på, når man sætter mål JP 5 min

6. Overordende mål – hvilke mål skal vi sætte for HELE ådalen JP og Lotte 20 min

Kl. 20.05 Kort pause – man skal logge sig ind på den gruppe man vil være med i. 

7. Konkrete mål indenfor: Landbrug, natur, friluftsliv og 
landdistriktsudvikling/kulturmiljø

Referent er udpeget til 
hver gruppe

20 min

20.30                                    Man logger sig ind på hovedmødet igen

8. Fremlæggelse af mål fra hver gruppe JP og referenter 15 min

10. Opvarmning til plandelen. Lotte giver en hurtig oversight over 
vigtige udpegninger. Sendes som notat senere. Første forslag til 
projekter

Lotte og JP 15.min

11. De kommende møder. Skal vi udsætte processen lidt eller
fortsætte med virtuelle møder?

JP og Lotte 15 min

115/02/2021



Mål og formål

Mål Et sted man bevæger sig imod 

Formål Det man ønsker at opnå med en bestemt handling eller 
længerevarende indsats

Målsætning: Et mål som man arbejder hen imod at få opfyldt eller en 
vedtaget erklæring om et sådant mål 

215/02/2021

Ifølge nudansk ordborg



7 spørgsmål det kan være godt at have i baghovedet når man 
sætter mål

315/02/2021

1. Hvor er man nu?   - Nørreådalen idag – værdier, problemer, ønsker 

2. Hvor kom man fra? – Nørreådalens natur- og kulturhistorie

3. Hvor ønsker man at være? – Hvor skal Nørreådalen være i fremtiden?

4. Hvilke barrierer er der? – barrierer ‘indefra’,  fra ådalens egne lodsejere, lokalforeninger borgere og 

‘udefra’, fra kommunerne, naturstyrelser, m.fl.

5. Hvad har man behov for udefra/indefra ? – forventninger til hjælp og handlinger

6. Hvordan skal man forholde sig til flere samtidige mål?- hvilke prioriteringer er der behov 

for?

7. Hvad vil man betegne som en succes? – Hvilke succeskriterier kan opstilles?

8. Skal vi koble vores mål til FNs verdensmål?

Idag skal vi koncentrere os om spørgsmål 3 – sp. 4-8 afklarer vi løbene

√

√



Overordnede mål for hele ådalen

415/02/2021

Forslag til overordnede mål for hele ådalen – som de blev nævnt
på selve mødet:

• Branding med reference til Nørreådalen
• Turismen
• Naturen skal formidles
• Natur- og kulturlandskabet i Nørreådalen
• Nemmere at opleve Nørreådalen
• Multifunktionelle jordfordeling
• Undersøge de fremtidige produktionsmuligheder
• Central formidling



Overordnede mål for hele ådalen

515/02/2021

Indkomne (udover vision og projekter)
• Øget bosætning i Nørreådalens landsbyer (Lars)
• Forbedret afvandning og spildevandsrensning (Lone)
• Etableres cykelstier langs vejene (Lone)

Tværgående mål ift vores inputnotat
• Vandforvaltningen
• Sikring af fortsat græsning i ådalen af hensyn til landbrug, 

diversitet, og et åbent landskab


