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Indsendte visioner, 1-2
• Nørreådalen er et landbrugssamfund med fokus på produktion af
kvalitetsfødevarer med respekt for naturen. Vi vil vise vejen for
det gode liv på landet på tværs af kommunegrænser! Nørreåens
vandføringsevne tilpasses klimaforandringerne.
•

Om 25 år er Nørreådalen klimapositiv, biodiversiteten stiger og
området er ”best case scenario” og alle kommer strømmende til
for at lære ….
Om 25 år har Nørreådalen været en model for bæredygtig
udvikling i 15 år….
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Indsendte visioner, 3-5
• Formål med et kommende udviklingsprojekt for Nørreådalen: At
udvikle Nørreådalen til at indgå i en Nationalpark Midtjylland
som en jysk pendant til Nationalpark Kongernes Nordsjælland,
herunder:
- At bevare og genskabe Nørreålandskabets naturområder som
forberedelse til at kunne indgå som del af en sammenhængende
Nationalpark Midtjylland.
- At udvikle og markedsføre Nørreålandskabets landsbyer som
attraktive bosætningsområder.
• Nørreådalen med Nørreå udvikler sig til et enestående
sammenhængende naturområde fra Viborg/Hald Sø til Randers.
• Visionen for Nørreådalens fremtid er at området skal udvikle sig i
positiv retning for samtlige interessenter. Der skal være
økonomiske driftsmuligheder for lodsejere for at kunne bevare
det åbne landskab, for sikring og fremme af biodiversitet, for
begrænsning af bl.a. den generelle CO2 belastning, og sidst men
ikke mindst for at understøtte det stadig større ønske om
adgang til naturen.
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To bud på en samlende vision
• Visionen er at udvikle Nørreådalen som en multifunktionel
helhed gennem samarbejdsdreven forvaltning af en ådal med
værdifulde naturområder, et producerende landbrug, et varieret
og tilgængeligt landskab, og et hjemsted for det gode liv på
landet
• Visionen er at Nørreådalen udgør et sammenhængende landskab
af national og international betydning¹), hvor de mange
interesser inden for natur, landbrug, kultur og bosætning
udvikler sig i en fælles retning: mod et bæredygtigt, naturrigt og
sammenhængende landskab, der tilbyder oplevelser, fødevarer
og levesteder af høj kvalitet – til gavn for både mennesker og
natur.
• ¹) Dette kunne f.eks. være i form af en nationalpark, naturpark,
Unesco Geopark eller Unesco Biosfærereservat
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Planlægning er ...
• At forbinde viden med handling John Friedman
• En bevidst kollektiv indsats for at nytænke en by, en byregion eller et
landområde og oversætte resultatet til prioritering af strategiske
infrastrukturinvesteringer, bevarelsesforanstaltninger og principper
for regulering af arealanvendelsen, Patsy Healey
• Fremtidsorienterede processer gennem hvilke aktøren for at få
kontrol over sine omgivelser og derigennem at kunne gennemføre
sine intentioner, Lennart Lundquist

Aktøren: offenlige planlæggere, politikkere, lokalsamfund,
foreninger, virksomheder og borgere
Kontrol: lovgivning–incitamenter–rådgivning/ oplysning-aftaler
Intentioner: beskyttelse, forbedring og forvaltning af landskabet
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Hvordan fungerer kommuneplanen?
• Som en politisk godkendt vision om hvad man ønsker med
kommunens udvikling - her kan alle orienterer sig om hvad
kommunen vil arbejde for
• Som en ramme for den daglige forvaltning af lovgivningen.
Kommunen er forpligtiget til at inddrage kommuneplanens
bestemmelser, når der træffes forvaltningsmæssige afgørelser,
MEN enhver ansøgning skal vurderes individuelt – planens
bestemmelser skal sættes i konkret forbindelse med det der søges
om
• Som et grundlag for prioriteringer af investeringer,
støtteordninger, indsatser mv.
• Kommunen skal arbejde for planen, men kommuneplanen har ingen
retsvirkninger overfor den enkelte grundejere – det har alene
lokalplaner
• De tre kommuneplaner vil påvirke vores landskabsstrategi – men det
gælder (forhåbentlig) også omvendt

Et eksempel – skovrejsning
I Viborg Kommuneplan 2017-2029 er der to retningslinier for skovrejsning:
1. Skovarealet ønskes øget, uden at natur- og landskabsværdier, geologiske
eller kulturhistoriske værdier forringes.
2. På kort er udpeget skovrejsningsområder, hvor skovtilplantning ønskes
fremmet, og områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

