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Velkommen
v/ Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune

• Randers, Favrskov og Viborg Kommuner

• Forskningsprogram
”Regionale Landskabsstrategier” ved Københavns Universitet

• Life-IP Natureman (Viborg Kommune)
Landmanden som naturforvalter

• Hvem deltager i dag 



Oversigtskort Landskabsstrategi Nørreådalen



Hvad er en landskabsstrategi ?
• En landskabsstrategi vil ofte bestå af 3 dele: 

Vision, mål, plan - og strategiske/konkrete projekter

• Skal bruges til at virkeliggøre og realisere jeres muligheder og initiativer

• Skabe et samlet overblik over Nørreådalens situation og udfordringer

• Sammenhæng mellem interesser: Landbrug, erhverv, natur, kulturhistorie, 
bosætning, klima, rekreative tiltag mv.

• Forbedre naturværdierne og landskabsoplevelsen i Nørreådalen, så den på sigt 
opfattes som et sammenhængende og attraktivt natur-, kultur- og 
landskabsområde



I er omdrejningspunktet  - vi sætter rammerne
• Interviews gennemført 2019-2020
• Morgenkaffemøder (3 stk.)
• Strategigruppe (nedsættes nu)
• Foredrag (4 stk. – sidste afholdes 19. oktober, husk tilmelding)
• Vandet i Nørreådalen (Workshop, 30. september 2020)
• Regionalt tingsted eller lignende (2021)
• Lokale udviklingsstrategier 

• Landskabsstrategi færdig i 2021
• Life-IP løber til 2026
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Overblik over friluftsture – deltagersvar fra 2. foredrag

= besøgspunkt



Temaer på baggrund af bordsnak ved 2. morgenkaffemøde

Friluftsliv

Undertemaer: Stier (gå/cykle), forbindelser, udsigter, oplevelser (herunder kano/kajak), 
formidling

Natur

Undertemaer: Sammenhængende natur, naturpark, formidling, bævere, signalkrebs, natur 
på skrænterne, natur i/ved åen, vilde arter til naturpleje

Kulturhistorie

Undertemaer: Formidling, indtegning af arkæologiske interesser, bevaringsværdige 
fortidsminder

22/09/2020 8



Temaer på baggrund af bordsnak ved 2. morgenkaffemøde

Fremtidens landbrug

Undertemaer: Jordfordeling, fællesgræsning, naturplejekød, biomasse, bioøkonomi

Vandet i Nørreåen

Undertemaer: Vandstand, grøde, vandopsamling/vandtilbageholdelse, vandkvalitet

Landsbyliv og fællesskaber

Undertemaer: Mødesteder, legeområder, børn/unge, nye samarbejder og fællesskaber 
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Nørreå Natur og Fritidscenter

Øster Velling: 
stisystem og 
trampestikort

Ålum: høhotel

Fladbro: 
forbedring af stier 
langs Nørreåen

Venning: shelters, høhotel, 
ovalbane (forbinde Fussing 
Sø og Nørreå)

Stevnstrup: ophalersted

Ørum: børneskov

Signaturforklaring: 
- Friluftsliv
- Natur
- Kulturhistorie
- Fremtidens Landbrug
- Vandet i Nørreåen
- Landsbyliv og fællesskaber

Naturpark
Viborg

Heltzen lavbundsprojektKorreborg Bæk: 
vådområde

DDNF: Læsten Bakker

Randers 
Regnskov/Randers 
Kommune: Tidsrejsen

Slots- og Kulturstyrelsen: 
opkøb af fortidsminder –
lod v. Tjele Gods

NST 
Himmerland: 
Biomassehøst 
v. Ørum

Ny moniterings-
teknologi: Nørreålav 
og Aalborg Uni.

“Jeres” 
igangvær

ende 
projekter



Jeres ideer til nye projekter
Friluftsliv
• Forbedret adgang til Nørreåen (slå stier + skiltning) fx til fiskebro syd for Randers City Camp. 

• Gangbro over Nørreåen v. Øster Velling mod Venning.

• Kanohotel Fladbro (aflåst opmagasinering af kanoer/kajak)

• Forbindelse langs med å til diverse naturområder i respekt for landmænd og dyreliv. Både nord/syd for åen. Simple broer tværs over vandløb, 
åer. OBS vandstanden. Wiskum skov indgang – udgang mod Løvskal. 

• Bedre forhold for kano og kajak turisme. Flere ”trædesten”. 

• Spang mellem Tapdrup og Vinkel – Naturpark/lokalt 

• Heltzen projekt – gåsti/gangsti hele vejen ud til Økær Bro ”Froms Bro”

• Cykle fra Viborg til Randers/gå

• Et forbindelsesled gennem ådalen.

• Bruunshåb/Øby  herfra til Skjern Bro ad sydsiden. Overdrev. 

• Velds Møllebæk: stier/oversigt/udflugtspunkter, sti langs dæmningen, afgræsning, fugletårn, vældene på nordsiden. 

• Oplevelser ved åen: Ture. Udkigssteder i forbindelse med stier. 

• Sammenhængende rekreativ forbindelse (ala Trækstien langs Gudenåen) eller evt. på kanten, hvor det er tørt

• Flere stier

• Shelters

• Fugletårne
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Jeres ideer til nye projekter

Natur

• I skoleregi skal der være mere naturforståelse og undervisning i samme

• Udsætning af bævere 

• Øget naturfokus på skrænterne

• Naturpark på tværs af kommunerne

• Materiale om områdets naturperler i område placering, beskrivelse, fugleliv, dyreliv, fisk, krebs

• Spang mellem Tapdrup og Vinkel – Naturpark/lokalt 

• Analyse af signalkrebsens effekt

• Bruunshåb/Øby  herfra til Skjern Bro ad sydsiden. Overdrev! 

• Velds Møllebæk: stier/oversigt/udflugtspunkter, sti langs dæmningen, afgræsning, fugletårn, vældene på nordsiden. 

• Ellesumpen ved Koldbæk. Fredet 1973. Viskum skov. 

• Store sammenhængende naturarealer – afgræsset med vilde arter

• Ønske om at Fussingø Naturnationalpark også knytter sig til Nørreådalen.
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Jeres ideer til nye projekter

Kulturhistorie

• Kan LIFE IP indtegne arkæologiske interesser? F.eks. Bronzealdervejen 

• Kulturbeskrivelser

Fremtidens landbrug

• Virkelig samarbejde med lodsejerne i respekt for landbrugsdriften – eks. via jordfordeling

• Jordfordelingsprojekter generelt

• Sammenhængende store græsningsarealer for flere landmænd

• Brug af biomasse til grøn energi

• Afsætning af kød fra Nørreådalen – Økonomi

• Fællesgræsning
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Jeres ideer til nye projekter

Vandet i Nørreåen

• Redesign af grødeopsamling v. Fladbro for at tilgodese kano/kajakfart. 

• Opsamling af regnvand fx mellem Øster + Vester Velling (så vi kan regulere tilgang af vand til åen)

• Vandkvalitet: Forklaringsmodeller på mindre grøde, vandstigninger og rent vand

Landsbyliv og fællesskaber

• Spang mellem Tapdrup og Vinkel – Naturpark/lokalt 

• Involvering af socioøkonomi i LIFE IP 

• Undervisning om natur – og Nørreådalen – i skoleregi
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Workshop: Input fra temagrupper til strategigruppen

Temaer: Fremtidens landbrug, Vandet i Nørreåen, Landsbyliv og 
fællesskaber, Friluftsliv, Natur, Kulturhistorie.

Hver temagruppe skal: 

1) Skrive projekter på listerne (igangværende og nye), hvis der mangler

2) Skrive 3 mål/visioner/ideer for jeres tema, som I i temagruppen ønsker, at 
strategigruppen tager med videre i deres arbejde
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Landbruget og landskabet

Lotte’s gennemgang af ideer og forslag fra det sidste morgenkaffemøde 
rummede ikke mange forslag der direkte handler om landbruget.
Fra interviewundersøgelsen ved vi:
• At de fleste landbrugere er åbne overfor deltagelse i en række forskellige 

ordninger knyttet til anvendelse af engene herunder, afgræsning, 
biomasseproduktion og fællesgræsning

• At de fleste er åbne over for deltagelse i fælles projekter
• At en meget stor andel er interesseret i at deltage – på forskellige vis - i 

jordfordeling

To eksempler på udlandet kan måske give inspiration til samarbejdsprojekter
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Landbruget og landskabet                                                         
- eksempel 1: Hollandske Miljøkooperativer
• For ca 30 år siden blev der i Holland udviklet nogle foreninger blandt 

landmænd – skete i protest mod central miljøregulering
• Siden udviklede der sig mere en 100 af sådanne foreninger – meget 

forskellige mht til aktiviteter og innovation
• Mest kendt er foreningen – ‘Det Nordfrisiske Skovland’ – den har ca 1000 

medlemmer – heraf er ¾-dele landmænd.
• Denne forening har igennem mange haft status som ‘forsøgsordning’ 

under EU’s landdistriktsprogram. 
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Landbruget og landskabet                                                         
- eksempel 1: Hollandske Miljøkooperativer
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Landbruget og landskabet                                                         
- eksempel 1b: ‘Det Nordfrisiske Skovland’ (DNF)
• I dag er foreningen en af 40 regionale kooperativer i Holland. Disse laver hver især selv

deres eget landbrugsdistriktsprogram i forhandling med ministeriet og EU. 

• Herefter laver foreningen – gennem bagdøren - selv aftaler med den enkelte landmand. 
Foreningen udfører papirarbejdet og tager det juridiske ansvar overfor EU – alt sammen for 
5% af støtten. For DNF er der bl.a. forvaltningsaftaler for 2500-2900 ha ekstensive 
græsarealer

• Foreningen gennemfører også planopgaver og større projekter i samarbejde med kommune 
og stat
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Landbruget og Nørreådalen 
Til overvejelse:

Kunne det være en idé at samarbejde omkring forvaltningen af 
engarealerne i Nørreådalen?

– f.eks. lave en forening, måske i samarbejde med Nørreålavet 
og/eller landboforeningerne, som koordinerer forvaltningen af 
engene, dvs. græsning, slåning, biomassehøst mv. – formidler 
græsningen eller slåningen og står for ansøgning om støtte, 
samarbejde med den offentlige naturforvaltning mv?
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Landbruget og landskabet                                                         
- eksempel 2 – ‘farm walks i New Zealand
• Midt i 1980’erne fjernede man alt landbrugsstøtte i New Zealand – fra det ene år til det –

man rev stikket ud, som de siger

• Det sad landmændene i en lille by på Sydøen og snakkede om. Så var der en af byboerne 
der sagde til dem: Hvad piver I over, I har jeres landbrug i det smukkeste landskab i 
verden – hvorfor organiserer I ikke noget for turister? 

• 3 måneder senere åbnede 9 landmænd noget der i dag er meget berømt: The Banks 
Track. 

• Ideen er at man kan købe enten end 2-dages eller 3-dages pakke, hvor man hver dag 
lukker 12 vandrede (som regel 3-4 grupper) ind på turen. Så går man (10 af de 12 som 
regel) 3-4 dage igennem et fantastisk landskab – man bor lidt primitivt (pack packing), 
men dog i seng i et rent rum. En tredages tur koster ca. 1400 kr per person

• I dag er der ‘farm walks overalt i New Zealand – det er blevet en kæmpe succes
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Landbruget og landskabet                                                         
- eksempel 2 – ‘farm walks i New Zealand
• Som New Zealandsk turist er farm walks en måde at opleve 

landbrugslandskaber i sit eget land – langt størsteparten af befolkningen 
er byfolk

• For udenlandske turister giver farm walks en helt enestående mulighed for 
at opleve landet på en anderledes måde
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Landbruget og Nørreådalen

Til overvejelse:

Kunne man forestille et projekt, hvor en række landmænd –
evt i samarbejde med turistforeningen og/eller Dansk 
Vandrelaug– organiserede pakketure i Nørreådalen for 
vandrerer og cyklister – og sikrede overnatining og evt anden 
servicering?
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Workshop: Input fra temagrupper til strategigruppen

Temaer: Fremtidens landbrug, Vandet i Nørreåen, Landsbyliv og 
fællesskaber, Friluftsliv, Natur, Kulturhistorie.

Hver temagruppe skal: 

1) Skrive projekter på listerne (igangværende og nye), hvis der mangler

2) Skrive 3 mål/visioner/ideer for jeres tema, som I i temagruppen ønsker, at 
strategigruppen tager med videre i deres arbejde

22/09/2020 28



Tak for i dag 

Tjek hjemmesiden:

viborg.dk/norreaadalen

Næste foredrag:
19. oktober kl. 19 i Løvskalhus 

Første møde i strategigruppen
30. nov. eller 3. december kl. 19-21



Ekstra slides…. Bare i tilfælde af 



Nørreåens repræsentanter ved det 1. morgenkaffemøde, marts 2020



Interesser i Nørreådalen

Landsbyudvikling:
Arbejdspladser 
Erhverv
Turisme

Udvikling af 
dyrkningsmetoder i 

ådalen

Vådområder 
Lavbund

Græsning
Fællesgræsning

og hegning

Beskyttelse af 
kildevæld og overdrev  

Høst af 
biomasse

Naturkød: 
Afsætning og 
branding

Rekreative tiltag

Rydning af 
træer og 

buske

Kulturmiljøer 

● Natur og biodiversitet 
● Landbrugserhverv
● Landsbyudvikling og turisme
● Klima og næringsstoffer
● Vandløbsforvaltning

Vandløbsforvaltning
på hele strækningen



Aktuelle projekter – Viborg kommune (I)



Aktuelle projekter – Viborg kommune (II)



Randers og Favrskov:

• Projekt mellem Ålum 
og V. Velling

• Isætningssted
• Boardwalk
• Trampesti og fiskebroer
• Kajakhotel
• Shelters
• Toilet

Randers:

Vådområdeprojekt
40 ha ved Venning.

Danmarks første 
naturnationalpark v. 
Fussingø
• Processen starter op til 

efteråret
• Forventes etableret om 

2-3 år



MUFJO Nørreådalen
(Multi-Funktionel-JOrdfordeling)


