
LIFE IP Natureman –
Landmanden som naturforvalter

Lodsejermøde 20. juni 2022



• Velkomst og indledning v. Eva Christensen, Viborg Kommune

• Status for Landskabsstrategi i Nørreådalen, v. Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune

• Vinter/helårs græsning v. Annemette Lyager Andersen, Velas

• Eksempler på græsningsmodeller og beregning af økonomi v. Annemette Lyager Andersen, Velas

• Jagt på arealer der afgræsses, muligheder og erfaringer, regler for jagt v. Hanne Junker Fris, Velas

• Pause - kaffe og brød

• Status om jordfordeling v. Erik Steen Kristensen, Landbrugsstyrelsen

• spørgsmål?

• Det videre forløb v. Eva Christensen, Viborg Kommune

Program



Projektområder – Opsummering 

November 2020: tilsagn MUFJO

Marts 2021: Virtuelt møde om naturpleje

December 2021: brev m. kort over 
ejer matrikler

Samtaler om jordfordeling er i gang

Hegns forslag:

• Grøn Hegn (overdrev_eng) ca.70 ha

• Blå Hegn øst for Rydalsvej ca. 90 ha

3 29-06-2022



Projektområder – Opsummering

Formål med projektet

• At I sammen med os, kan se at der er muligheder i området

• At den værktøjskasse vi stiller op med kan hjælpe med til at komme i mål med plejen

• At det giver Jer som lodsejere særlige økonomiske fordele ved at gå aktivt ind i projektet

• Særlige tilskudsordninger indenfor Natura 2000-områder

• Life IP Natureman tilskud 

• Jordfordeling gennem MUFJO m.m.

• At I vil være med og deltage i erfagrupper.

4 29-06-2022



• Forundersøgelse hydrologi og afgræsning

LIFE IP Natureman



Muligheder som lodsejer



• Velkomst og indledning v. Eva Christensen, Viborg Kommune

• Status for Landskabsstrategi i Nørreådalen, v. Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune

• Vinter/helårs græsning v. Annemette Lyager Andersen, Velas

• Eksempler på græsningsmodeller og beregning af økonomi v. Annemette Lyager Andersen, Velas

• Jagt på arealer der afgræsses, muligheder og erfaringer, regler for jagt v. Hanne Junker Fris, Velas

• Pause - kaffe og brød

• Status om jordfordeling v. Erik Steen Kristensen, Landbrugsstyrelsen

• spørgsmål?

• Det videre forløb v. Eva Christensen, Viborg Kommune

Program som ovenfor



Det videre forløb
• Opsamling af informationer fra jer

• Forundersøgelse af hydrologi 

• Afslutning af jordfordeling

Når ejerskab er kendt på arealerne 

• Etablering af Erfagrupper

• Afhænger af jeres ønsker og interesser

• TAK FOR I AFTEN

PP kommer på Viborg Kommunes hjemmeside

• LIFE IP Natureman –
• Landmanden som naturforvalter

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/udvikling-og-planer/udvikling/vi-udvikler-natur-og-klimaprojekter/life-ip-natureman-landmanden-som-naturforvalter/

