
Morgenkaffemøde 20. februar 2020 - Program:

• Landmanden, naturen og forvaltningen af Nørreådalen 
v/ Randers, Favrskov og Viborg Kommune

• Landskabsstrategien – hvad går den ud på og hvad kommer der ud af det. 
v/ Professor Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

• Den Danske Naturfond orienterer om fondens arbejde 
v/ Direktør Flemming Nielsen

• Perspektiver for ådalens udvikling
v/ Københavns Universitet 

• Hvem er inviteret og jeres rolle 

LANDSKABSSTRATEGI NØRREÅDALEN
Velkommen



MORGENKAFFEMØDE 20. FEBRUAR 2020
Landskabsstrategi   Nørreådalen

v/ Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune

Randers, Favrskov og Viborg Kommuner

Forskningsprogram
”Regionale Landskabsstrategier” ved Københavns Universitet

Life-IP Natureman
Landmanden som naturforvalter



Oversigtskort Landskabsstrategi Nørreådalen



Hvad er en landskabsstrategi ?

En landskabsstrategi vil ofte bestå af 3 dele: 
Vision, mål, plan og strategiske projekter

En strategi for, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden 
(landbrug, erhverv, natur, bosætning, klima, rekreative tiltag mv.)

En samlet strategi på tværs af 3 kommuner for en hel ådal



Hvorfor en landskabsstrategi ?
• Forbedre naturværdierne og landskabsoplevelsen i 

Nørreådalen, så den på sigt opfattes som et 
sammenhængende og attraktivt natur- og landskabsområde.

• Skabe et samlet overblik over Nørreådalens situation og 
udfordringer

• Sammenhæng mellem interesser i Nørreådalen

• Vandet i Nørreådalen 



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



I er det vigtige omdrejningspunkt!
• Interviews (gennemført, mangler offentlige møder Randers/Favrskov)
• Morgenkaffemøder (3 stk.)
• Strategigruppe (nedsættes forår 2020)
• Foredrag, ekskursion (forår 2020)
• Vandet i Nørreådalen (Workshop, september 2020)
• Regionalt tingsted (2020-21)

”Langstrakt” projekt
• Meget stort areal med mulighed for mange delprojekter
• Samarbejde på tværs:

lodsejere, borgere, arealer, Life-IP og kommuner
• Landskabsstrategi færdig i 2021
• Life-IP løber til 2026


