Projekt Landskabsstrategi Nørreådalen

Til alle interesserede
Landskabsstrategi Nørreådalen – Status for året der gik og processen for 2021
År 2020 er snart gået, og på trods af et år med mange Corona restriktioner, er vi kommet rigtig godt i gang
med at forme en landskabsstrategi for Nørreådalen.
Med hjælp fra alle jer, der har deltaget i diverse arrangementer omkring Nørreådalen, og med input fra
fageksperter, har vi samlet en stor viden om, hvordan forholdene er, og hvilke ønsker I har for udviklingen i
Nørreådalen.
Der er nu nedsat en strategigruppe, som skal være med til at udarbejde et udkast til en strategi, som vil
blive offentliggjort i løbet af 2021. Forhåbentlig kan vi alle mødes i det nye år og diskutere dette udkast.
Med dette brev får I en detaljeret orientering om, hvad status er for processen med landskabsstrategien, og
hvordan vi forventer, at processen kommer til at se ud i 2021.
Du kan løbende holde dig opdateret om projektet på hjemmesiden: viborg.dk/noerreaadalen
Status og opsamling fra 2020
Målet er, at der udarbejdes en landskabsstrategi for Nørreådalen (for strækningen gennem Viborg,
Favrskov og Randers kommuner indtil Fladbro). Arbejdet begyndte i 2019 og landskabsstrategien forventes
færdig ved udgangen af 2021. Processen understøttes af Københavns Universitet v. Jørgen Primdahl og
Lotte Ruegaard Petersen.
I 2020 blev Danmark sammen med hele Verden ramt af Coronavirus. Trods Corona fik vi afholdt en række
arrangementer, dog med lidt forsinkelse samt mundbind og håndsprit.
Interviewundersøgelser
Københavns Universitet har i løbet af 2019 og 2020 interviewet omkring 200 lodsejere
fordelt over hele Nørreådalen i Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Samlet giver
undersøgelsen et godt billede af landbrugerne og deres syn på ådalen.
Interviewresultater fra Viborg, Randers og Favrskov kommuner er samlet i en rapport.
Rapporten kan du finde på hjemmesiden: viborg.dk/noerreaa-interviews
Morgenkaffemøder
Vi har afholdt tre morgenkaffemøder. Møderne var en platform for oplæg og diskussioner
om Nørreådalens fremtid. Her var ca. 90 kerneinteressenter inviteret, som skulle
repræsentere ådalens samlede interesser.
Materiale fra morgenkaffemøderne ligger på hjemmesiden:
viborg.dk/noerreaa-morgenkaffemoeder
Strategigruppen

Projekt Landskabsstrategi Nørreådalen

På det sidste morgenkaffemøde i september, fik vi samlet en strategigruppe. De frivillige
strategigruppemedlemmer repræsenterer interesserne i Nørreådalen, og strategigruppen
har således repræsentanter for lodsejerne, borgerforeninger, landbrug, ålav, naturinteresser,
kulturinteresser og rekreative interesser mv. Strategigruppen skal gennem en række møder
frem til sommer 2021 være med til at udforme landskabsstrategien i samarbejde med
Viborg, Randers og Favrskov kommuner samt Københavns Universitet.
Du kan følge strategigruppens arbejde på viborg.dk/noerreaa-strategi
Foredrag
Københavns Universitet og Folkeuniversitetet har afholdt fire offentlige foredrag om
geografien, kulturen, naturen og potentialerne samt udviklingsperspektiverne i Nørreådalen.
Alle var velkomne, og deltagelsen var gratis.
Oplæggene fra foredragene kan du finde på hjemmesiden: viborg.dk/noerreaa-foredrag
Temadag: Vandet i Nørreådalen
Den 30. september afholdte vi et heldagsarrangement om vandet i Nørreådalen. Formålet
med mødet var at skabe en fælles forståelse for handlemuligheder for vandet i Nørråen, og
definere de vigtigste problemstillinger der er i forhold til vandet. Vi blev enige om en række
mål omkring vandet i Nørreåen. Disse mål vil strategigruppen arbejde videre med i
landskabsstrategiens afsnit om målsætninger for Nørreådalen.
Oplæg fra temadagen findes på hjemmesiden Viborg.dk/noerreaa-vandet
Hvad skal der ske i 2021
Hold øje med hjemmesiden: viborg.dk/noerreaadalen, hvor vi løbende vil orientere om kommende
arrangementer i 2021. Du kan også abonnere på siden, så du får besked, når der er nyheder.
Strategigruppemøder
Strategigruppen skal på banen og udforme et udkast til landskabsstrategien. Dette sker hen
over en række møder frem til sommeren 2021.
Ekskursioner
Vi satser på at kunne afholde 1 eller 2 offentlige ekskursioner i Nørreådalen i
foråret/sommeren 2021, hvor vi med bus kører rundt i Nørreådalen, hører faglige oplæg
undervejs, og holder nogle pauser på udvalgte lokaliteter. Dette kan bidrage til et større
kendskab til og interesse for Nørreådalen og ådalens fremtid.
Offentligt møde
I august/september 2021 planlægger vi et offentligt møde, hvor udkastet til
landskabsstrategien præsenteres, og hvor der er mulighed for at komme med input og
bemærkninger til udkastet. Det offentlige arrangement skal være en kvalitetssikring af
landskabsstrategien.
Politisk godkendelse og lokale strategier
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Vi forventer at udkastet til landskabsstrategien er klar til politisk godkendelse ved udgangen
af 2021.
Samtidig vil der blive arbejdet videre på 2-3 lokale strategier.
Multifunktionel jordfordeling ved Ørum og Kvorning
Landbrugsstyrelsen har for ganske nyligt givet samtykke til fri jordfordeling i Nørreådalen, nærmere
betegnet området omkring Ørum. Jordfordelingen skal bl.a. bruges i forbindelse med naturtiltag,
vådområde- og lavbundsprojekter, grundvandsbeskyttelse og bedre forhold for friluftsliv og
landbrugserhvervet. Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/mufjo-noerreaadalen/
Ny hjemmeside for hele projektet
Viborg Kommune har netop lanceret en ny hjemmeside. Dette betyder at hjemmesiden for
Landskabsstrategi Nørreådalen ikke ser ud som den plejer, men at alt info og materiale stadig er
tilgængeligt. Tag et kig på viborg.dk/noerreaadalen
Du har mulighed for at abonnere på hjemmesiden, så du får besked, når der lægges nyheder på.
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til os.
Hvis din nabo eller foreningsfælle ikke har modtaget nærværende brev, så del gerne 
Tak for jeres samarbejde i 2020. Vi glæder os til at se jer igen i det nye år.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Nanna Kontni Prahm, Randers Kommune,
Ole Borg Christensen, Favrskov Kommune,
Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune,
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet,

mail: Nanna.Kontni.Prahm@randers.dk, tlf. 5116 2870
mail: ochr@favrskov.dk, tlf. 8964 5123
mail: hdh@viborg.dk, tlf. 8787 5505
mail: jpr@ign.ku.dk, tlf. 3027 5005

