Ørum-Ø-området

Program:
16.30 – 16.45

Velkomst og ultrakort
præsentation

16.45 – 17.55

1. Udkast til en strategi baseret
på inputs fra 1. workshop
- Præsentationer og løbende
diskussion

17.55 – 18.00

Hvem har lyst til at præsentere
for Ekspertgruppen – det kan
godt være flere

18.00 – 18.30

Tapas-tallerken

18.30 – 18.45

Præsentation af udkast til
strategi

18.45 – 19.15

Eksperternes bud på en strategi

19.15 – 20.30

Fælles diskussion af oplæggene

18.1
2. Møde i strategiegruppen
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Første forslag til strategi for Ørum-Ø-området
Vi har samlet og indarbejdet:
• jeres bidrag fra første workshop 10. maj
• bidrag fra de 11 postkort
• Stifindergruppens kort
• bidrag Susanne Kraft baseret på samtaler med 13 borgere
• Kommunens og naturstyrelsens initiativer
I den følgende præsentation starter vi med de spørgsmål I diskuterede på
først workshop: Hvad er de vigtigste kvaliteter? Hvad er udfordringer ?
Forslag til forbedringer og løsninger
Derefter præsenterer vi et forslag til vision og overordnede mål, baseret på
vores tolkning af hvad I har sagt
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De vigtigste kvaliteter i ‘Ørum-Ø-områdets landskab’
- Inputs fra 1. workshop, 10. maj
Landskabet: Udsigter, åbenheden og variation – bl.a.:
• udsigten fra Hvidding Høje,
• unikt kuperet terræn der giver et flot landskab
• luft-plads-marker
• dyr på marken
• plads i landsbyerne
Naturen – bl.a.:
• rester af græsningslyngbakker med enkeltstående ege,
• mangestammede bøge præget af nedbidning
• vigtig natur i Heltzens enge
• vigtige arter som Gul Stenbræk
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De vigtigste kvaliteter i ‘Ørum-Ø-områdets’ landskab’ -

Inputs fra 1. workshop, 10. maj

Kulturhistorien i landskabet – bl.a.:
• jordvolde, voldsteder, gravhøje,
• hulveje, bronzealderveje,
• Nørreåen som pramdragervej
Friluftlivet – bl.a. et etableret stisystem
Særlige steder – Ø Bakker, Futdalen, Louringgård
Tæt på to store byer - Viborg og Randers
Nørreådalen som en attrativ fordør/bagdør til områdets byer
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Udfordringer: ‘Ørum-Ø-områdets’ landskab

- Inputs fra 1. workshop, 10. maj:

At finde den rette balance mellem vådt og tørt - bl.a.:
• græsning - skal være mulig, hvis lodsejerne skal stille jord til rådighed,
• savner vandføring i Nørreå - Nybrovej står oversvømmet ofte,
Mangler i den rekreative infrastruktur –bl.a.:
• bedre sammenhæng i stierne,
• adgang for forskelige brugertyper, evt. handikapvenlige stier evt.
differentiering af stier i forhold til brugergrupper
• adgang til og ophold ved åen så der kan fiskes + anlægspladser for
kajak/kano
• udsigtspunkter og p-pladser
• shelterpladser
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Udfordringer: ‘Ørum-Ø-områdets landskab’
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- Inputs fra 1. workshop, 10. maj:

Mangler formidling om naturværdier, kulturhistorie,
adgangsmuligheder, god adfærd i naturen, regler om færdsel – bl.a.:
• formidling af naturværdier: gul stenbræk, kildevæld mv
• formidling af kulturhistoriske værdier
• info om adgangsregler – hvor må man gå og hvor må man ikke gå
• info om god adfærd i naturen
• samlet info om stier
Manglende national profil: området har så mange værdier og potentialer så
det kan opgraderes til en national attraktion
Vi mangler flere jordejere og flere jægere i processen
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Løsninger og ideer: ‘Ørum-Ø-områdets landskab’
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- Inputs fra 1. workshop, 10. maj:

Ådales fremtidige arealanvendelse
• ikke flere våd-/lavsbundsområder end dem der er nu og er planlagt for
• samgræsning på egnede arealer ER der interesse for samgræsning og er
der nok interesse for afgræsning i ådalen ? Er græsningslav en mulighed?
Naturen i ådalen
• den sårbare natur skal beskyttes i forhold til den rekreative anvendelse –
f.eks. Ynglende fugle i forhold til kano og kajaksejlads. Der skal også
passes på Odderen. Hvordan skal denne beskyttelses ske?

Friluftsliv – ikke udtømmende beskrivelse men det meste er på kortet
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• Bedre sammenhæng i stinettet – se kortet for muligheder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skovveje i Viskum Skove kan bidrage til samlet stinet
Torsager: Kano-ophalerplads + Fiskeri + sti + p-plads + borde-bænkesæt
Ny P-plads på Kim Thisted’s ejendom /adgang til Ø?
Stien gennem Ø-bakker fra P-pladsen og til skovvejen i øst kunne istandsættes,
så også barnevogne og evt. cykler kunne færdes.
Louringgård: Formidlings- og servicecenter, fx naturformidling og cykeludlejning.
Tilbud til MTB'ere så de ikke er overalt fx ved Kvorning Mølle.
Shelterplads: Mollerup, Kvorning og andre steder.
Udsigtspunkter – handicapvenlige. Bl.a. udover lavbundsprojektet
Tunneller fra engen op i bakkerne, fx ved hjortefarmen. Hvor er det?
Broer over åen Hvor?
Handicapvenlige stier og udendørs fitness Hvor?
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Løsninger og ideer: ‘Ørum-Ø-områdets landskab’

- Inputs fra 1. workshop, 10. maj:

Kulturhistorie
• Jynneovnen, gl. stenhøj – fritlægge og lægge sti omkring.
• Udgravning af langdysserne ved Kvorning.
• Gravhøje ture.
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Løsninger og ideer: ‘Ørum-Ø-områdets landskab’

- Inputs fra 1. workshop, 10. maj:

Formidling
• Formidling af naturværdier: gul stenbræk, kildevæld mv Hvordan?
• Formidling af kulturhistoriske værdier: hvor og hvordan
• Info om adgangsregler – hvor må man gå og hvor må man ikke gå –
Hvordan: skilte/kommunens hjemmeside/folder?
• Info om god adfærd i naturen – Hvordan: skilte ?
• Samlet info om stier – Hvordan: på skilte, papir og/eller digitalt APP?
• Louringgård som formidlingscenter og udgangspunkt for en lang række
turforslag og aktiviteter
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Løsninger og ideer: ‘Ørum-Ø-områdets landskab’
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- Inputs fra 1. workshop, 10. maj:

Manglende national profil: området har så mange værdier og potentialer så
det kan opgraderes til en national attraktion Hvordan gøres det? Handler det
om markedsføring –dvs skal vi inddrage turistorganisationer? Er det en
opgave for den regionale strategi?
Vi mangler flere jordejere og flere jægere i strategiprocessen: Hvordan
løses dette?
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Første bud på vision og overordnede mål
Vision
Ørum-Ø-området skal udvikles til et tilgængeligt
og varieret ådalslandskab præget af vådområder
og græsningsarealer, med rige natur- og
landskabsværdier,
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Fem overordnede mål
Ørum-Ø-områdets fremtidige landskab skal:
1. fremstræde som et varieret og overvejende åbent landskab, med en
mosaik af vådområder, ekstensive græsarealer og krat i ådalsbunden,
samt skov, marker og græsarealer på siderne.
2. indeholde og udvikle værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet
3. tilbyde et bredt udsnit af oplevelser for friluftsfolk – både lokale og
gæster udefra
4. forvaltes i et konstruktivt samarbejde mellem lodsejere, lokalsamfund,
kommunen og andre interessenter,
•

Forvaltningen af området skal sikre at der opretholdes den bedste mulige balance
mellem det våde og det tørre og det lukkede og det åbne Skal denne del evt være en
del af visionen

5. levere sine bidrage til reduktion af C02 og kvælstofudledning
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Efter middag viser vi:
•
•
•
•

Vision
Mål
Ideer og løsninger
Kort

- Man må MEGET gerne supplere når vi præsentere
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