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Kære Nørreådals-interesseret,
SEKTION FOR

Du inviteres hermed til det tredje morgenkaffemøde omkring Nørreådalens
fremtid. Vi håber meget, at du har tid og lyst til at deltage.
Mødet afholdes i Tjelecenteret – forsamlingshuset, Tjelevej 9, Ørum,
8830 Tjele, torsdag d. 17. september 2020 kl. 8.15-10.30.
Vi regner med, at dette bliver det sidste møde med den brede kreds af
interessenter. Under mødet vil der, som tidligere nævnt, blive opsat en
seddel, hvor man er velkommen til at skrive sig på som medlem af den
kommende ’strategi-gruppe’.
Strategigruppen vil – med assistance fra KU og med deltagelse af
kommunerne – få til opgave at udforme strategien for Nørreådalen. Efter 34 møder i strategigruppen skulle strategien gerne være klar i et første udkast.
Udkastet kan herefter dels fremlægges for de kommunale politikere, dels
præsenteres på et stort offentligt møde.
Præcis hvordan vi gør dette er ikke på plads – det vil bl.a. afhænge af, hvad
strategigruppen finder frem til.
På morgenkaffemødet d. 17. september vil vi benytte lejligheden til, via
arbejde i grupper, at få konkrete bud til strategien – udover alle de gode
ideer og forslag, vi allerede har fået.
Endelig sætter vi emnet ’klimaet og landbruget’ på dagsordenen gennem et
indlæg af professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet.
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Programmet for morgenkaffemødet ser således ud:
-

SIDE 2 AF 2

Velkomst og præsentation af dagens program v. Hanne Døssing
Hornum, Viborg Kommune
Opsamling på sidste morgenkaffemøde – præsentation af temaer v.
Lotte Ruegaard Petersen, Københavns Universitet
Landbruget og landskabet – to korte eksempler fra udlandet til
inspiration v. Jørgen Primdahl, Københavns Universitet
Klimaforandring og landbruget – hvor ligger udfordringerne? v.
professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet
Workshop i grupper: Input til strategigruppen

Tilmelding til morgenkaffemødet skal ske via hjemmesiden:
www.viborg.dk/morgenkaffe
Foredragsrække
Endelig minder vi om de to sidste foredrag, som finder sted i Løvskalhus:
’Naturen i Nørreådalen’ (16. september 2020) og ’Nørreådalen mellem
fortid og fremtid’ (19. oktober 2020).
Tilmelding til foredragene skal ske via hjemmesiden:
www.viborg.dk/norreaadalen

Med venlig hilsen
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På vegne af
Randers Kommune

Favrskov Kommune

Viborg Kommune

Kontaktinfo:
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet, mail: jpr@ign.ku.dk, tlf: 3027 5005
Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune, mail: hdh@viborg.dk, tlf: 8787 5505
Nanna Kontni Prahm, Randers Kommune, mail: Nanna.Kontni.Prahm@randers.dk, tlf: 5116 2870
Ole Borg Christensen, Favrskov Kommune, mail: ochr@favrskov.dk, tlf: 8964 5123

