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1. Velkommen og præsentation af aftenens program v/ Hanne 
Præsentation af aftenens program. 

Præsentationsrunde – alle mødedeltagere præsenterede sig selv. 

Københavns Universitet optog hele eller dele af mødet. Optagelserne anvendes kun til intern brug i 

landskabsstrategi-regi. Ingen indsigelser til dette. 

2. Godkendelse af referat fra 2. strategigruppemøde den 28. januar 2021 v/ Jørgen 

Primdahl 
Bemærkning til punkt 8 vedr. muligheden for at sende flere forslag til mål. Muligheden for at sende forslag 

til mål til Københavns Universitet forbliver derfor åben.   

3. Vision – opsamling og to bud på en vision v/ Jørgen Primdahl og Lotte 
Opsamling på indsendte visioner: Vi har modtaget 5 forslag på visioner, se Jørgens præsentation på 

Viborg.dk/noerreaadalen. 

Præsentation af KU’s forslag til to alternative bud på en vision: 

• Visionen er at udvikle Nørreådalen som en multifunktionel helhed gennem samarbejdsdreven 

forvaltning af en ådal med værdifulde naturområder, et producerende landbrug, et varieret og 

tilgængeligt landskab, og et hjemsted for det gode liv på landet 

• Visionen er at Nørreådalen udgør et sammenhængende landskab af national og international 

betydning¹), hvor de mange interesser inden for natur, landbrug, kultur og bosætning udvikler sig i 

en fælles retning: mod et bæredygtigt, naturrigt og sammenhængende landskab, der tilbyder 

oplevelser, fødevarer og levesteder af høj kvalitet – til gavn for både mennesker og natur.  
¹) Dette kunne f.eks. være i form af en nationalpark, naturpark, Unesco Geopark eller Unesco Biosfærereservat 

Strategigruppens input til de to alternative bud på visioner:  

Der mangler noget om vandets veje i de to forslag, hvilket er en central interesse for landmændene.  

Visionerne indeholder fremmede ord såsom ”multifunktionel”, som er nødvendige af definere, så man ved 

hvad man siger ja til.  

Bemærkninger til 1. forslag: 
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Det er en lang ådal, man skal derfor se på de lokale kvaliteter, og så kan man tænke i sammenhænge til 

sidst – der er 1. vision god.  

”Multifunktionel helhed” er en god formulering.  

”samarbejdsdreven forvaltning” er en rigtig god formulering, ift. samarbejdet mellem kommunerne. 

Bemærkninger til 2. forslag: 

Nogle syntes at visionen er højtflyvende, og det kan som lodsejer være svært at overskue konsekvenserne 

ved denne vision.  

Andre syntes at det var positivt med den højtflyvende vision, og at den indeholder mange interessante 

muligheder. 

”Sammenhængende landskab” er en god formulering. 

Visionen skal gerne samle interesser, og man skal hver især kunne se sig selv i visionen. Visionen skal gerne 

sige, at vi vil noget. Københavns Universitet tilbød at sende en side ud til strategigruppen med korte 

beskrivelser af de forskellige typer: nationalpark, naturpark, geopark og Unesco-Biosfærereservat.  

Lotte og Jørgen arbejder lidt videre med formuleringer på en samlende vision til næste møde.  

4. Om ’planlægning’ v/ Jørgen Primdahl 
Hvorfor laver man planer og hvordan fungerer kommuneplanen i praksis - hvad betyder den? Se Jørgens 

præsentation på Viborg.dk/noerreaadalen. 

Særligt kommuneplanerne for de tre kommuner er vigtig i forbindelse med landskabsstrategien, både fordi 

vi skal forholde os til kommuneplanerne i landskabsstrategien, men vi kan også overveje om vi med 

strategien vil forsøge at påvirke kommuneplanerne ved næste revision. Kommuneplanerne binder ikke 

lodsejere, den binder kun kommunerne.  

5. Gældende planer og retningslinjer v/ Lotte 
Vigtigste gældende planer, udpegninger og retningslinjer i Nørreådalen, se Lottes præsentation på 

Viborg.dk/noerreaadalen.  

Det er vigtigt at vi kender til kommunale og regionale planer i strategiarbejdet, så vi får et overblik over: 

Hvor der er sammenhænge, hvor der mangler sammenhænge, udpegede eksisterende værdier, mangler 

der nogle værdier i udpegningerne, og kan vi skabe flere værdier, osv. 

Jørgen og Lotte vil lave et notat, som går mere i dybden med kommunale og regionale planer. 

6. Fælles snak om planer v/ Jørgen Primdahl og Lotte 
Der blev spurgt om, hvorfor ådalen i Randers og Favrskov kommuner ikke er udpeget som Natura 2000. 

Svar hertil: Det er også mærkeligt, og har at gøre med metoden for udpegningen i 1990’erne, som blev lagt 

over på amterne. Strategigruppen kan i den forbindelse overveje, om de vil forsøge at gøre noget ved 

denne udpegning, men spørgsmålet er: er det godt eller dårligt at eje Natura 2000-områder? Det er godt, 

hvis man gerne vil græsse sine arealer, for så er tilskuddet nemlig højere i Natura 2000-områder. 
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Der er allerede planer for mange dele af Nørreådalen, som ligger fast. Så landskabsstrategien skal vel puttes 

ind imellem. Det kunne være godt med en strategi for hvordan ådalen skal administreres i fremtiden.  

Der var bekymring over at landbrugsjord i ådalen ikke er udpeget som værdifuld landbrugsjord. Svar hertil: 

Intentionen med udpegningen var – og er – især at tage hensyn til værdifulde landbrugsjorder ved 

byudvikling og anden ’inddragelse’ af landbrugsjord. For de enkelte lodsejere har udpegningerne ikke 

nogen særlig betydning.  

Landskabsstrategien må meget gerne munde ud i, at vi (lodsejere, kommunerne, 

interesseorganisationerne) bliver bedre til at forstå hinanden. Erfaringen er, at det er lodsejerne der giver, 

og at man ikke får noget tilbage. Vi er nødt til at have et samarbejde, der går alle veje. 

Nørreådalen er et forbindelsesled mellem omkringliggende naturområder - ådalen har en betydning for 

sammenhængen, ikke blot for Nørreådalen i sig selv. Strategien skal forhåbentlig også tænke langsigtet, og 

dermed også omfatte fremtidige udfordringer såsom klimaforandringer.  

Det er svært at sætte streger på kort, og vi skal derfor også finde ud af hvilken form landskabsstrategiens 

plandel skal have.  

7. Lokal strategi for Ørum-Ø-området v/ Hanne 
Projektet for den kommende multifunktionelle jordfordeling og den lokale strategi for Ørum-Ø-området, se 

Hannes præsentation på Viborg.dk/noerreaadalen.  

Området er udvalgt i forbindelse med multifunktionel jordfordelingsprojekt, et projekt betalt af staten. 

Multifunktionel jordfordeling betyder flere forskellige typer projekter inden for samme område. Projektet 

starter op nu. Man kan følge med i projektet på Viborg.dk/lokalstrategi. 

8. Afrunding og tak for i aften v/ Jørgen Primdahl  
Vi afventer Corona. Forhåbentlig bliver næste møde fysisk. Hvis nedlukningen trækker ud, vil vi afholde 

endnu et virtuelt møde for at holde processen i gang, selvom dette ikke er ideelt. Der var ingen 

bemærkninger til dette forslag. 

Tak for i aften. 

 

 

 


