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• Velkomst 
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• Opsamling på jeres input fra første morgenkaffemøde samt første foredrag 
v/ Lotte Ruegaard Petersen, Københavns Universitet

• Mellem land og by – holdninger til landbrug, natur og miljø 
v/ professor Johs Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet

• Nørreådalens naturværdier og projektmuligheder ift. LIFE IP Natureman
v/ projektleder Eva Christensen, Viborg Kommune

• Igangværende initiativer i Nørreådalen 
v/ Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune 

• Drøftelser ved kaffebordene
v/ Jørgen og Lotte, KU
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Velkommen
v/ Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune

• Randers, Favrskov og Viborg Kommuner

• Forskningsprogram
”Regionale Landskabsstrategier” ved Københavns Universitet

• Life-IP Natureman (Viborg Kommune)
Landmanden som naturforvalter

• Hvem deltager i dag 
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Oversigtskort Landskabsstrategi Nørreådalen

Hvad er en landskabsstrategi ?
• En landskabsstrategi vil ofte bestå af 3 dele: 

Vision, mål, plan - og strategiske/konkrete projekter

• Skal bruges til at virkeliggøre og realisere jeres muligheder og initiativer

• Skabe et samlet overblik over Nørreådalens situation og udfordringer

• Sammenhæng mellem interesser: Landbrug, erhverv, natur, kulturhistorie, 
bosætning, klima, rekreative tiltag mv.

• Forbedre naturværdierne og landskabsoplevelsen i Nørreådalen, så den på sigt 
opfattes som et sammenhængende og attraktivt natur-, kultur- og 
landskabsområde
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I er omdrejningspunktet  - vi sætter rammerne
• Interviews gennemført 2019-2020
• Morgenkaffemøder (3 stk.)
• Strategigruppe (nedsættes 2020)
• Foredrag (2020)
• Vandet i Nørreådalen (Workshop, september 2020)
• Regionalt tingsted eller lignende (2021)
• Lokale udviklingsstrategier 

”Langstrakt” projekt
• Meget stort areal
• Samarbejde på tværs af mange interessenter og projekter
• Landskabsstrategi færdig i 2021
• Life-IP løber til 2026
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Status på strategien fortsat
Fra interviewundersøgelsen ved vi:

• At problemstillingen med meget vand er vigtigt –– vi har sat en hel temadag af til en 
grundig diskussion af dette emne

• At driften af ådalens engarealer og dyreholdet varierer betydeligt ned gennem ådalen

• At langt de fleste foretrækker en åben ådal – dvs en ådal hvor der græsses eller slåes hø

• At ådalen bruges flittigt til friluftsliv

• At der blandt de fleste lodsejere er klar interesse for at deltage i forskellige ordninger 
for engene – herunder genoptagning (hegning/rydning) af græsning, græsning af andres 
dyr/andres arealer, biomassehøst, vådområder og fællesgræsning

• At der blandt lodsejere er klar interesse for at deltage i eventuelle fællesprojekter og 
fælles natur- og landskabsplaner

• At der er stor interesse for at være med i eventuelle jordfordelinger, og at der er god 
fordeling af ‘købere, ‘sælgere’ og ‘byttere’

► Rigtig gode forudsætninger for at udarbejde en strategi der vil gøre en forskel

702-09-2020

Efter 3. morgenkaffemøde nedsættes en strategigruppe

Strategigruppen vil bestå i et ‘overkommeligt’ antal interessenter langs hele ådalen –
omkring 20 vil være et godt antal, men vi skal være fleksible

På næste morgenkaffemøde sættes en seddel op, som man kan skrive sig på, hvis man er 
interesseret

På møderne skal der udarbejdes:

• Vision og mål for ådalens udvikling

• En plan der viser landskabsmæssige sammenhænge og prioriteringer

• En liste på et mindre antal ‘strategiske projekter’, der skal realiseres de næste 5-10 år

Strategigruppen bliver serviceret af projektdeltagere fra KU

Forslaget til strategi bliver præsenteret på et stort offentlig møde

Strategien færdiggøres og offentliggøres – sker i 2021 eller først i 2022

802-09-2020
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Eksempel på Vision og mål - Nordfjends

Visionen: Det nordfjendske landskab skal - med alle dets 
potentialer i relation til jordbruget, naturen, bosætningen og 
turismen  - bidrage som faktor i områdets fremtidige udvikling 

Eksempel på en plan, Nordfjends

1

2
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To strategiske 
projekter

1. Ny natur i 
Bruddal Bakker►

2. Landsbyskov og 
stier ved Hald ▼
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Opsummering fra bord-snak ved første morgenkaffemøde

Spørgsmål 1: Hvad er det bedste der kan ske for ådalen de næste 20 år?
- Mange pointerer: Klarlæg interesserne. Herefter: Hvad er målet?

- Vand-interesser, landbrugsinteresser, natur, kultur, erhvervsudvikling, friluftsliv og bosætning

- En balance skal sikres (prioritering)

Spørgsmål 2: Hvordan kommer dette bedst muligt til at ske?
- Dialog, enighed og formidling

- Samarbejde – både med kommune(r) og lokalt

- Jordfordeling: Kan sikre flere interesser + sameksistens i ådalen

Spørgsmål 3: Hvem skal have ansvaret for hvad?
- Borgerne (det lokale niveau) som omdrejningspunkt – herunder særligt lodsejere

- Kommunerne som tovholdere og rammesættere 

- Politisk enighed

1302-09-2020

Anvendte ord ved bordene
De største ord er nævnt flest gange
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Deltagerinput fra første foredrag

35 deltagere svarede på spørgsmålet: 

Forestil dig, at du bliver ringet op af en fjern slægtning fra København. Henne i samtalen nævner 
han/hun: ”Jeg har jo forresten aldrig været i Nørreådalen, hvor du bor. Hvordan er det sted? Hvordan 
er naturen og landskabet?” Hvad vil du svare ham/hende?

02-09-2020 15

Deltagerinput fra første foredrag

Natur: Storslået, frodig, fantastisk og varieret. Naturoplevelser: rådyr, dådyr, krondyr, rød 
glente, vilde orkideer og gamle bøgeskove.

Landskab: Det særprægede, kuperede landskab med den brede ådal og de mange 
skråninger ned til åen. De fleste lægger vægt på de tur-muligheder, man kan få i området: 
kanotur, cykeltur, vandretur. Ø Bakker fremhæves som en særlig landskabs- og 
naturoplevelse med en fantastisk udsigt.

Kultur: Hovedparten nævner kulturen: Alt fra aktive lokalsamfund i dag - til de gamle 
møller, herregårde, sagnet om Kong Dan i Ø Bakker og vikingetidens præg på området.

Generelt: Begejstring og kærlighed til Nørreådalen. Langt de fleste beskriver naturen og 
landskabet i sin helhed - mens enkelte fremhæver specifikke områder. 

02-09-2020 16
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Deltagerinput fra første foredrag

”Det vil tage mange timer, mange dage at snakke og fortælle om”
(Citat: Borger fra Viborg)

”Vi bor i Danmarks smukkeste istidslandskab – vikingelandskabet” 
(Citat: Borger fra Stevnstrup)

”Naturen byder hver dag på oplevelser. Ja, kom bare og se det skønne sted, 
vi bor! Kom og besøg os. Du vil ikke fortryde!” (Citat: Borger fra Løvskal)

”EN NATUR PERLE” (Citat: Borger fra Øster Velling)

02-09-2020 17
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• Nørreådalens naturværdier og projektmuligheder ift. LIFE IP 
Natureman
v/ projektleder Eva Christensen, Viborg Kommune
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LIFE-IP Natureman – Landmanden som 
naturforvalter

Mål: 
•At forbedre de truede naturtyper 
rigkær, kildevæld og overdrev
Delmål:
•At sammenkæde arealerne og øge 
naturværdien og robustheden af 
områderne. 

•At skabe større, sammenhængende
arealer og dermed økonomisk 
interessante
•At gøre naturforvaltning til en rentabel 
driftsgren for landbruget med fokus på 
landmanden som naturforvalter.

Primadonna natur
Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 

02-09-202022
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Primadonna natur
Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 

02-09-202023

Primadonna natur
Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 
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Naturtypen Kildevæld kræver

• Trykvand – grundvand der 
vælder op (5-7grader hele 
året)

• Næringsfattigt
• Lysåben
• Afgræsning
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Primadonna natur
Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 
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Natura 2000-område Nørreådalen 
Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 

02-09-202026

Udpeget på grundlag af:
Naturtyper: Særligt for Nørreåen:
• kalkoverdrev, 6210
• surt overdrev, 6230
• kildevæld, 7220
• rigkær 7230 og 
• skovbevokset tørvemose 91D0
Arters levesteder: 
• stor vandsalamander, 
• odder, 
• gul stenbræk og 
• en række vandfugle bl.a. 

hvinand.
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Arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 Nørreådalen 
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Primadonna natur
Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 
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Aktuelle projekter – Viborg kommune (I)

Aktuelle projekter – Viborg kommune (II)



02-09-2020

17

Randers og Favrskov:

• Projekt mellem Ålum 
og V. Velling

• Isætningssted
• Boardwalk
• Trampesti og fiskebroer
• Kajakhotel
• Shelters
• Toilet

Randers:

Vådområdeprojekt
40 ha ved Venning.

Danmarks første 
naturnationalpark v. 
Fussingø
• Processen starter op til 

efteråret
• Forventes etableret om 

2-3 år
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Nørreåens repræsentanter ved det 1. morgenkaffemøde, marts 2020

Oplæg til bordsnakken:

To spørgsmål:

• Er der igangværende projekter i ’jeres’ del af ådalen som Hanne ikke nævnte. 
Skriv venligst ned hvilke, og nævn hvem der er tovholder. Alle relevante 
initiativer som er i gang eller nyligt gennemførte nævnes

• Hvilke nye projekter mener I der kan bidrage positivt til udviklingen af 
Nørreådalens landskab så Nørreådalen bliver et bedre sted – at bo, at besøge, 
at arbejde og for plante- og dyrelivet?

Hvert bord vælger referent, der afleverer til Lotte

3602-09-2020
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Tak for i dag 

Tjek hjemmesiden:

viborg.dk/norreaadalen

Næste morgenkaffemøde:
17. september 2020 kl. 8.15 (sted ikke på plads)

Næste foredrag:
16. september kl. 19 i Løvskalhus

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


