Ørum-Ø-området
18.1
1. Møde i strategiegruppen

Program:
18.00 – 18.10

Introduktion og præsentation

18.10 – 18.20

Nørreådalens landskab

18.20 – 18.50

Kommunens og Naturstyrelsens
igangværende initiativer

18.50 – 19.00

Postkort fra fremtiden

19.00 – 19.15

Pause med sandwich

19.15 – 20.00

Gruppearbejde: Visioner, ideer
og ønsker

20.00 – 20.20

Opsamling fra gruppearbejdet

20.20 – 20.30

Sidste runde - afslutning
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Inputs fra den regionale strategi
Ådalen som helhed: • Fortsat mulighed for græsning og høslet
• Balancere vandforvaltning
Landbruget:
Naturen:

• Jordfordeling
• Biomassehøst, Naturkød
• Landboturisme
• Lysåben natur med græsning, herunder vild natur
Udpegning af naturpark (eller lign.) for hele ådalen

Friluftslivet:

• Flere stier og bedre vilkår for friluftslivet: gående,
cyklendene, ridende og kano- og kajakroere.
• Bedre adgang til og over selve åen

Bosætning og
kulturmiljøer:

• Natur og landskab som tiltrækningsfaktor for bosætning og
turisme
• Kulturværdierne bør formidles bedre

Landskabsstrategi for Ørum-Ø-området - proces
Input:
MUFJO-projektet
IP-Life – nature man
Regional strategi

Igangsætningsmøde´, 7.4.21
Mål: At orientere og skabe interesse
for strategi-processen

Óutput:
Konkrete bud på
udviklingsmål og
projekter

1. workshop, 10.5 2021
Hvilke ønsker er der til fremtiden:
Mål: At få de første forslag til visioner
og projekter

Input: Første udkast til
landskabmstrategi:
Visioner, mål, projekter
og evt, ideer til
geografiske
indsatsområder
(principper for den
rumlige udvikling)

2.. workshop, 19.5.21
A: Mål: At få diskuteret oplægget
om mål og projekter
B: Mål: At ´diskutere eksperternes
ideer til plan og tage de brugebare
forslag ind i den lokale strategi
3. workshop, 9.6.21

Input: Andet udkast til
landskabsstrategi

Mål: at færdiggøre landskabstrategien
for Ørum-Ø-området

Output:
Tilmeldingsliste til
workshops
Input:
Igangværende projekter
Vigtige inputs fra den
regionale strategi
Output:
Forslag til ændringer af
udkast til
landskabsskabstrategi
baseret på input fra
eksperterne

Output: Samlet forslag
til strategi
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Nørreådalens landskab – den lange historie

Iskappen dækker hele ådalen

Isen smelter tilbage, havet stiger, Nørreådalen er en fjord

Landet hæver sig, Nørreådalen bliver til en sø

Søen gror til, bliver til mose med åen løbende igennem

Ådalen drænes, tørvejorden sætter sig, afstrømning stiger
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Sidst i 1800tallet
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Området
idag
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Nørreådalens natur og landskab har længe været højt prioriteret
3-zonekort 1974
Natura 2000 og fredninger
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Ørum-Ø-området rummer de fleste ‘favoritsteder’
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Arealanvendelse
iflg. Landbrugsregistret 2020
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Arealanvendelse
iflg. Interviews
2019
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Hvad fik vi at vide fra jeres postkort?

Kære Formand/Borgerforening
Mine drømme og visioner for Nørreådalens fremtid omkring Ørum-Ø er:
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•

Forestillinger om fremtiden

Jeg forestiller mig et område, hvor naturværdier, ekstensiv landbrugsmæssig
udnyttelse går hånd i hånd med en bæredygtig ekstensiv natur-turisme
under de nuværende lovgivningsmæssige rammer.

•

Jeg vil gerne at Nørreådalen bliver et område hvor vi kan færdes på
afmærkede stier - så vi kan komme rundt og opleve den fantastiske natur
(uden at bekymre os om det nu er ok at gå her).

•

Mulighed for vandre – og løbeture hele året rundt. Gerne med udsigt til det
kuperede og varierede terræn. Adgang til åen og meget gerne steder, hvor
man kan lægge til på kanotur. Meget gerne åbne arealer med dyr, man kan
gå imellem.

•

At der gives plads til så mange forskellige idrætsaktiviteter som muligt. …En
idrætsgren bør ikke dominere over en anden.

•

Vi skal kunne vandre eller cykle fra og til alle småbyer og rekreative områder
omkring Nørreådalen.

•

Der er nu etableret en børneskov lige syd for Ørum i Futdalen. Drømmen er
nu, at vi også får etableret et shelterområde her. Desuden skal dette kobles
sammen med et væld af stisystemer, der binder istidslandskabet omkring
Nørreåen sammen

•

Nørreådalen er bag/fordør til Ørum og omegns byer
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Vandet

Naturen

Vandledningsevne
bør være høj for at
skikre
afgræsningsmulighe
der

I Natura-2000
Åbne arealer med
områderne og de
dyr, man kan gå i
øvrige våde
mellem
biotoper har der
været en positive
udvikling i arter –
specielt fugle – de
senere år. Fastholdes
?

Udvidet adgang for
friluftsaktiviter og
Friluftsliv - på
offfentlife arealer,
efter frivillige aftaler
eller modbetaling

Det kniber med at se
logikken i at hæve
vandstanden og stadig
afgræsse området.

Vedligeholdese af
skov uden
begræninger for de
vilde dyr der bor her
(ingen eller
begrænset hegn)

Muligheder for at
gå, vandre og løbe.
Afmærkede stier og
sammenhængende
stinet Fint med stier
der kun er for
gående. Evt
cykelstier

At der tages hensyn
til de nuværende
naturværdier

Landbruget

Ekstensivt Landbrug
der understøtter
naturværdierne og
går hind i hand med
en ekstensiv naturtursime

Friluftsliv og
turisme

Adgang til, på langs
og på tværs af åen.
Gerne steder hvor
man kan lægge an
med kano +
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Andre ønsker til fremtiden
• Samarbejde mellem Ørum Beboerforening - Viborg Kommune - evt.
København Universitet og lodsejer.
• Tværfaglig projekter til gavn for Ørum og omegns byer.
• At lokalbeboere samt dyreholdere (afgræssere) inddrages i processen
omkring udarbejdelse af informationstavler om brugen af området
• At der løbende evalueres om brugen af området også med mulighed for
brugerønsker.
• Undgå kørsel på de private veje.
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Forslag til konkrete projekter
•

Louringgaard, Kvorning Møllevej 18, 8830 Tjele anbefales som ådalens Naturcenter. Den
har en unik beliggenhed, gode bygninger velegnet til bolig for en naturvejleder. Velegnede stalde til kvæg fra naturområderne til vinterophold. Louringgaard er til salg!

•

Ved broen over Nørreå på Nybrovej ved Thorsager, på den gamle ladeplads for
godsfragt med pramdrager fra 1800-tallet, her kunne der etableres en kanoophalerplads.
I en forlængelse af ophalerpladsen kunne desuden etableres en kortere sti langs Nørreå,
til fornøjelse for bl.a. lystfiskere.
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•

Banestien fra Viborg der krydser Østervangsvej, på det sted hvor der indtil 1950erne var
et trinbræt til toget, kunne der etableres en skiltning mod Ø-bakker ad Østervangsvej
ned gennem Viskum Hovedgård. Straks efter Mosegård kunne ruten vises af til venstre
og ind via den gamle grusgrav og videre til P-pladsen, hvor den store indgang til Øbakker findes. Stien gennem Ø-bakker fra P-pladsen og til skovvejen i øst kunne
istandsættes, så også barnevogne og evt. cykler kunne færdes. Fra skovvejen i østenden
af bakkerne, kunne man med skiltning ledes til Øby via Granstien. Turen kunne
forlænges ad den sti, som øst for Øby fører til gang- og cykelbroen over Nørreå, og fra
nord siden af Nørreåen kunne der sikkert etableres en gang- og cykelforbindelse til
Løvskal, med en fantastisk udsigt undervejs til Heltzen’s oversvømmede pumpelag, hvor
der findes et unikt fugleliv, på et areal på mere end 100 ha.
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•

Der kunne evt. etableres en P-plads midt i Øby, langs markvejen ud mod engen, ud for
Østervangsvej 55, som en alternativ P-plads for turister til bakkerne. Der findes allerede
en mindre sti med låge ind i Ø-bakker på det sted. Fra toppen af Ø-bakker er der en
enestående udsigt over Nørreådalen mod syd, øst og vest, og mod nord en tilsvarende
udsigt over det samlede areal af Ø-bakker, samt over engene og skovene mod Ørum by.

•

På en af de mange halvvåde englodder syd for Øby ville der også mageligt kunne
etableres et solcelleanlæg på en eng lod på 2-3 ha, hvis det ud fra en
elforsyningsmæssig beslutning ville vise sig at være en god ide.
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Gruppediskussion – visioner, ideer, ønsker
• Hvad er de vigtigste kvaliteter i Ørum-Ø-området?
• Hvad savner du i området eller hvad synes du kan blive bedre?
• Hvad kan der peges på af forbedringer i arealanvendelse,
rekreative tilbud, naturen og landskabsbilledet (den visuelle
fremtrædelse/udsigter mv.)
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VI SES IGEN DEN 19.5 KL 16.30-20.30
• Diskussion af oplæg til strategi – baseret på input fra workshoppen den
10.5
• Fastlæggelse af:
•
•

visioner og mål
Ideer til projekter

• Møde med en ekspertgruppe der giver deres bud på udvikling af
landskabet
• Diskussion – er der aspekter fra ekspertgruppens oplæg der skal
inkluderes i strategien

