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Landskabsstrategi for Nørreådalen - om indhold og proces
Ifølge projektbeskrivelsen er det målet at udarbejde en fælles strategi for Nørreådalens udvikling.
Strategien skal angive centrale udviklingsretninger for ådalens fremtid, herunder identificere og
specificere vigtige beskyttelsesområder, genopretningsprojekter samt udviklingsmuligheder for lokale
erhverv mv. Strategien vil dermed handle om landbruget, naturen, klimaet, vandet, friluftslivet,
kulturen, turismen og landsbyerne. Det er endvidere et mål, at strategien skal kunne anvendes som
ramme for efterfølgende projekter, herunder ansøgning om midler til disse.
Den færdige strategi vil, foruden generelle beskrivelser af ådalen og dens værdier, bestå af tre dele:
•
•
•

En visions- og måldel, hvor den overordnede vision kort beskrives og de konkrete mål for ådalens
udvikling lægges frem
En plandel, hvor vigtige værdier og sammenhænge er kortlagt og forskellige indsatsområder er
identificeret
En projektdel, hvor de kommende års projekter kort er beskrevet. Hertil kan eventuelt tilføjes en
liste over projektidéer og dermed potentielle projekter på længere sigt

Strategien vil blive udarbejdet i en samarbejdsproces. Viborg, Favrskov og Randers Kommuner 'ejer' og
leder projektet. Københavns Universitet deltager med faglig understøtning, idet Nørreådals-projektet
indgår i forskningsprogrammet 'Regionale landskaber', hvis formål det er at udvikle nye, mere
samarbejdsdrevne og udviklingsorienterede måder at udføre planlægning for større sammenhængende
landskaber. Lodsejere, relevante organisationer og institutioner, lokalsamfund samt beboere i ådalen,
Viborg og Randers vil på forskellige vis blive involveret. Indtil videre er det besluttet at gennemføre fem
slags aktiviteter:
•

•
•
•

•

Undersøgelse af ca. 170 landbrugsejendomme og ejere med tilhørende informationsmøder. Er
gennemført bortset fra informationsmødet med landmændene i Randers og Favrskov den 22. april
2020
Tre morgenkaffemøder med en bredt udsnit af interessenter – på sidste møde nedsættes en
strategigruppe
En foredragsrække med fire foredrag
En heldagsworkshop om vandet i ådalen med deltagelse af kommunale forvaltere, ca. 15
interessenter samt enkelte eksperter udefra. Workshoppen afholdes i september og planlægges i
samarbejde med Nørreålavet og landboforeningerne
Workshops med strategigruppen, hvor strategiens udformes

Derudover er der overvejelser om at gennemføre 2-3 lokale strategier, nogle ekskursioner og en form
for regionalt tingsted for almindelige borgere. Disse arrangementer ikke er endelig besluttet og vil bl.a.
afhænge af, hvad der i øvrigt kommer op i processen.
Strategien vil være færdig i 2021.
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