Til alle interesserede
Landskabsstrategi Nørreådalen – Status i forbindelse med Coronavirus
På grund af Corona-situationen i Danmark har vores samarbejde med jer – lodsejere og
interessenter - omkring ”Landskabsstrategi Nørreådalen” desværre stået stille i tre måneder. Vi,
Københavns Universitet og Viborg, Randers og Favrskov kommuner havde arrangeret 3
morgenkaffemøder og 4 foredrag her i foråret. Desværre nåede vi kun at afholde et enkelt af
arrangementerne inden nedlukningen af Danmark.
Med dette brev vil vi orientere jer alle om, hvad status er for processen med landskabsstrategien,
og hvordan vi forventer at håndtere processen fremadrettet.
Status
Målet er at Viborg, Favrskov og Randers Kommuner sammen med jer i Nørreådalen, udarbejder en
landskabsstrategi for Nørreådalen (for strækningen mellem Viborg og Randers). Arbejdet begyndte
i 2019 og landskabsstrategien forventes færdig ved udgangen af 2021. Processen understøttes af
Københavns Universitet v. Jørgen Primdahl og Lotte Ruegaard Petersen.
Interviewundersøgelser
Københavns Universitet har interviewet omkring 200 lodsejere fordelt over hele Nørreådalen i
Viborg, Favrskov og Randers Kommuner. Langt de fleste af de landmænd, der blev kontaktet, har
deltaget, og samlet giver undersøgelsen et godt billede af landbrugerne og deres syn på ådalen.
Landmændene i Viborg Kommune har fået resultaterne (fra interviewene i Viborg Kommune)
præsenteret på orienteringsmøder i efteråret 2019.
Det var planen, at også borgerne i Favrskov og Randers Kommuner skulle præsenteres for
resultaterne på et lignende orienteringsmøde. Grundet Corona-situation og statens retningslinjer
mht. forsamlingsforbud mv. har vi dog ikke haft mulighed for at holde orienteringsmødet. I stedet
har Københavns Universitet præsenteret resultaterne i denne video. (Hvis linket ikke virker, så kan
du finde videoen på hjemmesiden: www.viborg.dk/norreaadalen)
Der er ved at blive udarbejdet en rapport, hvori interviewresultaterne for alle kommunerne
samles. Når rapporten er færdig, kan den også findes på hjemmesiden:
www.viborg.dk/norreaadalen
Morgenkaffemøder
Morgenkaffemøderne er tænkt som en platform for oplæg og diskussioner om Nørreådalens
fremtid. Her er udvalgte interessenter inviteret til morgenkaffemøderne, og de skal repræsentere
ådalens samlede interesser.
Den 20. februar 2020 afholdte vi det første morgenkaffemøde. Du kan se en opsamling af
morgenkaffemødet i denne video, som Københavns Universitet har lavet. (Hvis linket ikke virker,
så kan du finde videoen på hjemmesiden: www.viborg.dk/norreaadalen)

Det har været nødvendigt, at udskyde de sidste to morgenkaffemøder. Vi regner med, at de nye
datoer for morgenkaffemøderne kommer til at ligge i august og september. De inviterede vil få
direkte besked pr. mail, når vi har de endelige datoer for de sidste to morgenkaffemøder.
Foredrag
Københavns Universitet og Folkeuniversitetet havde oprindeligt arrangeret fire offentlige
foredrag, hvor alle er velkomne, og deltagelsen er gratis.
Vi har desværre været nødsaget til at udskyde de første tre ud af fire foredrag. Datoen for det
fjerde foredrag, den 18. juni 2020, fastholdes. Her vil geograf og lektor Søren Kristensen holde
foredraget Nørreådalens geografi, et landbrugslandskab i forandring.
De næste tre foredrag i foredragsrækken forventer vi at afholde i august og september. Vi har
udpeget nogle datoer, som du kan finde i folderen, der beskriver foredragene. Hvis vi bliver
nødsaget til at ændre disse vil det blive annonceret på hjemmesiden:
www.viborg.dk/norreaadalen
Corona-sikkerhed
Alle arrangementer vil overholde statens retningslinjer med hensyn til bl.a. afstand og mulighed
for at vaske og spritte hænder.
Følg med på hjemmesiden
Du kan holde dig løbende opdateret på hjemmesiden: www.viborg.dk/norreaadalen. Her kan du
blandt andet finde nye datoer for de udskudte arrangementer, videoerne som vi også har linket til
i dette brev, og den samlede rapport for alle interviewundersøgelser, når denne er færdig.
Vi glæder os til at se jer, når det igen er forsvarligt at mødes. Indtil da må I passe godt på jer selv
og hinanden.
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