
Nørreådalens fremtid
Landsskabsstrategier både regionalt og lokalt
• Velkommen

Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune
• Sikke en rejse vi har været på

Jørgen Jørgensen, afdelingsleder for Natur og Vand i Viborg Kommune – på vegne af Randers, Favrskov og Viborg kommuner
• Præsentation af landskabsstrategierne 

Jørgen Primdahl, professor ved Københavns Universitet
• Ålum – et fantastisk eksempel på et projekt

Mette Risager, strategigruppen og LAG koordinator
• Præsentation af panel fra strategigrupper

Jesper Sanko, Mette Risager, Lars Segested Rasmussen, Kim Thisted, Morten Dam Rasmussen, Jens Ove Nielsen
• Hvad sker der herefter?

Nanna Kontni Prahm  og Hanne Døssing Hornum
• PAUSE - postkasse
• Besøg et tema fra strategierne

Få en snak om projekter og temaer ved bordene
• 20.30 Slutter vi – men strategigrupperne bliver 



Sikke en rejse vi har været på…

• I gang i 3år
• Videnspulje
• Samarbejdspartnere
• Fælles og forskellige interesser
• Ret vildt, at vi har nået det her 



Behovet for en strategi

• Landbrug
• Klima og vand
• Klimagasser og lavbund
• Vandmiljøindsats og vådområder
• Natur og biodiversitet
• Bosætning, friluftsliv og turisme



Håbet for fremtidens Nørreådal



Højaktuelt emne



Hvad sker der efter i dag?

• Begge landskabsstrategier skal 
politisk godkendes i foråret 2022

• Postkasse – har vi overset noget?
• Tak for alles indsatser 



Pause 10 min

• Saml stole sammen
• Kaffe og kage udenfor
• Vi sætter borde op
• Find dit tema



Besøg et tema fra den regionale strategi (s. 12)
Sammenhængende 
græsningsarealer

MUFJO

Natur og landbrug

Nationalt/Internationalt 
vigtigt område

Natur og landbrug

Natur på skrænterne

Natur og landbrug

Vandets strømningsveje
MUFJO

Vand og Miljø 

Formidlingsindsats om 
Nørreådalen

Formidling, leve og besøgssted

Nørreå Natur og 
Fritidscenter

Formidling, leve og besøgssted

1. sal

Rekreativ rute fra Viborg 
til Randers

Friluftsliv

Multifunktionel 
jordfordeling



Tak for i aften!
Hold dig opdateret på hjemmesiden

www.viborg.dk/noerreaadalen


