KØBENHAVNS UNIVERSITET
INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING

Landskabsstrategi for udviklingen af Nørreådalen
– INVITATION til tre morgenkaffemøder

SEKTION FOR
LANDSKABSARKITEKTUR OG
PLANLÆGNING

Kære
Jordejer, lodsejer, landmand, repræsentant fra lokalsamfund, ålav, forening,
organisation, institution, styrelse og kommune m.fl.
Du inviteres hermed til at deltage i tre morgenkaffemøder om Nørreådalens
fremtid. Invitationen gælder én person.
Møderne afholdes:
Torsdag 20. februar kl. 8.30-10.30 i Løvskal Hus 1 (se adresse nederst)
Program for morgenkaffemødet den 20. februar 2020 – tre korte oplæg:
● Landmanden, naturen og forvaltningen af Nørreådalen v/ Randers,
Favrskov og Viborg Kommune
● Landskabsstrategien – hvad går den ud på og hvad kommer der ud af det.
Professor Jørgen Primdahl, Københavns Universitet
● Den Danske Naturfond. Direktør Flemming Nielsen orienterer om fondens
arbejde og projekter. www.ddnf.dk
Efter oplæggene lægges der op til diskussion ved kaffebordene om centrale
perspektiver for om Nørreådalens fremtid.
Programmet for de to øvrige møder fremsendes senere:
Tirsdag den 17. marts kl. 8.30-10.30 i Løvskal Hus¹
Torsdag den 4. juni kl. 8.30-10.30 i Løvskal Hus¹
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Adressen er: Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, Løvskal, 8850 Bjerringbro
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Tilmelding senest 1 uge før hvert møde på hjemmesiden
https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-ogvandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen
Samarbejdet
De tre kommuner Viborg, Favrskov og Randers har i samarbejde med Københavns
Universitet sat gang i at lave en landskabsstrategi for Nørreådalen. Strategien skal
udarbejdes inden 2022 i et samarbejde med en bred vifte af ejere og brugere af
området – og det er her I kommer ind i billedet.
Du inviteres sammen med ca. 60 andre (se vedlagte liste), fordi du tidligere har
vist engagement for ådalen og dens fremtid, eller fordi du har særlige interesser i
ådalen. Du er særligt udvalgt og skal repræsentere ådalens samlede interesser.
Hvis vi har overset nogen, vil vi meget gerne have det at vide, så vi har mulighed
for også at invitere dem.
Formål
Formålet med morgenkaffemøderne er at orientere om og diskutere ådalen og
dens fremtid med jer. På møderne vil der være korte oplæg om ådalen og
strategien, og der vil blive lejlighed til uformelle kaffebordssamtaler og fælles
diskussioner.
I forbindelse med det sidste morgenkaffemøde vil der blive nedsat en
’strategigruppe’, som vil samarbejde med de tre kommuner og Københavns
Universitet om at formulere/skitsere en landskabsstrategi.
En landskabsstrategi for Nørreådalen
De centrale emner i landskabsstrategien vil være udviklingsmuligheder for
landbrug, natur, friluftsliv/turisme, landdistriktsudvikling, erhverv og landsbyer.
Den store udfordring vil være at håndtere Nørreådalens fremtid på en balanceret
måde, så både ådalens benyttelse og beskyttelse tilgodeses. Selve strategien skal
bestå af tre dele:
●
●
●

Vision og mål
Landskabsmæssige sammenhænge og prioriteringer
Prioritering af mulige projekter for de næste 5-10 år

Arbejdet organiseres, så alle de mange brugere inddrages i størst muligt omfang. I
2020 arrangeres, ud over morgenkaffemøderne, interviews med landbrugerne i
ådalen (næsten gennemført), offentlige foredrag og ekskursioner. Sidst på året
satser vi på at afholde et såkaldt regionalt tingsted, hvor ejere og brugere i hele
ådalen inviteres til at diskutere ådalen og dens fremtid.
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Du kan løbende holde dig orienteret på hjemmesiden
https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-ogvandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen

Vi håber meget, at du vil være med. Meld venligst tilbage om du er interesseret,
og husk at tilmelde dig til det første møde via hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

På vegne af:
Randers Kommune

Favrskov Kommune

Viborg Kommune

Kontaktinfo:
Jørgen Primdahl, Københavns Universitet, mail: jpr@ign.ku.dk, tlf: 3027 5005
Hanne Døssing Hornum, Viborg Kommune, mail: hdh@viborg.dk, tlf: 8787 5505
Nanna Kontni Prahm, Randers Kommune, mail: Nanna.Kontni.Prahm@randers.dk, tlf: 5116 2870
Ole Borg Christensen, Favrskov Kommune, mail: ochr@favrskov.dk, tlf: 8964 5123
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