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Landmanden som naturforvalter i Nørreådalen 

- Til lodsejere og andre interesserede vedr. Nørreådalen 

 

Vi skriver til dig/jer for at følge op på de orienteringsmøder og interviews vedr. 

Nørreådalen, som Københavns Universitet gennemførte i marts i år. Møderne blev 

afholdt i forsamlingshusene i Vinkel, Mollerup og Vejrumbro. Hvis du ikke tidligere 

har hørt om hverken møder eller interviews, kan du læse mere om baggrunden for 

disse nederst i brevet.  

 

Invitation 

 

Viborg Kommune vil hermed invitere alle interesserede til at høre Københavns 

Universitet fortælle om resultaterne fra interviews gennemført for mere end 150 

ejendomme i Nørreådalen.  

 

Onsdag den 18. september 2019 kl. 19-21 i  

Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, Løvskal, 8850 Bjerringbro 

eller 

Torsdag den 19. september 2019 kl. 19-21 i  

Tapdrup forsamlingshus, Tapdrupvej 108, Tapdrup, 8800 Viborg 

 

Tilmelding på hjemmesiden: Viborg.dk/norreaadalen, senest 11. september 2019 

(Hvis linket ikke virker, skriv da ’viborg.dk/norreaadalen’ i en browser).  

Alternativ tilmelding på mail: hdh@viborg.dk.  

 

Mødernes indhold 

 

Københavns Universitet vil fortælle hvad lodsejerne i Nørreådalen samlet har 

fortalt om Nørreådalen. Emnerne vil bl.a. handle om arealanvendelsen, om 

lodsejernes syn på ådalens tilstand og værdier, samt om de fremtidige muligheder 

indenfor landbrugserhvervet. Desuden vil lodsejernes overvejelser omkring drift, 

græsning, naturpleje, rekreativ udnyttelse, jordfordeling mv blive præsenteret. 

 

Viborg Kommune vil desuden fortælle om baggrund for arrangementet, og hvad 

der skal ske fremover. 
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Møderne er åbne for alle interesserede 

Afslutningsvis vil vi understrege, at møderne er åbne for alle. Der er primært sendt 

breve ud til de, som blev udtaget til interviews. Derfor er du meget velkommen til at 

fortælle din familie og naboer m.fl. om møderne. 

I starten af september, vil vi annoncere møderne i pressen og på Viborg 

Kommunes hjemmeside: viborg.dk/norreaadalen, hvor man kan læse mere.  

Har I lokalt en hjemmeside, facebookgruppe el.lign., er I meget velkommen til at 

annoncere møderne der. 

 

Baggrund 

 

Landskabsstrategi og ”Landmanden som naturforvalter” 

Interviewundersøgelsen indgår både i et EU-projekt (Life-IP) kaldet ”Landmanden 

som naturforvalter”, og i projektet ”Landskabsstrategi for Nørreådalen” 

Planen er, at resultaterne fra interviewundersøgelsen skal bruges i en 

landskabsstrategi for Nørreådalen. En landskabsstrategi kan bruges til at kigge på, 

hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden, og hvad lokalsamfund, erhverv og 

bosiddende kan og vil satse på i området.  

Landskabsstrategien kan dog kun blive til noget, hvis I, der har interesse i 

Nørreådalen, vil være med. Den skal laves i et tæt samarbejde mellem alle 

interessenter – dvs. både erhverv, lodsejere, bosiddende og naboer, lokalsamfund, 

foreninger mv.  

Viborg Kommune er tovholder på landskabsstrategien og regner med, at projektet 

vil brede sig til Favrskov Kommune og Randers Kommune, så strategien kan 

omhandle Nørreåen som helhed.  

 

Interviewundersøgelse og orienteringsmøder 2019 

Københavns Universitet har gennemført en interviewundersøgelse af ejendomme i 

Nørreådalen i Viborg Kommune. Undersøgelsen blev lavet i marts-april 2019, og 

den blev opstartet på de førnævnte 3 orienteringsmøder.  

Københavns Universitet har udvalgt de ejendomme, som fik tilbud om interview. 

Alle disse ejendomme fik samtidig tilbud om at deltage i orienteringsmøderne, der 

blev afholdt sammen med Viborg Kommune og med deltagelse fra 

LandboForeningen Midtjylland.  

Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om landbrugsejendomme i 

Nørreådalen, herunder om lodsejeres anvendelse og forvaltning af arealer og natur 

i ådalen. Ligeledes er lodsejeres syn på områdets værdier og ønsker til fremtiden 

undersøgt.  

Over 150 ejendomme sagde ’ja tak’ til at deltage i interviews, hvilket svarer til over 

70 % af de udvalgte. Det synes vi er rigtig flot, og både Københavns Universitet og 

Viborg Kommune vil gerne sige mange tak for det store engagement.  
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Resultaterne fra disse interviews er et vigtigt grundlag for at starte et samarbejde 

omkring en landskabsstrategi for Nørreådalen. Dette skal ske sammen med alle jer 

lodsejere, beboere, brugere m.fl., der har en interesse i dette. 

 

Vi glæder os til at se jer til september. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Hanne Døssing Hornum 

Projektleder fra Viborg Kommune 

 


