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Landmandens og andre primære forvalteres egne planer, borgernes og lokalsamfundenes-visioner og mål

Lovgivning og nationale/regionale planer og strategier

Strategiprocessen

Landskabstrategier: kontekst, proces, løsning
- en slags plan med klare prioriteringer og bredt ejerskab



Forslag til strategi for Nørreådalens landskab
En regional for hele ådalen
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og en lokal for Ø-området



401-06-2022

Arealet i omdrift er gået ned. Ådalen er blevet vådere Naturgenopretning og -pleje får
stigende betydning

Der er flere tilgroede arealer. 

Hvad ønsker vi for ådalen i fremtiden?

1996 2020

Udgangspunkt: Nørreådalen er i forandring



Udgangspunkt: Nørreådalen er først og 
fremmest præget af landbruget og skovbruget

01/06/2022 5



Udgangspunkt: Der er mange slags landbrug og
landbrugere i Nørreådale – interesserne varierer
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• Landmanden forvalter sit landskab
som producent, ejer og borger. Alle
tre roller skal medtænkes

• Strukturudviklingen de seneste årtier
har været markant – få meget store 
brug, mange fritidsbrug, færre dyr

• Langt de fleste landbrugere
foretrækker en åben ådal

• Mange landbrugere er usikre på 
engarealernes fremtid

• Der er generelt stor interesse for 
deltagelse i samarbejde og fælles
tiltag



Udgangspunkt: Nørreådalen er rig på natur
og landskabsværdier
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2019

Morgenkaffemøder

Offentlige foredrag

Temadag om vandet

Workshops

Workshops

Ekskursion

Lokal strategi

Processen har været lærerig og produktiv

2020 2021

( )

Interviews af
lodsejere

Orienteringsmøder

Forslag til strategi



Den regional strategi - visionen
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Den regional strategi – de to generelle mål:
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A. Nørreådalens landskabskvaliteter – en relativt åben ådal med en 
mosaik præget af jordbrug og natur – skal beskyttes og udvikles med 
støtte til bl.a. græsning af ekstensivt drevne græsarealer og 
gennemførelse af lavbunds- og vådområdeprojekter, hvor også hensyn til 
natur og friluftsliv tænkes ind.

B. Forvaltningen af åen og vandets strømning gennem ådalen skal 
gennemføres i balancerede hensyn til landbruget, naturen, og 
klimaforandringerne. 



2 (af 6) konkrete mål
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Landbrugets fortsatte 
udviklingsmuligheder skal fremmes 
gennem jordfordelingsprojekter som giver 
muligheder for erstatningsjorder og bedre 
arrondering ved gennemførelse af klima-, 
miljø- og naturprojekter. Endvidere skal en 
natur- og miljøvenlig drift af ekstensive 
græsarealer understøttes bl.a. med støtte til 
hegning, græsning, slåning og biomassehøst.

Ådalens naturværdier skal sikres og 
udvikles gennem rådgivning, gennemførelse 
af pleje- og naturprojekter, herunder 
etablering af større, sammenhængende 
græsningsarealer. Værdier knyttet til ådalens 
skove og krat skal sikres og videreudvikles. 
Endelig bør der afsættes plads til frie 
naturprocesser.

4 prioriterede
projekter:



- med vigtige eksempler fra den lokale strategi:
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Prioriteret projekt: Større, sammenhængende græsningsarealer. Med 
udgangspunkt i de på planen udpegede græsningsområder etableres et antal 
større, sammenhængende græsningsarealer. Dette sker gennem aftaler med 
lodsejerne og gennem den forestående jordfordeling. 



Vandet i ådalen. 
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Målsætningen

Der skabes et 
forvaltningsgrundlag for
vandet i ådalen, så der i en 
synergi mellem 
vandforvaltning, 
naturprojekter og klimahensyn 
sikres bedre muligheder for 
afgræsning, biomassehøst og 
adgang for dyr og mennesker. 

Prioriteret projekt



Friluftsliv, formidling mm.
Målsætninger:
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Ådalens friluftsliv skal 
understøttes med flere og mere 
sammenhængende tilbud for 
gående, cyklende, ridende og 
kano- og kajakroere mm. Der skal 
i øvrigt etableres et 
sammenhængende stiforløb fra 
Viborg til Randers.
Ådalens betydning som leve- og 
besøgssted skal understøttes 
gennem mødesteder og 
aktiviteter. 
Der gennemføres en koordineret 
formidling af natur- og 
kulturhistoriske steder og 
fortællinger.

.
Projekter:



- med vigtige eksempler fra den lokale strategi:
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Prioriterede projekter: Med udgangspunkt i de eksisterende stiruter etableres et 
netværk af stier (vandre- og cyklestier). De forskellige ruter i netværket prioriteres.
Der etableres stiovergange i ådalen som vist på planen
Der etableres en kano-ophalingsplads ved Nybro v. Thorsager. Fra pladsen 
anlægges en kortere sti langs åen med mulighed for at fiske.
Der udarbejdes et formidlingsprogram omfattende formidling af natur-og 
landskabsværdierne i området samt oplysning om regler for adgang og god 
’landskabsopførsel’.



Hvad forskel vil strategien gøre? 
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• Vil fremme et samarbejde om ådalens fremtid
• Vil fremme afvejede hensyn – både ift de 

enkelte interesser og ift helheden
• Vil fremme finansiering af projekter
• Vil bidrage til kommuneplanerne

• Vil bidrage til, at Nørreådalen udvikler sig til et 
(endnu) bedre sted

• Vil blive anvendt som ‘model’ for andre ådales
planlægning og bidrage til den grønne
omstilling

Her er mine bud:
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Tak for opmærksomheden


