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Behovet for en strategi

• Klima og vand
• Klimagasser og lavbund
• Vandmiljøindsats 

og vådområder
• Natur og biodiversitet

• Landbrug
• Bosætning
• Friluftsliv 
• Turisme

2. Klima, natur og miljø 3. Udvikling 1. Konflikter 

• Vandløbsvedligehold-
else

• Vandløbsregulativ



Regional og lokal landskabsstrategi for  Nørreådalens fremtid

Forventninger : 
• En samlet strategi med vision, mål og plandel

• Den samlede strategi skal indeholde lokale strategier og konkrete projekter

• En demokratisk proces, der skaber muligheder og overblik, faciliteret af 
Københavns Universitet som neutral part

• At lokal viden og eksterne eksperter skaber muligheder sammen



STRATEGIGRUPPE
Lokal landskabsstrategi for 

Ørumområdet
MUFJO



September
2021

November Januar 
2022 MartsOktober December Februar April

Natureman
Life IP 

Inddragelse 
af SEGES

Møde med 
Ørum Vandværk

Kvorning KLP og 
MUFJO

Delkendelse

29. september:
Offentlig møde om 
Lokal og regional 
landskabsstrategi

Udkast til regional 
landskabsstrategi for 

Nørreådalen

Temamøde og politisk drøftelse af 2 
landskabsstrategier

For politiske udvalg i Randers, 
Favrskov og Viborg Kommuner.

Inkl. Miljøvurdering

Udkast til lokal 
landskabsstrategi for 

Nørreådalen omkring Ø

MUFJO
Landbrugs-styrelsen
LØBENDE KONTAKT 

TIL JORDEJERE

Opdateret 14.10.21
Lokal landskabsstrategi og MUFJO

Arrangements oversigt 2021-22
Husk intern høring af strategiudkast i kommunen

Banestien
Anlæg 2023
JF afsluttes 

2022

Midtvejs evaluering af 
MUFJO

Drøftelse af evt. 
nedsættelse af ny 

følgegruppe til MUFJO

3. nyhedsbrev 4. nyhedsbrev



Højaktuelt emne



• Et paradigmeskift i det åbne lands planlægning?
• Dialogbaseret planlægning i det åbne land
• Skift fra sektorplanlægning til sammenhængende planlægning
• Skift fra KP-retningslinjer (det må du) til handlingsorienteret planlægning 

(det gør vi)

• Et åbent land planniveau mellem kommuneplan og de mange 
enkeltprojekter / sektorprojekter. 

• Tværgående samarbejde i forvaltningen i forhold til det åbne land. 
Indsatser som traditionelt håndteres hver for sig er set i en 
sammenhæng. 

• Målrette et samlet organisatorisk fokus på ét landområde

Strategiens potentiale



Vådområder i oplandet til Nørreå (Viborg 
Kommune)

Projektype Navn Projektejer Status Areal 
(ha.)

Kvælstofeffekt 
(kg N/år)

Klimaeffekt (t CO2-
ækvivalenter/år)

Vådområde Nørremølle Enge Viborg Kommune Etableret 19 4011 152
Vådområde Skjern Hovedgård Viborg Kommune Etableret 67 5400 536
Vådområde Velds Møllebæk Viborg Kommune Etableret 76 5863 608
Lavbund Heltzen Naturstyrelsen Etableret 134 5330 3430
Vådområde Korreborg Bæk Viborg Kommune Under realisering 137 9530 1096
Klima- lavbund Kvorning Naturstyrelsen Under realisering 430 13000 5676
Lavbund Vejrumbro Viborg Kommune Forundersøges 357 8960 3087
Klima- lavbund Øby-syd Naturstyrelsen Planlægges 130 ? ?
Lavbund Tindbæk Viborg Kommune Planlægges 122 ? ?
Total 1472 52094 14585

Projekter i oplandet til Nørreå



LÆRING

• Spørg lodsejerne, de skal føle sig hørt! 
• En neutral facilitator med stor troværdighed var vigtig 
• Samarbejde betaler sig! (lodsejere, lokalsamfund og interesseorganisationer, 

kommunale myndigheder og statslige styrelser)
• Inddragelsesprocesser skal ske parallelt med konkrete projekter/initiativer 
• Kommunal landdistriktsudvikling med fokus større regionale sammenhænge 

og linjer i landskaberne. 
• Samarbejdet skal fastholdes og udvikles
• Inspiration til en kommende jordreform/landskabsreform.



• Etablering af et ”Landskabsråd”, med udgangspunkt i 
strategigruppen og på tværs af  kommunerne

• Rådet skal arbejde med realisering af de prioriterede projekter

• Pt. undersøges i samarbejde med KU mulighederne

Samarbejdet skal fastholdes og udvikles
En mulig model?



Politisk proces

• Fælles kommunalt politisk møde mellem de tre kommuner i 
Løvskal d. 12/5

• Politisk behandling af et høringsudkast i de enkelte kommuner i 
juni

• Offentlig høring juni-august

• Endelig politisk vedtagelse oktober



Tak!
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