
 

      

 

 

 

Naturstyrelsen • Møldrupvej 26 • Mosskovgård • 9520 Skørping  

Tlf. 72 54 30 00 • CVR 33157274 • EAN 5798000860308 • him@nst.dk • www.nst.dk  

 

 

 

 

 

 

Invitation til:  

 

Offentligt møde om Skals Ådal - området mellem Nørbæk, Lindum 
og Sdr. Onsild 

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl.  19.00 i Onsild Hallen, Præstemarken 
2A, 9500 Hobro. 

 

Randers, Viborg og Mariagerfjord kommuner har sammen med Naturstyrelsen 
Himmeland sat gang i et udviklingsprojekt for området i Skals Ådal mellem 
Nørbæk, Lindum og Sdr. Onsild. Se afgrænsningen på nedenstående kort. 

Området i Skals Ådal indgår i en større sammenhængende planlægning for en 
række af ådalene i Himmerland og Midtjylland, som Naturstyrelsen og de berørte 
kommuner, arbejder med under det EU-medfinansierede projekt: "LIFE IP 
Natureman – Landmanden som naturforvalter" 

Ideen med projektet er at udvikle en plan for en bred indsats, der kan tilgodese 
en række forskellige interesser, der er knyttet til området, herunder landbrug, 
naturpleje, klima, vandløb samt lokalområdets ønsker for udviklingen af 
området. 

På mødet vil vi informerer om ideerne bag projektet. Derefter vil der, i forbindelse 
med kaffepausen, være lejlighed til at fremkomme med ideer til udviklingen af 
området, som vil kunne indgå i den videre proces. Her håber vi, at jeres forening 
også vil bidrage med forslag. 

Mødet vil blive fulgt op af en "åben skurvogn" i begyndelsen af maj, hvor der vil 
blive lejlighed til at hente mere information og udvikle ideer. 

Det planlægges endvidere at danne en overordnet følgegruppe med 
repræsentanter for lokalområdet, lodsejere og grønne organisationer m.fl. 
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Spørgsmål om mødet kan rettes til nedenstående kontaktpersoner: 

 Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord kommune, rafre@mariagerfjord.dk, 

tlf. 9711 3619 

 Lars Sandberg, Randers kommune, lars.sandberg@randers.dk, tlf. 8915 1856 

 Eva Christensen, Viborg kommune, echr@viborg.dk, tlf. 8787 5571 

 Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Himmerland, kjelj@nst.dk, tlf. 4115 

7766  

 

Du kan læse nærmere om LIFE IP Natureman på projektets hjemmeside 
https://life-natureman.dk/ 
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