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Beskrivelse

Noter fra Naturparkforum 27.11.2019

Organisering, formidling, planlægning mv. af Viborg
Naturparks projekt som helhed.

En koordineringsgruppe planlægger og evaluerer Naturparkforum løbende.
Næste møde afholdes 31. januar 2020 kl. 16-17.30 i M1.11
på Viborg Rådhus. Alle er velkomne.

Naturen i din have

Hvordan udbreder vi kendskabet til hæftet "Naturen i Tredelt indsats: Kommunalt, privat + oplysende
din have"? Kan der laves en indsats herudover?
(fx skoler)

Naturforbedring på
kommunens arealer

Hvordan kan der arbejdes med naturforbedringer på Kan det blive mere vildt og med mindre
de naturarealer, som kommunen ejer?
vedligehold (husk at informere)?

Spangsdalen

Skal der arbejdes videre med en projektbeskrivelse
til naturforbedring i den nedre del af Spangsdal?

Drøftes med ejere

Dyrepark

Er det en mulighed at etablere en dyrepark på
Klostermarken og omkring golfbanen?

Drøftes i dialog med Naturstyrelsen
Kan en dyrehave laves uden hegn?
Passer også under: Erhverv/turisme og friluftsliv

Kultursti

Der arbejdes videre med Skabermøllestien, der skal Husk at forbinde til andre stier.
have info om kulturhistorien på vejen.

Vandmøller langs
Nørreåen

Kan man forbinde vandmøllerne med en stirute og
fortælle en spændende kulturhistorie?

Granada

Der er beskrevet to projekter (toilet, faciliteter) som
mangler finansiering.

Tarzanbaner

Er det muligt at lave tarzanrute på natursti
(balancerute)?

Nyt projektforslag foreslået til naturparkforum
27.11.19

Istidstårne

Kan man se istidslandskabet fra oven, hvis man
etablerer 2 tårne (Skelhøje-Viborg).

Naturformidling

Vigtigt at lave naturinformation på skilte, og gerne i
forbindelse med stier.

Husk at forbinde tårne med stisystemer. Kan et
tårn placeres på toppen af Arnbjerg? Er
højskolen interesseret ift. klatring på tårne?
Passer også under: Erhverv/turisme
Dette kan profilere Viborg Naturpark gennem
formidling af bl.a. naturen. Formidle stier,
istidstårne, generationsmøde, dyrepark m.fl.
Klap en ged, sti til Nørreå, bænke og info. Evt.
kano/kajak pause sted.
Passer også under: Erhverv/turisme

Nyt projektforslag foreslået til naturparkforum
27.11.19

Tapdrupvej 128 har ideer til at give offentligheden
adgang til deres arealer.

Nye foldere udarbejdet
af frivillige

Skabelon skal gøres færdig og fremgå af webside

Naturens Rige

Generationsmøde forår + julearrangement
december

Outdoor aktivitetsdag

Viborg Naturpark deltager med "stille"
outdooraktiviteter. Alle er velkomne til at være med
til planlægningen.

Lodsejersamarbejde

Lodsejermøde evt. som naturtur i starten af 2020.

Stier

Der arbejdes videre med stimuligheder i og omkring Passer også under: Erhverv/turisme
Arnbjerg (sammenhæng med Skabermølle)

Turisme og erhverv

Sammenhæng i området Bro i Bruunshåb

Borgerforeningen i Bruunshåb arbejder på at skaffe
midler til broen.

Kommunen tager initiativ til at opstarte en naturgruppe.
Første møde bliver 26. februar 2020 kl. 16-17.30 i M1.1
på Viborg Rådhus. Alle er velkomne.

Stigruppen mødes den
6. februar 2020 kl. 15-18 i M1.4
på Viborg Rådhus.
Alle er velkomne.

Kommunen tager ikke initiativ. Andre er velkomne til at tage et initiativ.

Børneeng

Formidling og læring

Hvad sker der nu?

Kommunen tager ikke initiativ. Andre er velkomne til at tage et initiativ.
Der holdes møde om istidstårne den
28. januar 2020 kl. 17 i M1.4
på Viborg Rådhus. Alle er velkomne.
Skal generelt indarbejdes i alle initiativer.
Kommunen støtter op om Tapdrupvej 128 ift. offentligheden og naturparkens
interesser i projektet.
Fortsat samarbejde mellem Dansk Vandrelaug og kommune. Skabelonen
bliver tilgængelig for alle
Der afholdes planlægningsmøde den 20. januar 2020 kl. 17-18.30 i
Undallslund. Foreninger er velkomne
Outdoor aktivitetsdag afholdes den 5. april 2020 på Søndermølle. Vil du
være med til at planlægge, så skriv til naturpark@viborg.dk. Alle er velkomne

Informer lodsejere om afgrænsning og planer.
Involver. Husk at beboere i landsbyer også kan
have en mening om projekter ifm naturpark (fx
tårne)

Skepsis: Vil broen komme til at påvirke naturen
negativt?
Passer også under: Erhverv/turisme

Kommunen tager initiativ til at opstarte en lodsejergruppe i samarbejde med
Landboforeningen. Er du lodsejer i den grønne ring og interesseret i
naturparkprojektet, så er du meget velkommen.
Stigruppen mødes den
6. februar 2020 kl. 15-18 i M1.4.
Alle er velkomne.
Kommunen følger projektet mht. finansiering, myndighedskrav og tilladelser.
Stigruppen kan overveje broens muligheder for nye sammenhænge.

