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Strategi for Karby: Landskab og landsby - Indsatsplan januar-juli 2012
Formålet med forårets indsatser er at udvikle en landskabsstrategi for Karby-området. Her vil der
være fokus på landsbyens sammenhæng med landskabet og på samspillet mellem Natura2000planer, vådområdeindsatser, landsbyfornyelse og andre mål for sognets landskaber, som f.eks.
udvikling indenfor bosætning og friluftsliv, landbrug og turisme, beskyttelse af landskabernes
karakter og kulturmiljøer.
Landskabsstrategien formuleres i et samarbejde mellem beboere og landbrugere i området, Morsø
Kommune samt Skov & Landskab.

Møderække:
1) Onsdag d. 18. januar 2012 kl. 18.00-20.00: Orienteringsmøde
Mødet holdes som et åbent offentligt annonceret møde med flg. punkter:
• Overblik over hidtidige/kommende aktiviteter i Karby: Landskab og landsby.
• Præsentation af resultaterne af landbrugsundersøgelse lavet af Skov & Landskab i 2011.
• Udspil til møderække og strategiproces januar-juli 2012.
Alle der ønsker at deltage i det videre forløb (strategigruppen) tilmelder sig med kontaktinfo.
• Opstartsmøde kl. 20.00- : Den nye strategigruppe samles og drøfter det videre forløb.
2) Lørdag d. 24. marts 2012 kl. 10.00-14.00: Kortlægning og analyse af Karby-området
Møde m. strategigruppen, Morsø Kommune, Skov & Landskab og øvrige DIAPLAN-partnere.
Fokus på kortlægning og analyse af området, med henblik på strategi-arbejdet.
Hvad er der af interesser, muligheder og barrierer? Evt. udarbejdes en SWOT-analyse.
Fagligt indspark og sparring fra DIAPLAN-partnerne: Hvad betyder områdets Natura2000status, og hvordan kan indsatsplanerne bygges sammen med den kommende strategi? Hvilke
lov- og planmæssige forhold skal der tages hensyn til? Etc.
3) Lørdag d. 28. april 2012 kl. 9.30-16.00: Inspirationsdag - ekskursion
Ekskursionen holdes med strategigruppen, Morsø Kommune og Skov & Landskab.
Vi ser på gode eksempler! Bustur til f.eks. Lihme, Odderbækken samt rundt på Mors.
Undervejs faglige indlæg, diskussion og erfaringsudveksling.
4) Mandag d. 14. maj 2012 kl. 17.00-21.00: Strategimøde
Møde med strategigruppen, Morsø Kommune og Skov & Landskab.
Udarbejdelse af strategiforslag – evt. etablering af små arbejdsgrupper for stillingtagen til
konkrete delprojekter .
5) Torsdag d. 7. juni 2012 kl. 17.00-21.00: Potentialer og strategi
Møde med strategigruppen, Morsø Kommune og Skov & Landskab. 5-6 eksterne eksperter
inviteres også til mødet.
Fremlæggelse af strategigruppens oplæg til landskabsstrategi. Ekspert-inputs – hvilke
muligheder og potentialer ser eksperterne i det lokale landskab? Deltagerne diskuterer og
vurderer herefter oplæggene.
Herefter tygger strategigruppen på div. ekspert-inputs og justerer evt. deres strategi.

DIAPLAN

Det foreslås, at der mellem møde 3 og 4 afholdes en fotokonkurrence, hvor alle borgere inviteres
til at deltage med foto af deres favoritsted i Karby sogn, med en kort begrundelse/beskrivelse. Dette
skal være med til at sikre, at ikke blot de, der deltager i strategigruppen, bliver ”hørt”, men at øvrige
borgere – unge som gamle – kan give udtryk for, hvad de finder betydningsfuldt i området.
Strategigruppe og proces:
På det første møde nedsættes en strategigruppe fra Karby-området. Det er vigtigt, at denne gruppe
er bredt sammensat og både repræsenterer unge og ældre borgere i området, beboere, landmænd og
hobbylandmænd samt diverse interesser: landbrug og andre erhverv, turisme, friluftsliv, natur og
kulturmiljø etc. Det forventes, at alle gruppens medlemmer så vidt muligt deltager i alle møderne.
Mellem de 5 fastlagte møder samles strategigruppen og sikrer fremdrift i strategiarbejdet og den
røde tråd i processen.
Morsø Kommune og Skov & Landskab udarbejder kortmateriale, analyser etc. Møderne foregår på
Karby Friskole, bortset fra ekskursionen d. 28. april.
Arbejdet afsluttes senest september 2012 med et afrundet dokument – f.eks. ’Landskabsstrategi for
Karby området’ - med udviklings-/beskyttelsesmål, plan for landskabets fremtidige hovedtræk/anvendelse samt angivelse af fremtidige nøgleprojekter. Der skal være lokal opslutning omkring
planen, og kommunen skal kunne støtte op om den, således at den kan anvendes som reference eller
ramme for projekter og for afsnittet om Karby i den kommende kommuneplan.
Derudover skal strategiprocessen give inspiration til nye metoder til at inddrage interessenter i
lokale planprocesser andre steder.
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