
 

 

Borgerforeninger 

Lokale institutioner 

Interesseorganisationer  

Lokale foreninger  

 

Søften, den 10. november 2010

Afdeling Miljø

Initialer SUO

Direkte tlf. 8728 2408

Mobil 

Mail suo@lmo.dk 

Invitation til brainstorm vedr. ideer til den fremtidige arealanvendelse af et 
landbrugsområde mellem Hinnerup og Grundfør 

Et stort bynært landbrugsområde mellem Hinnerup og Grundfør vil i de kommende år ændre karakter fra at 

være et traditionelt landbrugsområde til at blive et delvist udyrket område med vedvarende græs. Det skyldes 

at området skal beskyttes. I undergrunden hentes nemlig det rene drikkevand til borgerne i Hinnerup. 

Måske sidder netop din forening / institution / organisation inde med ønske om flere bynære rekreative områder 

og har ideer til den fremtidige anvendelse.  

 

Kortet viser oplandet til Hinnerup Vandværk (drikkevandsområde, der forsyner Hinnerups borgere med rent 

vand) 

 

Husk tilmelding 

       til mødet 



Baggrund 

Det er nødvendigt at ændre den nuværende landbrugsdrift på over 100 ha af de i alt 366 ha, som området 

indenfor den røde markering på kortet udgør.  

Hvem der bliver de fremtidige ejere af de ekstensive områder, er endnu ikke fastlagt. 

• Der kan være tale om private ejere, som evt. ønsker at udleje jorden til aktiviteter. 

• Der kan evt. være tale om, at Hinnerup vandværk opkøber jord i området. 

• Der kan evt. være tale om, at Favrskov Kommune opkøber jord i området. 

De områder som ikke længere kan anvendes til traditionel landbrugsdrift kan evt. fremadrettet anvendes som 

rekreativt område. Ideerne kan være mange, der må blot ikke være tale om aktiviteter der kan føre til forurening 

af grundvandet. 

 

Orienterings- og Idé møde  

Har din forening eller interesseorganisation gode ideer til en fremtidig anvendelse af området, er der nu 

mulighed for at fremkomme med disse ideer på et møde. Mødet finder sted: 

Onsdag den 1. december kl. 19.00 – 21.00. 

i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup 

Lokalet hedder i ”Melhøjstuen”.  

Mødet kræver tilmelding.  

Tilmelding skal ske til Susanne Østerby på tlf: 87282408 eller på mail suo@lmo.dk. senest den 23. 

november. Susanne vil også kunne besvare evt. spørgsmål vedr. mødet. 

Program: 

Velkomst ved Vandværksformand Kaj Hougaard 

Kort introduktion til baggrunden for mødet 

Gennemførelse af en fælles brainstorm.  

Opsamling 

Der er vedlagt et detaljeret luftfoto, der viser, hvilke jorde der fremadrettet forventes at blive udtaget af 

traditionel landbrugsdrift. Det drejer sig om de jorde der er vist med blå eller grøn omrids.  

Ved mødet vil Hinnerup Vandværk samle op på ideerne. Ideerne vil efterfølgende blive sendt til Favrskov 

Kommune og LAG- koordinator (Lokal Aktions Gruppe) i Favrskov Merethe Juul Thygesen til orientering. 

Deltagerne vil få tilsendt et referat fra mødet.  

Om ideerne vil kunne realiseres, vil afhænge af om der er lokale ildsjæle til at føre ideerne videre, af den 

fremtidige ejer struktur i området og mulighederne for at få ideerne finansieret.  

Med venlig hilsen 

Kaj Hougaard 

Hinnerup Vandværk 


