Kære borgmester Ulrik Wilbek
Som det muligvis er dig bekendt, har vi arbejdet meget med naturen Øst for Paradis – det 30 km2 store område
mellem Nordre Ringvej og Nørreå og mellem Tapdrup og Viborg-Søerne med 12.000 borgere.
Med baggrund i Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis har vi nu udarbejdet vedlagte udkast til fredning
af Kokildedalen og Granada mv. ca. 35 ha; arealerne er ejet af kommunen og kan derfor fredes uden
nævneværdige omkostninger.

Hvorfor fredning?
Med bestemmelserne om fredning i naturbeskyttelsesloven er der mulighed for at fastsætte overordnede
bestemmelser om driften, herunder tilsyn og drift, så formålet let og troværdigt fastholdes.
Det kan sammenlignes med institutioners politiker og private firmaers certificerede kvalitets- og miljøstyring –
herved fastsætter ledelsen også overordnede principper, som stedse sikrer:
•
at muligheder udnyttes og
•
at trusler imødegås
effektivt, økonomisk forsvarligt og troværdigt.
I denne sag betyder det f.eks.:
1. At driften af arealet vest for Nørresøparken fastholdes (matr.nr. 6c Overlund by, Asmild nordlige del) , så det
unikke udsyn til kvæg og landskab fra Bakkestien fastholdes
2. At muligheder i Granada (matr.nr. 6c Overlund by, Asmild mellemste del) udvikles, så
a. biodiversitet i naturen fremmes og
b. undervisning i natur og landskab udvikles
3. At truslerne fra invasive roser og dominerende græsser i Kokildedalen ( matr.nr. 4qh nordøstlige
del) imødegås.
Vi håber derfor, at du på vegne af Viborg Byråd vil tage godt imod vores forslag om at frede Kokildedalen og Granada
mv.

Vi står selvfølgelig gerne til rådighed for yderligere oplysninger, du måtte ønske.
Vi deltager gerne i konstruktive drøftelse om forbedringer lige som vi også forventer, at administrationen i Danmarks
Naturfredningsforening gerne vil bidrage med juridisk-teknisk viden til processen.
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