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Genopretning af Tude Ådal
Projektet er godt i gang! De tekniske forundersøgelser er snart færdige, og de ejendomsmæssige forundersøgelser påbegyndes indenfor de kommende måneder. Projektgruppen
arbejder på højtryk, og der er nedsat en følgegruppe til projektet.
Dette nyhedsbrev er det første i rækken af flere
gennem hele projektperioden. Det er vigtigt for
kommunen, at alle interessenter er velinformeret
om projektets gang og kender vores planer for
den næste tid.
Som lodsejer er du vores vigtigste samarbejdspartner i dette projekt. Kommunen ønsker at gennemføre projektet i konstruktiv dialog og under
hensyntagen til den enkelte lodsejers behov og
ønsker.
Projektets to dele
Ådalsprojektet er opdelt i to områder.

Tekniske Forundersøgelser
EU bevilgede i august måned ca. 700.000 kr. til forundersøgelser af projektet indenfor det blå område.
De tekniske forundersøgelser er udarbejdet af rådgivervirksomheden Orbicon l Leif Hansen, og forventes
færdige 1. december 2010.
Forundersøgelserne, som viser, at det er fysisk muligt at gennemføre projektet, sendes ud til alle lodsejere, når kommunen har bearbejdet data.
Orbicon l Leif Hansen har desuden vurderet projektets konsekvenser for flora og fauna i Tude Ådal.

Ejendomsmæssige forundersøgelser
Indenfor de kommende måneder vil FødevareErhverv, Jordfordelingskontoret i Tønder, og Slagelse Kommune opstarte de ejendomsmæssige forundersøgelser.
Der vil blive holdt møde med den enkelte lodsejer
vedr. ønsker og behov samt muligheder for salg,
erstatning og/eller erstatningsjord.
Projektgruppe
Selve projektgruppen består af repræsentanter fra
Slagelse Kommune (SK), Vikingeborgen Trelleborg
og rådgivervirksomhed Orbicon l Leif Hansen.

Det blå område er en del af regeringens planer om
bl.a. Grøn Vækst. Dette område finansieres af staten og opstartes først. Det pink område finansieres af kommunen, tilskudsordninger og fonde.
Dette projekt opstartes i starten af 2011.
Lodsejere indenfor det blå område skal forvente
en personlig henvendelse fra kommunen indenfor
de nærmeste uger.

Projektgruppen
Thomas Hilkjær, Miljø og Natur, SK
Knud Henrik Larsen, Miljø og Natur, SK
Charlotte Jørgensen, Miljø og Natur, SK
Katrine Rogert Skovsgaard, Miljø og Natur, SK
Jan Kronborg, Miljø og Natur, SK
Lasse Thomas Edlev, Miljø og Natur, SK
Lasse Møberg Fjeldsted, Drift og Anlæg, SK
Anne-Christine Larsen, Vikingeborgen Trelleborg
Anne Steensen Blicher, Orbicon l Leif hansen
Lars Bo Christensen, Orbicon l Leif Hansen

Projektgruppen har indtil videre afholdt to samlede
møder – et opstartsmøde og en workshop.
Opstartsmødet blev afholdt på Vikingeborgen Trelleborg 20. maj 2010. På dette møde blev projektidéerne præsenteret og der blev foretaget en besigtigelse
af området. Derudover blev der drøftet organisation,
kommunikation og opgavefordeling.
Den 19. august 2010 blev der så holdt workshop for
projektgruppen på Klarskovgaard. Målet med workshoppen var at udvikle idéer til konkrete projektaktiviteter.
Næste møde i den samlede projektgruppe bliver i december måned.

Følgegruppe
Udover den direkte og personlige kontakt til alle
lodsejere er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra lodsejere og lokale foreninger samt
kommunale og statslige institutioner. Følgegruppen
skal fungere som sparringspartnere for projektgruppen gennem hele projektet.
Følgegruppen
Jan Stampe, Kultur og Fritid, SK
Ragnhild Lindsø, Sundhed, SK
Hugo Hvid Sørensen, Sydvestsjællands Museum
Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland
Per Christensen, Korsør Lystfiskerforening, Danmarks Sportsfiskerforbund
Jette Sommer, Slagelse Afdeling, Danmarks Naturfredningsforening
Mette Lauritzen, DOF Vestsjælland, Dansk Ornitologisk Forening
Hans Vallentin Stoltz, Slagelse Afdeling, Friluftsrådet
Kai Jespersen, Gefion
Palle Orth, Frølunde Lokalstyrelse, Grundejerforeningerne
Michael Lundgaard Nielsen, Lodsejerne
Medlemmerne af følgegruppen har forpligtiget sig til
at informere bredt i deres bagland. Det første møde
med følgegruppen vil blive i januar 2011.

Kontaktperson
Projektleder Thomas Hilkjær, tlf. 58 57 33 73, e-mail
thhil@slagelse.dk
Kontaktoplysninger
For at sikre kontakten mellem projektgruppen og jer
som lodsejere, vil vi bede jer om at sende os jeres
kontaktoplysninger: Navn, adresse, e-mail adresse
og telefonnumre.
Dette kan enten gøres pr. mail til miljøplanlægger
Katrine Rogert Skovsgaard på katrs@slagelse.dk, eller ved brug af nedenstående slip. Slippen sendes til
Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, att. Katrine
Rogert Skovsgaard.

Lidt historie
Både Store og Lille Vejlen er oprindeligt et lavvandet laguneområde, hvor Tude Å har haft sit
udløb via Sortesvælgsrenden. Allerede i 1376
nævnes en dæmning over Tude Å ved Pinehullet,
hvor der har ligget en vandmølle.
Mellem 1866 og 1892 er området blevet inddæmmet og har fået den form, som vi kender i
dag. Genopretningsprojektet er således ikke en
genskabelse af den oprindelige lavvandede brakvandslagune, men mere skabelsen af et område
med karakter af lavvandet sø/lavvandsområde/
rørskov/fugtig eng.

Historisk kort fra 1866 (www.naesbystrand.dk)

Projekt Tude Ådal - kontaktoplysninger
Navn: _____________________________________

Telefon (privat): _______________________

Adresse: ___________________________________

Telefon (arbejde): ______________________

E-mail adresse: _____________________________

Mobil: _______________________________

