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Genopretning af Tude Ådal
Projektet skrider sikkert frem, og i disse måneder er der især fokus på finansieringen.
Teknik- og Miljøudvalget har godkendt genslyngningen af Tude Å, og vi er blevet partnere
i EU’s Landskabsprogram LIFEscape. Der arbejdes på et tillæg om projektet til kommuneplanen, og lodsejersamtalerne i området fra Næsby Strand til Trelleborg går snart i gang.

Genslyngning af Tude Å
I takt med at genopretningsprojektets fysiske rammer er blevet undersøgt og beskrevet, har det vist
sig hensigtsmæssigt at sammenbinde hele området
fra Trelleborg i øst, Næsby Strand i vest og Vejlerne i
syd.
Dette skal ske ved at genetablere Tude Å’s tidligere
forløb gennem det, der i dag kaldes Sortesvælgsrenden. Det vil skabe et mere autentisk landskab, der
understøtter vikingeborgen Trelleborgs historie og
landskabsmæssige placering.

LIFEscape
Slagelse Kommune har, som eneste danske kommune, indgået partnerskab med en række lande omkring Østersøen under EU’s Land-skabsprogram LIFEscape. Vores mål med partnerskabet er at sætte
fokus på beskyttelsen af Tude Ådal som et vigtigt
landskabselement samt sikre de natur- og kulturhistoriske interesser.
I projektet deltager Polen, Estland, Sverige og Danmark. De enkelte lande stiller selv med et eller flere
projekter, som de har ansvaret for, men landene arbejder sammen om en række fælles mål. Hele EUprojektet er berammet til 9 mio. kr., hvoraf ca. 2
mio. kr. vil tilfalde Tude Ådal projektet.
Vi er stolte af denne blåstempling af projektet på internationalt plan, og det vil helt sikkert have positiv
effekt på projektet fremadrettet.
Kommuneplantillæg
I forbindelse med Tude Ådal projektet skal kommunen udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen med
supplerende udpegning af lavbundsarealer, der er
potentielt egnede til vådområder.

Dette projekt vil indeholde en omplacering og udskiftning af det nedslidte sluseanlæg i Tude Å under
Bildsøvej. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den
30. maj, at der afsættes midler i budget 2013-14 til
genslyngningen af Tude Å gennem Sortesvælgsrenden.
Nye ejendomsmæssige undersøgelser
I løbet af sommeren 2011 vil Slagelse Kommune besøge alle berørte lodsejere i området fra Næsby
Strand til Trelleborg. Vi ser frem til en åben og konstruktiv dialog om projektets udformning og indhold.

Baggrunden er, at ikke alle arealerne i projektområdet er omfattet af den nuværende udpegning af lavbundsarealer. Derfor skal formalierne bringes i orden, så det er muligt for jer lodsejere at få udbetalt
erstatning for projektjorden.
Der igangsættes derfor en planproces, som kommer
til at foregå resten af 2011. Selve processen har ikke
stor praktisk betydning for jer som lodsejere, men
offentligheden vil naturligvis blive hørt flere gange i
denne proces.

Projektgruppe
På projektgruppens seneste møde den 1. juni blev
detaljerne om genslyngningen af Tude Å, de nye
ejendomsmæssige undersøgelser, LIFEscape og
kommuneplanstillæget fremlagt og diskuteret.
Derudover blev arbejdet med den fremtidige rekreative anvendelse og formidling af området så småt
påbegyndt. Alle lodsejere vil naturligvis blive inddraget i denne proces.

Pine Mølle
Midt mellem Trelleborg og Næsby Strand ligger Pinehullet og Møllesøen, hvor der i tidernes morgen var
en livlig mølleaktivitet i Pine Mølle.
Pine Mølle nævnes første gang i 1376, hvor Dronning
Margrethe I forærede møllen til væbneren Niels Drage. Møllen er anlagt ved en dæmning, der blev etableret i middelalderen over Tude Å ved Pinehullet, så
der kunne opstemmes vand til Pine Mølle.

Følgegruppe
Den 3. marts mødtes følgegruppen for første gang.
Der var bred opbakning til projektet fra lodsejere og
lokale foreninger samt kommunale og statslige institutioner.
På mødet blev følgegruppens medlemmer og rolle i
projektet præsenteret, og gruppen fik forelagt de
tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser i detaljer.
Det næste følgegruppemødet blev afholdt den 26.
maj og omfattede en ekskursion til projektområdet.
Her blev projektets omfang og indhold drøftet med
stor engagement fra følgegruppen.
Kontaktperson
Projektleder Thomas Hilkjær, tlf. 58 57 33 70 eller
e-mail thhil@slagelse.dk
Kontaktoplysninger
Det er fortsat vigtigt for kommunen at sikre en tæt
dialog med jer som lodsejere. Såfremt I endnu ikke
har sendt jeres kontaktoplysninger (navn, adresse,
e-mail og telefonnumre) til os, så bedes I gøre det
enten pr. mail eller telefon til miljøplanlægger Katrine Rogert Skovsgaard på katrs@slagelse.dk eller 58
57 46 93, eller pr. post til Teknik og Miljø, Dahlsvej
3, 4220 Korsør, att. Katrine Rogert Skovsgaard.

I 1552 nedsatte Christian III en kommission, der
skulle løse problemer med vandføringen i Tude Å.
Herefter måtte møllen kun stemme vandet op mellem 8. september og 1. maj. I sommerperioden lå
møllen derfor stille hen, og i perioden fra 1580 til
1658 går fire møllere fra møllen ”i armod”, og i 1664
er møllen ”ganske nedbrudt og øde”.
Det eneste spor i dag efter Pine Mølle er mølledæmningen, som oprindelig blev anlagt som vadested
over åen. De ældste materialer herom er fra mellem
år 115 og år 325. I 1585 skal mølledæmningen repareres, og her i den forbindelse er den omtalt som ”alfar vej” på stedet. Historikere mener, at det er landevejen mellem Kalundborg og Korsør, der tales om.

