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Genopretning af Tude Ådal
Det samlede naturgenopretningsprojekt i Tude Ådal er ved at tage form. Projektgruppen
arbejder på at samle de to delprojekter – Næsby Strand til Trelleborg og Vejlerne – og
forventer at indsende en samlet ansøgning til Naturstyrelsen inden årsskiftet. Samtidig
udvikler samarbejdet med Polen, Sverige og Litauen sig, og især i Sverige til vi kunne
hente stor inspiration.

Genslyngning af Tude Å
I løbet af sommeren 2011 har kommunen gennemført samtaler med næsten alle lodsejere i projektområdet mellem Næsby Strand og Trelleborg. Ligesom ved lodsejersamtalerne i området omkring Vejlerne var stemningen hos lodsejerne langs Tude Å
generelt god og positiv. Projektgruppen har fået
mange nyttige informationer og spørgsmål med
hjem. Der arbejdes nu på at få samlet alle idéer og
input til et egentligt projekt.
Projektets tidsplan
Et ofte stillet spørgsmål er, hvornår projektet skal
realiseres – altså hvornår maskinerne går i jorden i
ådalen. Et forsigtigt skøn vil være, at anlægsarbejdet
udføres i 2013-14 – se nedenstående tidslinje.
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LIFEscape
Projektledelsen deltog i juni måned i det første møde
i EU’s landskabsprogram LIFEscape sammen med repræsentanter fra Polen, Sverige og Litauen (ikke Estland som tidligere nævnt).
Mødet foregik i Polen og gik primært på at få knyttet
nogle personlige kontakter mellem medlemslandene.
Desuden blev emner som økonomi, erfaringsudveksling og planlægning diskuteret.
Der er nu planlagt kick-off møde i Polen i oktober
måned. Her deltager projektleder Thomas Hilkjær
sammen med relevante politikere og medlemmer fra
projekt- og følgegruppe.
De svenske partnere planlægger en studietur for op
mod 30 personer (herunder lodsejere) til Tude Ådal.
Svenskerne arbejder med et projekt, som ligner vores meget, og vi vil kunne hente inspiration og erfaringsudveksle med dem.
Vi planlægger en studietur med samme koncept til et
af vores partnerlande i løbet af 2012.

Projektgruppe
Næste projektgruppemøde er den 6. september på
Trelleborg. Mødet vil primært komme til at omhandle:
 Resultater af ejendomsmæssige forundersøgelser
i området fra Næsby Strand til Trelleborg.
 Kommunens deltagelse i kick-off møde i Polen
under LIFEscape (november).
 ”Ny Trelleborg” som er en videreudvikling af Vingeborgen Trelleborg til et internationalt oplevelses- og videnscenter.
 Arbejdsgruppen vedr. rekreativt brug af området
og formidling af natur, kultur og friluftsliv.
Følgegruppe
Følgegruppen afholdte møde den 26. maj med en
spændende og noget regnvejrsvåd ekskursion i projektområdet. Følgegruppen gjorde holdt udvalgte
steder i området, og især emner som adgang til naturen, vedligeholdelse af diger/pumpelag, afgræsning
og stiføringer blev drøftet.

Blåhals
Dansk Ornitologisk Forening har for første gang konstateret ynglende blåhals på Sjælland – og det er i
området ved Tude Å.
Den spektakulære sangfugl har de seneste årtier bredt
sig som ynglefugl til store dele af Jylland, hvor der i
disse år skønnes at være en bestand på flere hundrede par. Nu er også Sjælland blevet yngleområde for
blåhals. Den er aldrig tidligere dokumenteret som
ynglefugl i denne del af Danmark.
Blåhalseparret blev opdaget midt i juni i kanten af et
rørskovsområde ved Tude Å mellem Trelleborg og Pine
Mølle. En uges tid senere kom hannen med føde i
næbbet og fløj ind i det formodede redeområde til de
formentlig ventende unger.

Næste møde i følgegruppen afholdes i efteråret, og
omdrejningspunktet vil være deltagelsen i LIFEscape
projektet samt realisering af projektet på baggrund
af de tekniske forundersøgelser og sommerens samtaler med lodsejerne.
Kontaktperson
Projektleder Thomas Hilkjær, tlf. 58 57 33 70 eller
e-mail thhil@slagelse.dk
Kontaktoplysninger
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.

Indvandringen af blåhalsen i Tude Ådal vidner om et
stort naturpotentiale. Ådalen rummer også arter som
rørdrum, skægmejse, rørhøg og en pæn bestand af
græshoppesangere. Ligeledes gæster arter som fiskeørn og rovterne årligt ådalen på deres vej til og fra
yngleområderne i Skandinavien og Østersøområdet.
Blåhalsen foretrækker et terræn med små vandhuller,
grøfter eller kanaler omkranset af tagrør og gerne
med mindre indslag af pilekrat.

