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På vej ind i sidste fase
Tude Ådal projektet er godt igennem sidste høringsrunde. Alle kommentarer og ideer er samlet i en hvidbog.
Jordfordelingen er i gang, og foråret er på vej.
Projektet skal behandles i Erhverv- plan- og miljøudvalget, når det reviderede projektforslag foreligger.

Alle borgere, som måtte have interesse i projektet, har nu haft mulighed for
at sætte sig ind i projektforslaget.
Høringsperioden er overstået, og der
er kommet svar og kommentarer fra
nogle og tredive interessenter. Der er
udarbejdet en hvidbog over kommentarerne fra denne høringsrunde.
Den er tilgængelig på nettet på:
www.slagelse.dk/tudeaadal

HVORNÅR
SKER DET

Kompromissets kunst
Et projekt som Tude Ådal er i sagens
natur et kompromis mellem mange
interesser. Slagelse Kommunes klare
mål er, som det hele tiden har været,
at efterkomme så mange ønsker som
muligt under hensyntagen til natur og
miljø samt lodsejernes ønsker og interesser.

Marts 2014

April/maj 2014

Efterår 2014

Forår 2015

Vinter 2015

Erhvervs-,
Plan og Miljøudvalget
beslutter at igangsætte
jordfordeling

NaturErhvervstyrelsen
påbegynder forhandlinger med henblik
på jordfordeling

Bred offentlig
høring af
Projektbeskrivelse

Myndighedsbehandling

NaturErhvervstyrelsen
forventer at have
afsluttet jordfordelingsforhandlinger
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Fra kommunens side er vi glade og
taknemmelige over engagementet og
den store interesse, vi har mødt blandt
lodsejere og andre interessenter under disse mange indledende øvelser.
Næste skridt bliver at klargøre projektet til behandling i Erhverv- plan- og
miljøudvalget, som skal tage den endelige beslutning om projektets gennemførelse.

Nye pumpelag
Formændene for de eksisterende
pumpelag Tjæreby Ydre Vejle, Tjæreby
Indre Vejle og Frølunde Enge er i samarbejde med Slagelse Kommune i gang
med at etablere nye pumpe-digelagskonstruktioner i offentligt eller privat
regi. Afgrænsningen af pumpelagene
er på nuværende tidspunkt ikke forhandlet på plads.
I arbejdet med at klargøre alle områder til det store projekt, er vi fra kommunens side blevet opmærksom på
en problemstilling, der vedrører havdiget ved Tjokholmdæmningen. Her
har forholdsvis få lodsejere betalt for
de mange, som drager nytte af diget.
Denne forskelsbehandling arbejder vi
på at løse.

Jordfordelingen
Siden sommeren 2014 har Natur
Erhvervstyrelsens mand, cand. agro.
Hans Fink, haft travlt med jordfor
delingen i Tude Ådal. Først i løbet af
efteråret ’15 vil han have besøgt alle
lodsejere.
De overvejelser, som lodsejerne især
skal gøre sig, er ifølge Hans Fink, hvorvidt man ønsker at sælge, bytte eller
beholde sin jord. Der kan være mange forskellige og individuelle omstændigheder, som bliver bestemmende for
den enkelte lodsejer. Men hvis man
på nuværende tidspunkt kender til
arealer eller ejendomme, hvor ejeren
muligvis vil sælge, så er Hans Fink
interesseret i at høre om det.
Alle er velkomne til at kontakte Hans
Fink på mail hafi@naturerhverv.dk.
Eller på telefon 25 23 85 09.

