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Nyt omTude Ådal
Der har været en pause i informationerne om genopretningsprojektet
i Tude Ådal. Det betyder ikke, at det har ligget stille. Tvært i mod.
Det betyder blot, at der har været arbejdet i kulisserne, for at gøre
projektet endnu bedre.
Kære samarbejdspartnere
Meget vand er løbet i (Tude) åen siden
sidst. Vi har haft samtaler med mange
af jer, og vi har fået stof til eftertan
ke, stof at arbejde med og spørgsmål
at besvare, som har stor betydning for
projektet.
Vi har lyttet til alt, hvad der er blevet
fortalt os. Både i samtaler med jer en
keltvis og ved de møder, der har været
afholdt rundt omkring. Alt bliver ta
get til efterretning. Mange ønsker kan
opfyldes, få må nøjes med et kompro
mis. Men alle meninger, udsagn, ønsker
og forventninger bliver taget til efter
retning.

Vi ser tydeligt, at der blandt andet er
et behov for at udvide projektet med
at sikre en forbedret afvanding.
Derfor vil afvandingsforhold få høj
prioritet i det endelige projektforslag.
Analyser har vist, at vi med projektet
kan sænke vandstanden, og at det vil
få en betydning for landmændene og
andre lodsejere, som er bekymrede for
den vandstandsstigning, vi har set de
senere år.
Vandet vil blive ledt væk fra marker
ne og ned i søen i Vejlerne, hvor der er
plads til minimum 1,9 mio. m3 vand.
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Oktober 2012
Politisk behandling

Februar 2013
Lodsejer høring

Maj 2013
Projektbeskrivelse
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Detailprojektering

 N y h e d s b r e v  n u mm e r 6  SE P T E M BER 2 0 1 2 

Projektforslaget vil komme i offentlig
høring, og de berørte lodsejere vil få
individuelle forslag til kommentering.
Her i brevet finder I en tidslinie med
angivelse af, hvor vi er i projektet og
ikke mindst – hvor vi er på vej hen. Den
er udarbejdet så den dels er fleksibel,
og dels er let forståelig. Den er fleksi
bel fordi, projektet uden tvivl vil æn
dre sig undervejs og vi vil gerne, at alle
er orienteret bedst mulig.
Dette brev er nummer 6 i rækken af
breve. Vi ved endnu ikke, hvor mange
breve, der vil blive sendt ud. Men vær
sikker på, at I får brev, når der er nyt
i sagen. Skulle der opstå en pause, er
det kun fordi, der ikke sker noget, der
har betydning for projektet som sådan
på trods af, at der uafladeligt
bliver arbejdet på sagen.
Projektbeskrivelsen vil nu blive
udarbejdet med udgangspunkt i en
forbedret sikring af afvandingsfor
holdne.
Næste skridt vil blive beskrivelse af
projektforslaget. Her vil alle jeres
kommentarer blive taget til efter
retning og dér, hvor vi har kunnet
efterkomme jeres ønsker, vil de blive
skrevet ind.

Afslutningsvis skal nævnes, at projek
tet endnu ikke er fuldt finansieret. Vi
venter på adskillige offentlige tilsagn,
ligesom den deciderede fondsansøg
ning endnu ikke er iværksat.
Med venlig hilsen
Thomas Hilkjær
projektleder
tlf 58 57 33 70
thhil@slagelse.dk

Tude Å
Tude Å dominerer naturen ved
Næsby Strand, og åen har gen
nem årene spillet en væsentlig
rolle for området.
Tude Å er gennem årene blevet
rettet ud af flere omgange,
og det store omkringliggende
vådområde er blevet drænet og
indlemmet som landbrugsjord.

