
Nyt omTude Ådal

Kære samarbejdspartnere

Som et af de første konkrete led i vo-
res projekt Tude Ådal har vi skaffet 
eksterne midler til at værne om na-
tur og landskab i Ådalen. Det har be-
tydet, at de 24 lodsejere mellem Bild-
søvej og Trelleborg har fået tilbud om 
naturpleje på deres areal. Vi forventer 
at lodsejere i Vejlerne og i de andre be-
rørte områder får et lignende tilbud på 
et senere tidspunkt. Det kan være ind-
hegning af arealer, fældning af træer 
og buske eller etablering af vandhuller 
på deres jord.

Slagelse Kommune har givet en snes lodsejere i Tude Ådal et  
tilbud om gratis naturpleje. Tilbudet er naturligvis blevet  
modtaget med glæde og kyshånd af de fleste – omend også  
med noget skepsis over kommunens gavmildhed.

Februar 2013
Politisk behandling

Marts 2013
Lodsejer høring

Maj 2013
Projektbeskrivelse

Oktober 2013
Realisering

Udarbejdelse 
projektforslag 

Informationsmøde Myndighedsbehandling Detailprojektering

Februar 2013
Lodsejer behandling

Udsendelse af 
projektforslag til lodsejere

HVORNÅR
SKER DET

L I F E s c a p e 
	LIFEscape projektet er et  

samarbejde mellem kommuner, 
naturparker og universiteter  
fra de baltiske lande Sverige, 
Polen, Litauen og Danmark.  
Slagelse Kommune deltager 
som den eneste danske kom-
mune med projekt Tude Ådal.  

	Se filmen om  
LIFEscape  
projektet på  
YouTube. 

 Du kan finde et link til  
filmen på Slagelse Kommunes 
hjemmeside  
www.slagelse.dk/lifescape

N y h E d s b r E v  
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Tilbudet har vagt glæde og har gødet 
jorden for nye ideer og tiltag.

Vi har været ude og tale med mange  
af lodsejerne og har kigget på, hvad 
der kunne gøres præcist for den  
enkelte lodsejer. Vi har fået mange  
gode snakke om både fældning og  
afgræsning, men også om bevarelse 
af beplantninger af hensyn til dyre-
livet. Derfor har vi nu en lang række 
ønsker, som vi vil søge at opfylde i 
prioriteret række følge. Vi forventer 
at starte med træ fældning allerede i 
februar 2013.



A K T u E LT
Lige nu arbejder vi i projektgrup-
pen med selve projektforslaget, 
der skal forelægges politikerne. 
I løbet af foråret får de berørte 
lodsejere projektet til gennem-
læsning, og der er planlagt en hø-
ring, hvor alle vil være velkom-
men.

Fredning
Vi har også mødt lidt skepsis over det 
gode tilbud, når vi har besøgt lods-
ejerne, ikke mindst i forbindelse med 
fredningen af området. Slagelse kom-
mune stiller imidlertid mandskab, 
som har erfaring i myndighedssøg-
ning, til rådighed, når fredningsansøg-
ningerne skal skrives. På den måde 
får vi optimal myndighedsbehand-
ling. Arbejdet med at søge dispensa-
tioner fra naturbeskyttelsesloven er i 
fuld gang. Senere skal vi søge dispen-
sationer fra åbeskyttelseslinien, og 
vi skal søge om tilladelse til at grave 
vandhuller. Disse myndighedsbehand-
linger tager tid, men vi forventer at 
være på plads i sensommeren 2013.

Positiv indstilling
Alle tiltag i dette projekt går ud på 
at forbedre arealerne. Derfor tror vi 
på, at vi får de myndighedstilladel-

ser, der skal til. Vi forbedrer dyrelivet 
og floraen. Den sjældne majgøgeurt 
er i fare for at forsvinde. Det samme 
er eng fuglene stor kobbersneppe og 
brus hane, der ikke yngler i ådalen og  
Vejlerne længere. Hvis vi sætter ind 
med den rette naturpleje nu, bliver  
området lyst og åbent, og mange 
dyre- og plantearter vil komme til og 
tilføre Tude Ådal endnu mere værdi.

Med venlig hilsen

Berit Oline Pedersen
Jordbrugsteknolog
tlf 58 57 31 66
berio@slagelse.dk

og

Thomas Hilkjær
projektleder
tlf 58 57 33 70
thhil@slagelse.dk
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