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Orienteringsbrev om at kommunen fortsat arbejder på et restaureringsprojekt i Tude Å ved Elmebjergvej nord for Pedersborg

Den 01-08-2022
J.nr. 06.02.10-P20-2-22

Kære Bredejere til Tude Å st. 2280-3647

Ejendom:

I november 2021 modtog du brev fra os om at vi var ved at gennemføre en forundersøgelse i Tude Å for at klarlægge hvilke indsatser og tiltag i vandløbet, der vil kunne
føre til forbedringer af vandløbets fysiske tilstand. Det betyder, at der på mindre
strækninger af vandløbet ændres på brinker og bundmateriale, samt plantes træer på
sydsiden af vandløbet, så det forbedrer forholdene for vandløbets planter og dyr.
På den måde forventer vi, at vandplanens målsætninger for vandløbet kan opfyldes.

Natur og Miljø

Forundersøgelsen, der er foretaget af rådgivningsfirmaet WSP Danmark A/S, er nu
færdig, og den peger på en række tiltag, der kunne være gavnlige for at forbedre
vandløbets fysiske fremtoning.
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Vi vil med dette brev orientere dig/jer om at kommunen nu går videre med projektet,
hvilket betyder at vi, når det igen bliver muligt i efteråret 2022, forventer at ansøge
Miljøstyrelsen om tilsagn til at realisere og finansiere en række af de indsatser som
forundersøgelsen lægger op til.
Rapporten fra forundersøgelsen er vedlagt dette brev, så du/I kan læse om hvilke
tiltag rådgiver peger på ville være gavnlige for vandløbet.
Ud fra rådgivers forslag til indsatser i vandløbet er vi i kommunen i øjeblikket, ved at
udarbejde en ansøgning til Miljøstyrelsen. Da den ikke er færdig endnu, kan vi desværre ikke lægge den ved dette brev.
Vi vil løbende holde dig/jer orienteret om sagens gang, når der sker nyt i sagen.
Næste gang du/I hører fra os, bliver når vi sender ansøgningen til Miljøstyrelsen.
Du/I vil da få tilsendt kopi af ansøgningen så du/I kan se hvilke tiltag kommunen ansøger om at få tilsagn til.
Lidt om projektets rammer
Det er vores hensigt at tilstræbe at udføre restaureringsprojektet uden at ændre væsentligt på vandløbenes afvandingsforhold. Restaureringen vil så vidt muligt ske inden
for de gældende regulativmæssige rammer.

cbla@soroe.dk

Sorø Kommune har en lovbunden pligt til at udføre de vandløbsindsatser der er vedtaget i Statens vandområdeplaner. Men vi mener, at de bedste projekter opnås hvor
der, så vidt muligt, er dialog og forståelse mellem de involverede parter om hvordan
restaureringerne skal ske.
Vi vil gerne høre fra dig
Hvis du har kommentarer eller bemærkninger og viden om vandløbet som du mener
er relevant for projektet, hører vi meget gerne fra dig.
Din viden om lokale forhold kan få betydning for projektet, hvis den viser sig at være af
væsentlig karakter. Det er vores ønske at opnå den bedste løsning for vandløbet og
samtidig påvirke bredejerne mindst muligt i det omfang det kan lade sig gøre.
Dine bemærkninger og kommentarer bedes sendt pr. mail til vandloeb@soroe.dk
Du bedes give os dine kommentarer senest den 1. september 2022.
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø
Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Læs mere om dine rettigheder
her: http://soroe.dk/databeskyttelse
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