Indsigelse vedr. ansøgning om landzonetilladelse til 6e, Slagelse Jorder og 10c, Hejninge By
Vi har modtaget naboorientering ang. EnergiFyn’s landzonetilladelse til at udstykke 5333 m2 grund
fra matr.nr. 10c Hejninge og 6e Hyllerup, med henblik på at opføre et regulerkraftværk på denne
grund.
Vi gør kraftig indsigelse mod dette kraftværk med følgende begrundelser:















En industribebyggelse med 2 høje skorstene (28 og 35 m) hører hjemme i et industrikvarter
og ikke i et landdistrikt.
Anlægget kommer til at ligge tæt på Vestergårdsvej 2, som er sognets sidste fattiggård – og
vi mener dette må have en stor historisk værdi. Historikere er meget interesserede i
gården – og kontakter løbende ejerne ifht fotos før og nu mv.
Vestergårdsvej 2 har plantet 2 hektarer til naturforbedring og remiser til dyrevildtet, samt
der er etableret frøhuller.
Vestergårdsvej 2 har søgt om at plante skov på marken mellem nr. 1 og 2. Dette har de fået
afslag på, grundet kirkelinjerne dvs kig fra Slagelses kirker til Hejninge kirke. De har
endvidere fået at vide, at planter højst må blive 5 meter høje! Hvordan kan det så tillades,
at der opføres anlæg med enorme skorstene?
Anlægget kommer til at ligge ca 90 meter fra Vestergårdsvej 1 – helt uacceptabelt
Kommunen har netop færdiggjort et naturgenopretningsprojekt i Hejninge Mose – bla med
disse begrundelser: Hejninge mose er en af kommunens naturperler og ligger kun cirka 1,5
km vest for Slagelse by. Mosen er 40 ha og henligger som en mosaik af
moser, enge og søer. Naturgrundlaget for den særegne og sjældne flora er stadig til stede,
der er betinget af den høje grundvandstand og kalkrige undergrund. Mosen er stadig det
eneste voksested i kommunen for de sjældne planter engskær, nøgleblomstret klokke og
flere andre sjældne plantearter. I tillæg til afgræsningsprojektet arbejdes der på at
genskabe en del af de tidligere tørvegrave. Nogle med permanent vandspejl andre med
lavt og midlertidigt vandspejl. Sidstnævnte er særdeles gode ynglelokaliteter for
bl.a. områdets frøer. (Bilag 1)
Kommunen vil fortsætte med Tude Ådal som vestsjællands største rekreative område, den
skal virke som ”forhave” til Trelleborg Vikingemuseum. (Bilag 2)
Strandvejen som fører forbi matriklen er fredet pga landsbyparagraffen (Hejninge)
Strandvejen befærdes årligt af utroligt mange turister, som valfarter til Trelleborg
Vikingemuseum, St. Galla (glaskunst) samt de lokale forretninger, Lerchenborg og
Trelleborg Gård Blomster. – de skal mødes af rene naturperler, som lige præcis
vestsjælland kan byde på, og ikke industriel bebyggelse.
Marken – hvorpå anlægget skal ligge – har et unikt dyreliv ifht råvildt, ræve, harer, flere
musearter, rovfugle osv.






At transformatorstationen ligger der i forvejen, bliver brugt som begrundelse for
beliggenheden. Dette anlæg er også særdeles beskæmmende for naturen med store
elmaster mv, men derfor skal naturen selvfølgelig ikke ødelægges yderligere. Endvidere
kan man se i Netudviklingsplan figur 28 – sd 60, at der forventes nedtagning af
luftledninger i 2020-2025 for vores område.
Ejendommene tættest på anlægget vil blive kraftigt værdiforringet – den estimerede
forringelse for Vestergårdsvej 1 er i sig selv 500.000.
Alternativ beliggenhed: Nyrup vest for transformatorstationen. Denne beliggenhed vil være
mere central i midtsjælland. Andre egnede 132/50 stationer: Ringsted, Herlufmagle,
Bjæverskov, vi henviser til Netudviklingsplan 2013 – sd 21, her ses alle andre 132/50
stationer. (bilag 3)

Vi bør frede vores landzoner, og udvikle naturen med henblik på dyreliv og fantastisk natur. Dette
kan Vestsjælland i høj grad byde på, og bør naturligvis ikke ødelægges. Hvis anlægget alligevel
bliver en realitet, må det være forventeligt, at der fra naboernes side søges advokatbistand ifht
erstatningskrav.
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