
Den lokale udviklingsplan 

Nu har vi i Vestermose siden maj arbejdet sammen med Lille Valby om den lokale udviklingsplan og det er 

nu tid til at præsentere arbejdsgrupperne. 

Bemærk at du stadig kan være med. 

Hvis du har lyst til at være med i en af arbejdsgrupperne, er det ikke for sent. Det kan også være, at du har 

input, som du synes arbejdsgrupperne skal beskæftige sig med. Kontakt Anja Krag - anjakrag@mail.dk. 

Her er et udpluk af deres visioner: 

 

Trafikgruppen 

Vision: I fremtiden ønskes der mindre og langsommere trafik i Vestermose og Lille Valby. Området er 

geografisk ret stort med både store og små veje. Den tunge trafik skal ledes hen på de store veje, som er 

skabt til det, så der skabes større tryghed for de øvrige trafikanter. 

Der ønskes fokus på cykelstier i området - både for at forbedre trafiksikkerheden og folkesundheden. 

Derudover ønskes der bedre offentlig transport i området. 

Området er kendetegnet ved mange indfaldsveje til de større byer, det er derfor nemt at komme fra 

området og ind til indkøb, tog, kulturelle tilbud og tilkørslerne til motorvejen. Gode trafikale forhold har 

betydning for mange forskellige interessenter i området. Der er i øjeblikket tilflytning af børnefamilier, 

derfor skal det være trygt og sikkert at komme i skole og børnehave. Beboerne i området skal ligeledes 

kunne færdes trygt og sikkert på cykel og til fods langs vejene. 

Nogle af de væsentligst trafikale udfordringer er følgende veje/områder: 

- Valbyvej og Slagstrupvej 

- Vejene omkring Vestermose Natur- og Idrætsfriskole 

- Nykøbing Landevej og Holbækvej ved Slagelse by 

- Området omkring Cirkusland 

Arbejdsgruppen er i fuld sving med at udarbejde handleplaner, som kan bakke op om visionen og er meget 

interesserede i flere input fra jer, som bor i området. 

 

Vedvarende energi, solcelleparker, vindmøller m.m. 

Vision: Borgerne i Vestermose og Lille Valby ønsker at blive inddraget så tidligt som muligt, når der er 

virksomheder, lodsejere eller andre, som vil anlægge solcelleparker, vindmøller m.m.  

Det er vigtigt at bevare naturen og det flotte landskab, som findes i Vestermose og Lille Valby. Vedvarende 

energi er den rigtige vej, men det må ikke være til gene for borgerne, naturen og landskabsværdien.  

I forbindelse med etablering af vedvarende energianlæg skal det undersøges grundigt, hvordan borgerne i 

området kan få størst mulig medindflydelse og ejerskab til et kommende energianlæg.  

Ved etablering af solcelleparker skal investor forpligte sig til at yde økonomisk godtgørelse til lodsejere i en 

nærmere bestemt radius. Godtgørelsens størrelse bør fastsættes af to lokale ejendomsmæglere. Endvidere 

bør energiselskabet levere gratis strøm til de nærmeste lodsejere – det vil give mindre modstand – samt et 

bedre forhold parterne imellem. 

 

 



Lokalhistorie 

Vision: Vestermoses identitet som lokalområde skal styrkes med henblik på at skabe ”lokalt ejerskab” 

blandt eksisterende og kommende borgere og facilitere fællesskaber og initiativer, der kan række ud over 

den enkelte landsby, henholdsvis sogn. 

Vestermoses identitet kan styrkes gennem fortællingen om baggrunden for lokalområdets 

”sammenhængskraft”, der i sin tid blev skabt gennem samarbejder sognene imellem; samarbejder, der 

kulminerede med dannelsen af Vestermose Sognekommune 1966-1970. 

Dernæst skildres Vestermose gennem beskrivelser af de fællesskaber, kommune og sogne har dannet 

rammerne om gennem tiderne, herunder kirkesogne og skolevæsen. Det kan fx ske gennem vidneudsagn 

fra ældre beboere, der har tilbragt hele eller det meste af deres tilværelse her – helst ét vidne fra hver by. 

Ud over at være en del af LUP’en kan materialet anvendes til formidling på anden vis i form af foldere eller 

turistguider, gerne samordnet med arbejdsgruppen for ”Natur og Stier”. 

Arbejdsgruppen søger hjælp fra alle landsbyerne i området til at markere den historiske anvendelse af 

bygningerne på kort. Måske er det noget for dig? 

 

Stier og Natur 

Visionen: Der skal være let og umiddelbar adgang til de sparsomme naturområder, der er i området, både 

til dagligt brug for de lokale beboere og mere overordnet i sammenhæng med naboområderne (‘Fra 

Vestermose til Storebælt’). Derfor skal sammenhængen med andre eksisterende sti/vandreruter tænkes 

med ind i udviklingen af nye stier. 

Adgangen til naturen ønskes forbedret ved at udvikle et godt stisystem. Det vil bl.a. øge trivslen og være 

med til at sikre og udvikle bosætningen i området. Et veludviklet stisystem kan i nogle områder give en 

lettere, sikrere og sundere skolevej samt kan styrke sammenholdet omkring skolen, idræt, mellem 

borgerne m.m. 

Vestermose ådal er meget langstrakt og opdeler området voldsomt, der ønskes at skabe bedre forbindelse 

over Vestermose ådal. Det vil gøre Vestermose Natur- og Idrætsfriskole mere central i området, og vil skabe 

en bedre sammenhæng for området. 

Generelt er adgangen til ådalene og skovene begrænset, hvilket bl.a. skyldes at det primært er private 

lodsejere, der ejer jorden. I forbindelse med at skabe flere stier og dermed adgang til naturen, er der flere 

interessenter, som skal tænkes ind i arbejdet - det er især lodsejerne og Slagelse Kommune, men der kan 

også være andre interessenter som fx Friluftsrådet og Dansk Vandrelaug. 


