
Sødalens endeligt

-12000 år – april 2008

Billede taget slut marts 2008



Ejendommen Tjele Møllevej 29 er fra i år blevet solgt til 
Kvægbonde Leif K. Pedersen fra Ingstrup. På ejendommens jord 
lå den naturskønne og markante dal ”Sødalen” der forsatte og 
ender ved ”Det Rekreative område” ved Tjele Langsø.

Sødalens skrænter var før dækket med egetræer og 
overdrevsvegetation. Et meget smukt syn med varieret natur af 
høj værdi.

Leif Pedersen har nu fjernet alle træer, vegetation og muldjord 
og er herefter i færd med at opfylde dalen. Det hele foregår på en 
brutal og hensynsløs måde med store entreprenørmaskiner, 
gravemaskiner og buldozere. 



Sødalen

Sødalens placering øst for Tjele Møllevej

Nordlig sidedal



Sødalen er en sidedal til dalen hvori Tjele Langsø ligger. Den 
”findes” i nordvestlig retning i forlængelse af søens vestende i den 
modsatte ende af ”Det Rekreative Område”. Sødalen er den sidste 
¼-del af dalen, hvis man går op af stien gennem dalen.

Sødalen er en U-formet, fladbundet erosionsdal fra slutningen af 
istiden for ca. 10000 år siden. De stejle skrænter er dannet ved at 
smeltevand og nedbør har eroderet sig ned i det vegetationsløse 
landskab på daværende tidspunkt. 

Når skrænterne er væk vil landskabets historie også være væk. 





Sødalens skrænter har en betydelig højde i den ene ende. 
Efter planeringen vil der ikke længere være en skrænt, men 
en bakke på dyrket mark



”Sødalen” 3/5 2008



Her ses et billede af Sødalen taget fra vest. Mulden er skubbet til 
side og fra den 10/4 er skrænten ved at blive skubbet ned i dalen. 
Efter planeringen er det meningen at mulden lægges på igen. 



Sødalen

Lilla skravering: Hedeområde ved 
langelinie, der var delvist sprunget i skov. 
Dermed ikke længere beskyttet af §3. Se 
de næste billeder

Gul skravering: 
Overdrev 
beskyttet af 
naturbeskyttels
eslovens §3. 
Det eneste der 
ikke røres



Langelinie

Langelinie er et langt retliniet skel, der indtil marts 2008 har 
henligget som overdrev og brakjord.

På billedet ses det sidste stykke af overdrevet inden det blev 
fjerbnet mned gravemaskiner og dumpere



Langelinie set mod øst efter planeringen



Kvægbonde

Leif Kjærgaard Pedersen

Ingstrup Møllevej 19

Ingstrup

8830 Tjele

http://www.jokumsenentreprenoer.dk/default.asp?ID=121

Jokumsen reklamerer med naturpleje på sin hjemmeside!



Fredag den 11. April blev den nordlige skrænt skubbet ned i dalen





Fredag 11/4 omtaltes Sødalen i DR radio Midt/Vests 
radioavis kl. 8:30. Kan høres på nettet.

Desuden var der flere artikler og en leder i Viborg 
Stifts Folkeblad lørdag den 12/4

Buldozeren har genoptaget arbejdet 14 april.



Nyharvet 3/5. Den lyse skråning bagest i 
billedet viser skræntens oprindelige forløb.



3/5 2008. Den sidste rest af skrænten står tilbage som et 
sørgeligt minde sammen med en gruppe forkomne 
fyrretræer. Rundt om og i den lille sidedal ligger en 
losseplads af sammenskubbede træer og rødder.



Perspektivfoto øverst fra 3/5 2008.

Til sammenligning foto fra den 21/4 2008 nederst. 









Luftfoto af Sødalen juni 2008



Sødalen



Ved at sammenligne de to 
luftbilleder kan man se hvor 
meget der egentligt er 
forsvundet. Overdrevsarealet 
er halveret. Skovstykkerne og 
hedearealet er i dag ager. 
Desuden er markvejen, et 
mindre vandhul og et læhegn 
er også væk. Brakbræmmen 
langs Langelinie er ligeledes 
opdyrket.



Majs oktober 2008
Majsen har en betydeligt ringere højde og vækst end andre steder på

marken



Kig gennem sødalen mod vest







Det har ikke været muligt at høste majsen der hvor der er flyttet rundt på
jorden. Jordstrukturen findes ikke længere og den naturlige dræning og 
stabilitet i jorden er væk. Til hvilken nytte er hele naturødelæggelsen så
foretaget. 
Et resultat af griskhed, hensynløshed, uvidenhed, dumhed og dårligt 
landmandskab.





Der er stadig natur i det resterende lille stykke overdrev, der endnu har sin 
lysåbne karakter. Men den er meget trængt. Brændenælderne breder sig.



Billeder fra overdrevet okt.2008 
Den nedbidte troldeeg. Rørhattene. Rævegraven.



Hjortespor i majsen 
mellem sidedalen og 
overdrevsresten



Fremtiden for Sødalen ser sort ud


