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Årsberetning, Vigersted lokalråd 2021 
2021 har igen været et år præget af Coronapandemien. Aktivitetsniveauet har været lavere end normalt, og 

vi har set en hel række aflyste arrangementer i hele samfundet og selvfølgelig også i Vigersted Sogn. 

Kalenderen på vigersted.net vidner om dette. 

Alt har dog ikke ligget stille, og der været en række sager i lokalsamfundet vi i lokalrådet har arbejdet med, 

og som gennemgås nedenfor. 

Trafiksikkerhed (gylletransporter fra Overdrevsgården til Knud Lavardsvej) 
Der er givet en godkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Overdrevsgården på Ågerupvej.  

Lokalrådet indgav allerede i 2018 et høringssvar vedr. denne udvidelse med argumenter mod at give denne 

godkendelse. 

Byrådet har tidligere besluttet, at denne slags afgørelser skal foretages af administrationen i Ringsted 

Kommune og ikke af politikerne. Der er altså tale om en ren administrativ beslutning af sagsbehandlere i 

Ringsted Kommune. 

Afgørelsen betyder, at svineproduktionen udvides fra 9.200 slagtesvin til ca. det 4-dobbelte. Arealmæssigt 

øges bygningsmassen fra 1.455 m2 til 6.165 m2 med tre nye staldbygninger. 

 

Lokalrådet har indgivet en klage til Nævnenes Hus vedr. godkendelsen med fokus på følgende: 

• Forkert opgørelse af antal gylletransporter byggeriet vil medføre gennem sognet 

• Trafiksikkerhed for børn forringes markant, især med de transporter, der kører gennem landsbyen 

• Vejenes beskaffenhed er ikke dimensioneret til formålet 

• Støj og rystelser som resultat af 7-aksede 56 ton tunge lastbiler, der kører gennem sognet 
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• Miljøkvalitetsrapportens manglende validitet (der er områder, der er udeladt og den er udført af 

bygherre) 

• Påvirkning af dyrelivet 

Byggeriet er påbegyndt trods det faktum, at klagen til Nævnenes Hus endnu ikke er færdigbehandlet. 

Fundamenter er støbt og selve byggeriet er igangsat. 

Der er desuden givet tilladelse til at opføre en 5.000 m3 stor gylletank på Knud Lavardsvej i Jystrup. Der vil 

være mange transporter til og fra Overdrevsgården til gylletanken i Jystrup til stor gene for alle 

lokalsamfundene mellem de to lokationer. 

Lokalrådet har også her indgivet en klage til Nævnenes Hus med fokus på følgende: 

• Lokalrådet var ikke på listen over høringsberettigede 

• Der bør udføres en samlet VVM-redegørelse for etableringen og etabling af svineproduktionen på 

Overdrevsgården og gylletanken i Jystrup og konsekvensberegninger bør ikke være foretaget af 

bygherre 

• Samme trafikmæssige argumenter som for Overdrevsgården 

Denne klage er blevet afvist med den begrundelse, at vi ikke er klageberettiget da lokalsamfundet ikke 

”bliver berørt”. 

Lokalrådet har henvendt sig til Svenstrup Gods i oktober, der er ansvarlig for begge projekter. Svenstrup 

Gods meddeler, at de er kede af, at de ikke har haft dialog med lokalrådet om projekterne. De oplyser de 

har omlagt ruter, så de ikke går gennem landsbyerne, herunder forbi skoler, smalle veje og små miljøer. De 

oplyser endvidere, at de fleste transporter foretages af eksterne, og at vi opfordres til at tage kontakt til 

Svenstrup Gods, hvis vi oplever, at de kører gennem landsbyerne, så Svenstrup Gods kan tage dialog med 

dem om at finde andre ruter. 

Det er dog åbenlyst at transporterne alligevel har fundet sted. Det er dokumenteret på billeder og af synligt 

nedkørte rabatter. 
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Med denne tilbagemelding bad vi om et møde med Svenstrup gods, men har ikke hørt tilbage fra dem. Der 

er således ikke nogen afgørelse i sagen, men alle opfordres til at dokumentere transporter gennem sognet 

med gylletransporter og store landbrugsmaskiner. 

Vi afventer afgørelsen på klagen fra Nævnenes Hus. 

Indvielse af bymidten 
Indvielse af bymidten fandt sted i forbindelse med Kildemarkedet den 19. september. Vanen tro bød 

Kildemarkedet på høstgudstjeneste, lokale boder, underholdning, spillemænd og den store solsikke- og 

græskarkonkurrence. 

Man kunne møde Vigersted Idrætsforening og købe en ”tagaktie” og dermed bidrage til et nyt tag til 

Forsamlingshuset. 

Der var to ting der adskilte sig fra tidligere år: 

1. Café Ingeborg foodtruck var kørt i stilling og solgte lækre pitabrød 

2. Borgmester Henrik Hvidesten indviede bymidten med den ”nye” sø og kirkeeng, herunder nye 

legeredskaber og træningsstativ. Peter Hansen fremførte en flot tale om bymidtens tilblivelse og 

borgmesteren tog over og roste det flotte arbejde inden han klippede den røde snor. 

Bymidten er således 

officielt indviet og 

lokalrådet opfordrer til at 

den aktivt benyttes. Der er 

efterfølgende også sat en 

lyddæmper på blæseren 

ved Fibia’s fiberskab til stor 

glæde for både de 

nærliggende beboere, 

forbi- passende og brugere 

af bymidtens arealer.  

Samarbejde med FGU 
Elever på den 

Forberedende Grund 

Uddannelse, har gennemført en række opgaver i lokalområdet i årets løb. De unge mennesker for FGU har 

bl.a. hjulpet med: 

• Opgravning af berberisbeplantning ved kirken/forsamlingshusets parkeringsplads for genplantning 

af bøgepur 

• Vedligehold af hundeskoven (græsslåning på stierne) 

• Græsslåning fra Rusgårdsbakke til Oplevelsesstien 

• Maling og opgradering af de gamle blå vejvisersten 

• Kratrydning omkring rækværk ved søen 
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Indvielse af MoBibben 
For at opnå en bedre og ensartet betjening har biblioteket, på baggrund af en byrådsbeslutning, etableret 

et tilbud, hvor bogbussen erstattes af MoBibben, som er et mobilt bibliotek, der månedligt af en uges 

varighed er opstillet ved hallen. Her kan alle låne de udstillede bøger og afhente bøger, der er bestilt. 

MoBibben er – også i lokalrådet – modtaget med blandet begejstring, men det er et kulturelt tilbud til alle 

landområderne, hvor der alle dage kan lånes bøger fra 8-22. Lokalrådet opfordrer til aktiv brug af 

MoBibben. 

Valgmøde 
I 2021 var der kommunalvalg. Alle landsbyer i Landsbyforum havde mulighed for at afholde valgmøde med 

besøg af de lokale politikere, der kæmpede om en plads i byrådet de kommende fire år. 

I Vigersted blev valgmødet 

afholdt i samarbejde med 

Kværkeby-Fjellebro lokalråd. 

Det var et meget velbesøgt 

arrangement, der blev afholdt 

i forsamlingshuset, hvor 

omkring 100 deltog. 

Spørgelysten var stor, og der 

blev diskuteret emner som 

trafiksikkerhed – specielt med 

beslutningen om etablering af 

en udvidet svinebedrift på 

Overdrevsgården og 

gyllebeholderen i Jystrup. Det var i øvrigt en beslutning, som de færreste politikere kendte til, da den jo var 

truffet administrativt. 

Også cykelstien fra Vigersted Skole til Roskildevej var oppe til debat. I relation til de store lastbiltransporter 

og det generelt stigende trafiktryk, blev der fra borgerside givet udtryk for frustration. Men disse blev sat i 

udsigt, at man igen politisk ville tage problematikken op med Vejdirektoratet, og at der i kommunen var 

afsat 20 mio. til cykelstier. Lokalrådet har dog valgt at sætte vores engagement vedr. cykelstien i bero, fordi 

der ikke er et ønske fra skolens side om at indgå i en dialog om etableringen. 

Også bosætning blev et emne, da det blev fremhævet, at antallet af daginstitutionspladser i Vigersted 

Børnehus og de omkringliggende private institutioner samt dagplejen, ikke er tilstrækkeligt til at dække 

behovet for børnepasning af sognets børn. Det er jo skønt med tilflyttende børnefamilier, men skal vi 

fastholde dem og tiltrække flere, skal vi sørge for, at deres børn kan blive passet i sikre omgivelser. 

Lillebjerggård Kværkeby som evt. kommunal institution under Vigersted Børnehus 
I forlængelse af debatten om bosætning indgav lokalrådet et høringssvar på kommunens planer om at 

udvide Vigersted Børnehus med en ”satellit ”-institution. Der er tale om Lillebjerggård i Kværkeby, hvor den 

daværende private institution, har ønsket at stoppe. Kommunen har derfor afholdt et møde med deltagelse 

af Vigersted skole, Vigersted Børnehus og lokalrådet med det formål at drøfte mulige løsninger på det 

stigende børnetal og manglende institutionspladser ved brug af Lillebjerggård. 

Lokalrådet er ikke enig med kommunen i, at brug af Lillebjerggård på lang sigt er en optimal løsning: 
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• Ved valg af Lillebjerggård vil forældre efterfølgende - med stor sandsynlighed – tilvælge Kværkeby 

Friskole som fremtidig skole for deres børn og dermed fravælge den kommunale Vigersted Skole 

• Hvad sker derved salg af Lillebjerggård til anden tredjepart – eller problemer med lejemålet? Det 

kan have store økonomiske konsekvenser 

Det er lokalrådets opfattelse, at den rigtige langsigtede løsning er en udvidelse af Børnehuset på den 

nuværende adresse. 

Arrangementer 
Som nævnt viste kalenderen på vigersted.net mange aflysninger pga. Corona. Men der er med stor succes 

blevet gennemført en række arrangementer: 

• Meget velbesøgt fællesspisning ved søen i samarbejde med Støtteforeningen i Forsamlingshuset 

• Byvandring 

• Bankospil 

• Valgmøde 

Afslutning 
Med disse ord afsluttes hermed formandens beretning. 

 

6. februar 2022 

Michael Kalmberg 

Formand, Vigersted Lokalråd 

 

Godkendt på generalforsamlingen  


