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Høringssvar fra Lejre Historiske Forening – i det følgende nævnt LHF – vedrørende forslag 
til Råstofplan for Region Sjælland – 2012 – 2023 
 

1. LHF finder det utilfredsstillende, at der ikke foreligger en Råstofplan for 
Hovedstadsregionen, men blot en påstand om, at der ikke findes tilstrækkeligt med 
grus i området. Det virker påfaldende, at der kan udpeges store graveområder i 
Kyndeløseområdet i Lejre kommune, medens Frederikssund kommunes del af 
Hornsherred ikke er beskrevet. LHF er af den opfattelse, at Hovedstadsområdets 
behov for råstoffer i første omgang bør dækkes af området selv. 

2. LHF finder, at det er et centralt punkt, at de eksisterende graveområder i Roskilde 
og Lejre kommuner skal tømmes og renoveres først. Når et graveområde først er 
udpeget, kan myndighederne ikke styre forløbet. Derfor bør entreprenørerne 
tvinges til, at gøre de allerede godkendte graveområder færdige inden der bliver 
givet tilladelse til nye graveområder.  

3. Glimområdet er et meget vigtigt kulturlandskab som danner overgangen fra det 
bakkede morænelandskab vest for Lejre over til den flade hedeslette øst for. Det er 
det sidste af denne slette der endnu ikke er ødelagt af grusgravning. Desuden 
danner det en helhed sammen med den fredede Ledreborg Allé. På grund af den 
rige kulturhistorie der knytter sig til Ledreborg Allé og  Glim, samt den landskabelige 
storhed der præger området som kulturlandskab ønsker LHF, at såvel 
interesseområdet som graveområdet i Glim slettes. Området er i øvrigt udpeget 
som et område af stor kulturel værdi i Hovedstadsområdets planlægning. Desuden 
er området et vigtigt drikkevandsreservoir. 

4. Hvis der senere skal graves op ad Ledreborg Allé der på det meste af strækningen 
er fredet, bør der være en grænse på minimum 300 meter på begge sider af alléen, 
hvor der ikke må graves, oplagres overjord eller laves opbevaringsplads for 
materialer eller maskiner.  

5. Interesseområdet ved Gevninge ligger alt for nær ved byen, hvor der indenfor de 
sidste år er bygget en hel del parcelhuse, ligesom der ned mod fjorden er et 
sommerhusområde og en efterskole i et meget naturskønt område tæt ved Lejre 
Vig der er en del af Roskilde Fjord, der rummer et fuglebeskyttelsesområde og som 
er med i Naturparkområdet. Der er mange ting der gør, at dette interesseområde 
bør tages ud af planen. 

6. I øvrigt bør der tages hensyn, når der udlægges graveområder eller 
interesseområder i nærheden af byer, så det ikke hindrer byudvikling samt udsyn 
fra byerne.  

        
 
På Lejre Historiske Forenings vegne 
 
Karl Frandsen, formand 



 


