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Råstofplaner 2020 - DN Lejres indsigelse mod Region Sjællands interesseområder for
grusgravning i Lejre Kommune
I lighed med tidligere fremsendte indsigelser og Lejre Kommunes tidligere politiske udmelding mener Danmarks Naturfredningsforenings Lejre lokalafdeling fortsat, at eventuelle
yderligere uudnyttede grusforekomster rundt om i kommunen ikke skal udgraves.
Dels er flere af interesseområderne ikke særligt store og dels er flere af dem beliggende
helt tæt op ad bymæssig bebyggelse, hvor adgangsvejene er små og snørklede og derfor
ikke er egnede til den tunge til- og frakørende trafik, der ville komme ved evt. udgravning
af gruset.
Miljøbeskyttelsens grænser for støv, støj og møg ville også være problematiske at overholde i forbindelse grusgravning så tæt op ad de større og mindre landsbyer – og det ville
helt givet medføre en massiv protest fra de berørte borgere.
Det gælder især for interesseområdet nordvest for Hvalsø, der ligger klemt inde mellem en
arealfredning og boligbebyggelsen. Området nord for Gevninge/Lindenborg, der danner en
grøn korridor mellem udbygningen af Gevninge og det rekreative område i Lindenborg
med tæt sommer- og helårsbebyggelse samt en efterskole og kystnær beliggenhed op til
EU habitats- og fuglebeskyttelsesområde – og er tidligere af Roskilde Amt udpeget som
værdifuldt landskab med den §3-beskyttede Lejre Å mod øst og Lejre vig mod vest. Dette
gælder i ligeså høj grad for områderne vest for Gershøj samt både nord og syd for Nørre
Hyllinge, hvis værdifulde landskaber ville blive ødelagt mange år frem.
Særlige forhold gælder for interesseområdet mellem Torkilstrup/Rye/Uglestrup samt nordøst for Rye. Dels løber den § 3-beskyttede Ejby Å gennem 3 af de markerede interesseområder og dels er der værdifuld natur og kulturspor flere steder langs åen og dens nærhed.
Ejby Å er så ren, at havørred går langt op i den for at gyde. Den afvander et stort opland og
har udspring i nærheden af den fredede Uglestrup Mose. Den munder ud i den unikke fredede Ejby Ådal, der er en af Danmarks fineste botaniske lokaliteter og den er ifølge visse
eksperter Danmarks svar på den tropiske regnskov mht. artsrigdom – og alt dette ville lide
stor ubodelig skade, hvis åens forløb afbrydes som følge af evt. grusgravning.

DN Lejre finder, at de mange i Lejre kommune udpegede områder vil være stærkt problematiske for en fortsat bæredygtig opretholdelse af kommunens plante- og dyreliv og for de
geologiske og kulturhistoriske oplevelser, hvis udgravning af grusforekomsterne gennemtvinges.
En del af de udpegede interesseområder er beliggende indenfor Nationalpark Skjoldungernes Land, der bl.a. er baseret på både natur- og kulturtilbud med vægten på de geologisk
betingede lokale forhold og de mange synlige spor efter 10.000 års kultur i området. Disse
værdier er truet med udpegningen af de mange interesseområder.
De store allerede igangværende Kirke Hvalsø Graveområde og Kyndeløse Graveområde er
mere end rigeligt i Lejre Kommune. De burde derimod snarest overgå til at blive det bidrag
til turismens og nærmiljøets rekreative tilbud, som Lejre Kommune har hårdt brug for – og
ikke mindst til gavn for naturen og habitatdyrene i nærområderne – bl.a. i Bidstrup Skovene, der ligger på kanten af grusgraven ved Hvalsø.
At lade historiske Lejre Kommunes grusforekomster indgå som regional reserve for byggeriet i København finder vi ikke acceptabelt, hvorfor vi henstiller, at disse udpegninger tages
ud af planen.
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