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Høringssvar vedrørende Råstofplan 2016 i Region Sjælland  

 

Gevninge Bylaug arbejder for varetagelsen af Gevninge og omegns historiske, kulturelle og miljømæssige 

værdier og repræsenterer borgernes interesser i spørgsmål om byens udvikling og bomiljø. 

Gevninge Bylaug har i lighed med grundejerforeninger og andre interessegrupperinger i lokalområdet 

tidligere ytret sig i forbindelse med udpegningen af nye interesseområder for råstofindvinding. Vi 

konstaterer nu med stor undren, at der foregår boreprøveaktivitet i særdeles sårbare nærområder, og vi 

skal i den anledning gøre regionens råstofmyndigheder og politikere opmærksom på de lokale forhold og 

omstændigheder, som gør området absolut uegnet til råstofindvinding. 

Der er tale om interesseområdet for grusgravning i et stort bynært areal, som afgrænses øst-vest af 

Gevninge og Lindenborg, og nord-syd af Lejre Å og Lindenborgvej, markeret ved kortudsnit. 

Bylauget ønsker med dette høringssvar at henlede Regionens opmærksomhed på de helt uacceptable 

konsekvenser af en eventuel fremtidig råstofindvinding i dette område: 

 Arealet fra Oldvejen mod nord over Lejre å mod Trællerup repræsenterer helt unikke landskabelige 

og kystnære naturværdier. Området med åforløbet fra fjorden mod Gl. Lejre har samtidig en helt 

enestående betydning som kulturlandskab med uvurderlige spor tilbage i forhistorisk tid og 

vikingetid – i dansk sammenhæng et af de mest rige på fortidsminder. Ved Gevninge er der således 

i det seneste 10-år gjort markante guldfund, som understøtter områdets kulturhistoriske rolle som 

en fuldt integreret del af vikingekongernes magtcentrum. Det er Bylaugets holdning, at opgravning 

og indvinding i dette landskab vil være udtryk for manglende respekt for Danmarkshistorien, idet 

landskabet helt indlysende i videst mulig omfang bør henligge med dets oprindelige karakteristiske 

topografi som grundlaget for de tidlige bosætningsmønstre og livsformer under kongerigets 

tilblivelse. 
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 Den netop etablerede Nationalpark Skjoldungernes Land repræsenterer et stærkt institutionelt 

argument for ovenstående synspunkt. Det vil være helt paradoksalt og ude af trit med 

målsætningerne bag implementeringen af nationalparken at tilføje det oprindelige landskab 

uoprettelige sår og skader i form af store graveområder. Afstandsforholdene i det pågældende 

område er så små, at graveaktiviteter uundgåeligt vil afsætte markante synlige spor såvel i 

indvindingsperioden som for fremtiden. Netop Gevninge med opland ligger som det eneste større 

landsbysamfund centralt placeret indenfor nationalparkens områdeafgrænsning, og det forventes, 

at der herfra skal udgå væsentlige initiativer omkring adgangsveje og deraf følgende 

turismeaktivitet i forhold til områdets nord-vestlige, fjordnære landskabs- og kulturværdier. 

 

 Råstofindvinding i den sydlige del af det udlagte interesseområde, vest for Gevninge, vil endvidere 

være en barriere for fremtidig byudvikling i Gevninge, hvor alternative muligheder for udlægning af 

byzonearealer er ikke-eksisterende. Bylauget henleder derfor Regionens opmærksomhed på det i 

yderste konsekvens afgørende ansvar for et mindre bysamfunds eksistens- og udviklingsgrundlag, 

som man påtager sig med en eventuel iværksættelse af råstofindvinding. 

 

 Interesseområdets sydlige del samt de infrastrukturmæssige forhold for råstofindvinding vil ikke 

kunne undgå at skabe voldsomme miljømæssige gener for beboelser og institutioner, herunder 

medføre store risici for især svage trafikanter omkring Gevninge. Bylauget protesterer således mod 

en eventuel udnyttelse af et interesseområde, der - ikke mindst mht. adgangsveje - er så snævert 

omkranset af bymæssigt fortættede bebyggelser. 

Ovennævnte forhold samt en lang række andre, væsentlige afledte effekter af råstofindvinding i  

interesseområdet ved Gevninge strider klart imod til landsdelens og lokalsamfundets krav til det 

fremtidige oplevelses- og bomiljø. Gevninge Bylaug skal derfor på det skarpeste henstille til, at Region 

Sjællands afstår fra at give gravetilladelser i området og i konsekvens heraf fjerner interesseområdet fra 

Råstofplanen. 

 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsen vegne 

 

Sten Bonke, Oldermand 

Holmehuse 17B 
 Gevninge  
4000 Roskilde 
bonke@post3.tele.dk 


