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              FREDNINGSNÆVNET FOR ØSTSJÆLLAND 
                                                      Ved Ringen 1, 4000 Roskilde 

                                                                       Tlf.: 24 97 21 45, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk 

 

 

 

Afgørelse 
 

 

Dato 7. oktober 2020. 

 

 

 

FN-ØSJ-10-2020, jf. FS 32/2012 

 

Supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé – screeningsafgørelse 

 

 

Afgørelse om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med behandling af 

forslaget om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. 

 

 

 

Sagens baggrund 

 

Danmarks Naturfredningsforening fremsatte den 15. november 2012 forslag om supplerende fredning ved 

Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Fredningsforslaget omfattede et område på ca. 482 hektar. Roskilde Kommune 

og Lejre Kommune indtrådte senere som med-sagsrejsere. Sagsrejserne fremsatte den 28. maj 2013 et 

revideret forslag til fredning. 

 

Det er fredningens formål, 

 

• At sikre områdets kendte og potentielle historiske og kulturhistoriske værdier med mulighed for deres 

formidling. 

• At sikre, at det smukke og uberørte landskab omkring Gl. Lejre bibeholdes i sin nuværende tilstand og 

som et overvejende åbent landskab med enkelte solitære træer og levende hegn i sammenhæng med 

de tilstødende fredede områder. 

• At sikre landskabet omkring Ledreborg Alle, så alléen kan opleves både fra det omkringliggende 

landskab og vejene, og fra Ledreborg Allé. 

• At sikre at alléen bevares, vedligeholdes og løbende suppleres, således at den fremstår som et 

væsentligt kultur- og landskabselement. 

• At sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder at give offentligheden mulighed for at 

færdes og opholde sig i landskabet blandt andet via stisystemer. 

• At sikre og udvikle naturværdierne. 
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• At skabe grundlag for naturpleje. 

 

 

Fredningsområdet er delt i to adskilte områder. 

 

Det østlige fredningsområde omkring Ledreborg Allé afgrænses mod nord af Holbækmotorvejen og mod 

øst af Lindenborgvej. Mod syd følger fredningsgrænsen Ledreborg Allé parallelt, men 400 meter syd for 

alléen. Mod vest støder grænsen op til den eksisterende fredning af Gl. Lejre.  

 

Det vestlige fredningsområde afgrænses af den eksisterende fredning af Gl. Lejre omtrent hele vejen rundt, 

undtagen på en kort strækning mod nord, hvor fredningsgrænsen følger en markvej og levende hegn østpå 

til Orehøjvej. 

 

 

 
 

 

Fredningsnævnet traf den 11. december 2013 (FN 32/2012) afgørelse om supplerende fredning ved Gl. 

Lejre og Ledreborg Allé. Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (nu Miljø- 

og Fødevareklagenævnet).  

 

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 26. april 2016 (NMK-520-00039) afgørelse og stadfæstede i det 

væsentlige Fredningsnævnets afgørelse af 11. december 2013.  

 

Fredningsnævnets afgørelse og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan læses på: 

https://www2.blst.dk/nfr/08178.00.pdf. 

 

 

Stillingtagen efter miljøvurderingsloven 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved mail af 28. februar 2020 til fredningsnævnet oplyst, at klagenævnet 

har besluttet at genoptage Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. april 2016 for så vidt angår 

spørgsmålet om en stillingtagen efter reglerne i miljøvurderingsloven. Klagenævnet har i samme mail bedt 

Fredningsnævnet for Østsjælland om at vurdere fredningsforslaget og fredningen efter reglerne i 

miljøvurderingslovens § 2, stk. 1 og stk. 2. 
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Derfor har Fredningsnævnet for Østsjælland på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets mail af 28. 

februar 2020 besluttet at genoptage sagen og udarbejde en særskilt afgørelse om spørgsmålet om 

miljøvurdering. 

 

Ved mail af 22. maj 2018 om ”Vurdering af fredningsforslag” orienterede Miljøstyrelsen alle kommuner, 

alle fredningsnævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Danmarks Naturfredningsnævn og Kommunernes 

Landsforening om, at Miljøstyrelsen har vurderet, at nye fredningsforslag kan være at betragte som en 

plan, der er omfattet af reglerne om miljøvurdering.  

 

Det er i samme mail oplyst, at Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks 

Naturfredningsforening er enige om, at sagsrejserne bør tilvejebringe grundlaget for fredningsnævnets 

afgørelse om miljøvurdering, og at fredningsnævnet herefter sender materialet i høring, og at 

fredningsnævnet på baggrund af det tilvejebragte materiale og de gennemførte høringer træffer afgørelse 

om screening. 

 

Høring af berørte myndigheder 

 

Fredningsnævnet har i medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1, foretaget høring af berørte 

myndigheder. Fredningsnævnet har vurderet, at de berørte myndigheder i relation til fredningsforslaget er: 

Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt Region Sjælland. 

 

Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen har ikke haft 

bemærkninger. 

  

Region Sjælland har i sit høringssvar af 24. august 2020 henvist til, at der er væsentlige råstofinteresser på 

skønsmæssigt 30 mio. m3 i fredningsområdet, og hvis fredningen fastholdes, bør den i givet fald mindskes 

mod øst, hvor der er en høj andel af sten og grus. Fredningen er en plan, der gennem en fastlæggelse af 

rammerne for den fremtidige arealanvendelse medfører, at råstofplanlægning og udnyttelse af 

råstofressourcen ved Ledreborg Allé ikke er mulig, hvorved en samfundsmæssig meget væsentlig 

råstofressource (et ”materielt gode”) ikke kan realiseres, hvilket eksempelvis også kan have betydning for 

”befolkningens levevilkår” (almenvellets). 

  

Region Sjælland har videre anført, at det ikke er umiddelbart sandsynligt, at der kan findes en tilsvarende 

centralt beliggende, stor råstofforekomst med et tykt lag af råstoffer. Det medfører, at der antagelig vil 

skulle indvendes råstoffer på flere andre lokaliteter med hver sin mindre råstofressource, men med en 

samlet set arealmæssigt større udbredelse. Det vil alt andet lige give en samlet set større miljøpåvirkning af 

bl.a. natur, landskab, kultur og naboer (eksempelvis støj, støv). Samtidig må en alternativ indvinding 

forventes at ville ligge længere væk fra den østlige del af regionen og hovedstadsområdet, hvor en stor del 

af råstofferne anvendes. Det vil medføre en forøget CO2-udledning som følge af den forøgede transport af 

råstoffer til markedet. Samtidig forøger det risikoen for ulykker i form af trafikuheld.  

  

Region Sjælland vurderer på denne baggrund, at der er pligt til at gennemføre en miljøvurdering i form af 

en miljørapport, da fredningen må ”vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet”, jf. 

miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3. 
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Region Sjælland har endvidere til screeningsskemaet bemærket, at den faktuelle fremstilling af 

råstofplanlægningen inden for selve fredningsområdet ikke er helt korrekt. Region Sjælland gør 

opmærksom på, at da fredningsforslaget blev rejst den 15/11-12 af Danmarks Naturfredningsforening, var 

der i Råstofplan 2008 udlagt råstofinteresseområde syd for Ledreborg Allé. Herudover var der i det 

offentliggjorte forslag til Råstofplan 2012 både udlagt råstofinteresseområde nord og syd for Ledreborg 

Allé, ligesom der var udlagt et egentligt graveområde syd for Ledreborg Allé. Ved den endelige vedtagelse 

af Råstofplan 2012 den 13/12-12 udgik dette forslag til graveområde, og arealet blev i stedet fastholdt som 

råstofinteresseområde. Det skete som følge af interessekonflikterne i området, samtidig med at de øvrige 

graveområder i Roskilde-området hermed kunne blive hurtigere færdiggravet. Regionen bemærkede i brev 

af 10/1-13, at regionen ser det som en mulighed, at det ikke medtagne graveområde på et senere tidspunkt 

eventuelt udlægges til graveområde. Den endeligt vedtagne Råstofplan 2012 indeholdt således 

råstofinteresseområder både nord og syd for alléen. Se evt. kortbilag i regionens klage af 6/2-14.  

I forbindelse med udarbejdelsen af den efterfølgende Råstofplan 2016 udtog regionen de råstofinteresse-

områder, der lå inden for fredningsområdet. 

 

Regelgrundlaget for fredningsnævnets afgørelse 

 

Det fremgår af miljøvurderingslovens § 2, stk. 1, nr. 1, at loven finder anvendelse på planer og programmer, 

som enten fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medfører krav om en 

vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets 

bevaringsmålsætninger, og som udarbejdes eller vedtages af en myndighed, udarbejdes med henblik på 

Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en lovgivningsprocedure og udarbejdes i henhold til 

love, administrative retsforskrifter eller administrative beslutninger. Det fremgår af § 2, stk. 2, at loven også 

finder anvendelse på ændringer i planer og programmer. 

 

I miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, er anført de typer af planer og programmer, hvor det er 

obligatorisk at udarbejde en miljørapport og foretage en miljøvurdering.  

 

I miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, er anført de typer af planer og programmer, som skal undergå en 

screening med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljørapport og foretages en 

miljøvurdering. 

 

Det fremgår af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, at myndigheden skal gennemføre en vurdering af, 

om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1 og 

kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne 

planer eller programmer, og det fremgår af lovens § 8, stk. 2, nr. 2, at vurderingen af, om planer og 

programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet også skal gennemføres, hvis disse i øvrigt fastlægger 

rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Det fremgår af miljøvurderingslovens § 10, at myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og 

programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden 

inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32. 

 

 

Det faktiske grundlag for fredningsnævnets afgørelse 
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På baggrund af den ovenfor omtalte praksis om, at sagsrejserne skal tilvejebringe det faktuelle grundlag for 

den vurdering, som fredningsnævnet skal foretage, har Fredningsnævnet for Østsjælland anmodet 

sagsrejserne, Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde Kommune og Lejre Kommune, om at tilvejebringe 

det faktiske grundlag for, at fredningsnævnet kan foretage en miljøvurdering. 

 

Herefter har Fredningsnævnet for Østsjælland i det følgende skema opstillet det faktuelle grundlag, som 

nævnet navnlig lægger vægt på ved sin afgørelse: 

 

 

Omfatter fredningsforslaget forhold, der efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, betyder, at der 
skal udarbejdes miljørapport og –vurdering?: 
Er fredningsforslaget omfattet 
af lovens bilag 1 eller 2? 
(udgør rammen for fremtidige 
anlægstilladelser) 

Nej Forslaget udgør ikke rammen for 
fremtidige anlægstilladelser.  
 
Da fredningsforslaget blev rejst den 15/11-

12, var der i Råstofplan 2008 udlagt 

råstofinteresseområde syd for Ledreborg 

Allé. Herudover var der i det offentliggjorte 

forslag til Råstofplan 2012 både udlagt 

råstofinteresseområde nord og syd for 

Ledreborg Allé, ligesom der var udlagt et 

egentligt graveområde syd for Ledreborg 

Allé. Ved den endelige vedtagelse af 

Råstofplan 2012 den 13/12-12 udgik dette 

forslag til graveområde, og arealet blev i 

stedet fastholdt som råstofinteresseområde. 

Det skete som følge af interessekonflikterne 

i området, samtidig med at de øvrige 

graveområder i Roskilde-området hermed 

kunne blive hurtigere færdiggravet. 

Regionen bemærkede i brev af 10/1-13, at 

regionen ser det som en mulighed, at det 

ikke medtagne graveområde på et senere 

tidspunkt eventuelt udlægges til 

graveområde. Den endeligt vedtagne 

Råstofplan 2012 indeholdt således 

råstofinteresseområder både nord og syd for 

alléen.   

I forbindelse med udarbejdelsen af den 

efterfølgende Råstofplan 2016 udtog 

regionen de råstofinteresseområder, der lå 

inden for fredningsområdet. 
Medfører fredningsforslaget 
krav om vurdering af virkning 
på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde? 
(forventes at medføre 
væsentlig påvirkning af 
Natura 2000-områder) 

Nej Der indgår ikke Natura 2000-arealer i 
fredningsområdet, ligesom 
fredningsområdet ikke grænser direkte 
op til Natura 2000-områder. Nærmeste 
Natura 2000-område er Natura 2000-
område nr. 136 Roskilde Fjord og 
Jægerspris Nordskov, som omfatter 
dels habitatområde nr. 120 og 199 og 
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fuglebeskyttelsesområde nr. 105 og 
107. 
  
Afstanden fra fredningsområdets 
nordvestligste hjørne til Natura 2000-
området er ca. 75 meter. 
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området fremgår af tabellerne 
nedenfor. 
 
Arter på habitatdirektivets bilag IV 
arter inden for fredningsområdet er 
stor vandsalamander. 
 
Det vurderes, at fredningen – der bl.a. 
har til formål at sikre områdets 
nuværende karakter - ikke vil påvirke 
arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området, ligesom fredning heller ikke 
vurderes at påvirke bilag IV arter.  
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Uddrag af Natura 2000-plan 2016-2021.  
 
Indvirkning på miljøet 
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Bemærkninger 
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Fredningsforslagets indvirkning 
på eller relevans for andre 
projekter og aktiviteter 
 

  x  Fredningen ændrer ikke områdets 
nuværende drift og anvendelse. 
 
 

Fredningsforslagets indvirkning 
på eller relevans for anden 
planlægning og lovgivning 
 

  x  Både Roskilde og Lejre kommuner har i 
de kommuneplaner, der var gældende, 
da fredningssagen blev rejst, udpeget 
landskabet omkring alléen som 
værdifuldt landskab. 
 
Fredningen ændrer ikke herpå. 
 
Fredningen hindrer beplantning og 
regulerer udvidelsen af 
landbrugsbyggeri. Beplantning af 
landbrugsarealer med fx frugttræer- og 
buske reguleres ikke af anden 
lovgivning. Byggeri reguleres af 
planloven. 
 
Et arealmæssigt mindre 
interesseområde for råstofgravning, 
var udlagt i råstofplanen, da sagen 
blev rejst. Udpegningen kan som følge 
af fredningen ikke ændres til 
råstofgraveområde med efterfølgende 
mulighed for råstofgravning.  
 
Fredningen har positiv betydning for 
kommunernes muligheder for at 
opretholde udpegningen af arealerne 
som værdifuldt landskab.  
 
Fredningen har negativ betydning for 
regionens mulighed for at ændre det i 
området udpegede 
råstofinteresseområde til 
råstofgraveområde.  
 
Samlet set vurderes, at den 
planlægning og lovgivning, der var 
gældende på det tidspunkt, hvor sagen 
blev rejst, kun påvirkes i ringe grad. 
 

Vurdering af fredningsforslagets 
miljømæssige indvirkning i 
forhold til størrelse, geografisk 
udbredelse og indbyrdes 
påvirkning 
 

  x  Fredningsområdet omfatter ca. 482 ha. 
Fredningsområdet en del af det 
samlede landskab omkring Gl. Lejre og 
Ledreborg med spor efter oldtid, 
vikingetid, middelalder og nyere tid. 
Her kan godslandskabet fortsat opleves 
intakt. 
 
Med fredningen opretholdes samspillet 
mellem alléen og det omgivende 
landskab, herunder at alléen kan 
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opleves fra omkringliggende veje og 
stier.    
 
Fredningen får således ingen 
miljømæssig påvirkning. 
 

By- og kulturmiljø      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bymiljø/bygninger 
 

  x  Der er ingen bymiljøer i det fredede 
område. 
 
Fredningen indeholder visse 
restriktioner for placering af nybyggeri. 
Der er en begrænsning af størrelsen af 
stuehuse og boliger på 250 m2, og 
landbrugsbyggeri skal på sydsiden af 
alléen placeres bag det eksisterende 
byggeri og vinkelret på alléen for at 
mindske den landskabelige effekt.  
 
Da fredningssagen blev rejst, kunne 
beboelse, jf. planlovens § 36, udvides 
op til 250 m2. Fredningen ændrer ikke 
herpå. 
 
Beboelse kan fortsat udvides, og der 
kan opføres erhvervsmæssigt 
nødvendige landbrugsbygninger. 
Bygninger skal dog langs alléen 
placeres syd for eksisterende 
bebyggelse og vinkelret på alléen. 
 
Fredningen har derfor ikke betydning 
for bymiljøer og kun ringe betydning 
for bygninger. 
 
Samlet set vurderes fredningen ikke at 
påvirke bygninger og bymiljøer. 

Fortidsminder 
 

  x  Fredningen beskytter landskabet 
omkring Gl. Lejre, som rummer 
kulturhistoriske spor i form af gravhøje 
og potentielle kulturhistoriske fund i 
jorden.  
 
Registrerede fortidsminder er beskyttet 
gennem museumsloven, og 
museumsloven indeholder også 
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bestemmelser om forholdsregler ved 
fund af nye fortidsminder. Fredningen 
ændrer ikke herpå. 
 
Fredningen har derfor ingen særskilt 
påvirkning af fortidsminder. 
 

Befolkningens 
sundhed/sikkerhed 

     

Handicappede og 
mobilitetshæmmede personer 
 

  x  Med fredningen udlægges nogle nye 
stier i området. Uanset at stierne 
næppe bliver passable for fx 
kørestolsbrugere, ændrer fredningen 
ikke på eksisterende forhold. Derfor 
ingen påvirkning. 

Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 
 

  x  Fredningen ændrer ikke på 
eksisterende forhold. Derfor ingen 
påvirkning. 

Forurening      
Jordforurening, håndtering og 
flytning 
 

  x  Fredningen ændrer ikke på 
eksisterende forhold. Derfor ingen 
påvirkning. 

Vand      
Grundvandsforhold 
 

  x  Fredningen opretholder status quo for 
så vidt angår beskyttelsen af 
grundvandet og muligheder for 
grundvandsindvinding. 
 
Derfor ingen påvirkning. 

Jord      
Jordbund og jordarealer 
 

  x  Fredningen opretholder status quo for 
så vidt angår jordbund og jordarealer. 
 
Derfor ingen påvirkning. 

Luft      
Luftforurening og påvirkning af 
luftkvaliteten 
 

  x  Fredningen opretholder status quo for 
så vidt angår luftforurening og 
påvirkning af luftkvaliteten. 
 
Derfor ingen påvirkning. 

Klima      
Klimatiske faktorer som 
drivhusgasser, klimatilpasning 
mv. 
 

  x  Da fredningen opretholder status quo, 
er der ingen påvirkning af klimatiske 
forhold, herunder drivhusgasser og 
klimatilpasning. 

Trafik      
Trafikafvikling/-belastning samt 
trafikstøj og trafiksikkerhed 
 

 x   Fredningen sikrer området imod en 
voldsom belastning med kørsel af 
lastbiler til og fra en potentiel ny 
råstofgrav, og sikrer således mod øget 
trafikstøj. Mindre råstofindvinding i 
området kan alt andet lige være med 
til at sikre større trafiksikkerhed i 
området. 
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Derfor en potentiel positiv påvirkning. 

Natur      
Internationale 
naturbeskyttelsesområder 
(Natura 2000, Ramsar mv.) 
 

  x  Der er ikke udpeget Natura 2000-
områder inden for fredningsområdet. 
Fredningsområdet støder heller ikke 
direkte op til sådanne områder. 
 
Derfor ingen påvirkning. 

Sjældne, udryddelsestruede 
eller fredede dyr, planter eller 
naturtyper 
 

  x  Fredning ændrer ikke på nuværende 
muligheder for drift af arealerne.  
  
Derfor ingen påvirkning. 

Naturbeskyttelse (§3) 
 

  x  Fredning ændrer ikke på nuværende 
muligheder for drift af arealerne.  
 
Derfor ingen påvirkning. 

Spredningskorridorer/økologiske 
forbindelser 
 

  x  Fredning ændrer ikke på nuværende 
muligheder for drift af arealerne.  
 
Derfor ingen påvirkning. 

Landskab      
Bevaringsværdige landskaber, 
geologi, kystlandskaber mv. 
 

 x   Fredningen er med til at beskytte de 
landskabelige værdier omkring 
Ledreborg Allé og Gl. Lejre gennem 
fastholdelse af det nuværende 
landskab. Fredningen er med til at 
sikre, at landskabet ikke sløres af fx 
tilplantning. 
 
Da fredningsforslaget blev fremsat, var 
store det af det fredede område udlagt 
som værdifulde landskaber i Roskilde 
og Lejre kommunes kommuneplaner. 
Fredningen understøtter denne 
udpegning. 
 
Derfor positiv betydning. 

Andet      
Kumulativ effekt sammen med 
andre planer og projekter 
 

 x   Fredningen af områder ved Gl. Lejre og 
Ledreborg Allé supplerer 
Naturklagenævnets afgørelse af 12. juli 
1995 om fredning af området omkring 
Gl. Lejre i Lejre Kommune. Fredningen 
understøtter desuden målsætningerne 
for Nationalpark Skjoldungernes Land, 
som er at bevare, styrke og synliggøre 
natur, landskab og kulturhistorie. 
 
Derfor positiv betydning. 

Miljøpåvirkning af 
grænseoverskridende karakter 
 

  x  Ingen sådanne påvirkninger. 
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Afgørelse og begrundelse 

 

Fredningsnævnet afgør, at fredningsforslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering. 

 

Fredningsnævnets afgørelse er truffet ud fra de faktiske oplysninger, som nævnet har anført i det skema, 

der er gengivet under ”Det faktiske grundlag for fredningsnævnets afgørelse” med inddragelse af de 

relevante kriterier fra bilag 3 til miljøvurderingsloven (Miljøvurderingsdirektivets kapitel II), og ud fra 

resultaterne af høringerne og ud fra de i øvrigt foreliggende oplysninger. I den forbindelse er teksten 

ændret i skemaets øverste felt i overensstemmelse med Region Sjællands høringssvar. 

 

Fredningsnævnet har ved sin vurdering navnlig lagt vægt på, at gennemførelse af fredningen alene 

fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, og fredningsnævnet har vurderet, at fastlagte 

rammer for fremtidige anlægstilladelser ikke kan forventes at få indvirkning på miljøet eller kun uvæsentlig 

indvirkning på miljøet.  

 

Region Sjælland har i sit høringssvar anført, at regionen mener, at der er pligt til miljøvurdering. Regionens 

høringssvar giver ikke fredningsnævnet anledning til at ændre på nævnets overordnede vurdering af 

spørgsmålet om miljøvurdering.  

 

Fredningsnævnet har herved lagt vægt på, at Roskilde Regionale Graveområde er ét blandt en række 

graveområder i Region Sjælland. Det fremgår af Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023, at Roskilde 

Regionale Graveområde udgør ca. 1.030 ha. Desuden fremgår, at der i området er udpeget 576 ha 

interesseområder i Roskilde Kommune og 486 ha i Lejre Kommune. I det område, der i dag er fredet, var 

der på daværende tidspunkt udlagt ca. 217 ha interesseområde fordelt med ca. 97 ha i Lejre Kommune og 

ca. 120 ha i Roskilde Kommune. Der er således udgået ca. 10% (interesseområder) af de samlede grave- og 

interesseområder i Roskilde Regionale Graveområde, hvilket fredningsnævnet anser for at være en mindre 

del. 

 

Da fredningssagen blev rejst i 2012, var den østligste del af Ledreborg Allé ikke fredet. Uanset dette udgør 

alléen, som er Danmarks længste, efter fredningsnævnets vurdering et samlet hele fra rotunden og vestpå. 

Alléen er sammen med det omkringliggende landskab et storslået landskabselement, som kan opleves både 

fra selve Ledreborg Allé og fra de omkringliggende veje. 

 

Fredningsnævnet vurderer, at værdien for befolkningen af at bevare landskabet omkring alléen og friholde 

det for råstofgravning er større ved en fredning end ved at realisere råstofforekomsterne. Fredningsnævnet 

er klar over, at det kan betyde, at der skal hentes råstoffer fra andre råstofgrave til erstatning for de 

arealer, der udgår af Roskilde Regionale Graveområde. Fredningsnævnet finder imidlertid, at de 

landskabelige værdier langs Ledreborg Allé opvejer dette. Ved at friholde landskabet omkring alléen for 

råstofgravning finder fredningsnævnet, at områdets værdi for almenvellet opretholdes. 

 

For så vidt angår klimatiske faktorer i form af CO2 -udledning, er det fredningsnævnets opfattelse, at 

fredningen ikke ændrer herpå, da området omkring alléen ikke udgraves. En evt. CO2 -udledning ved 

gravning fra andre råstofgrave kan ikke kvantificeres, da man ikke kan forudsige fremtidige grave- og 

transportmetoders CO2 -belastning.  
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For så vidt angå trafiksikkerhed, er det fredningsnævnets vurdering, at mindre råstofgravning op ad et 

relativt tæt befolket område som Roskilde vil være med til at reducere risikoen for trafikuheld i området.  

 

Uanset at eventuelle råstoffer, til erstatning for de råstoffer der ikke kan udgraves i det fredede område, 

skal hentes længere væk fra Roskilde og hovedstadsområdet, forventes transporten mod 

hovedstadsområdet at komme til at ske ad hovedlandeveje og motorveje, hvor trafiksikkerheden alt andet 

lige er højere end på mindre veje. 

 

Fredningsnævnet har også lagt vægt på, at fredningen ikke omfatter noget Natura 2000-område og ikke 

grænser op til et sådant område, og at fredningen ikke vil påvirke noget Natura 2000-område væsentligt, 

hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 3 

og stk. 4. 

 

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1. 

 

Sagens behandling 

 

I afgørelsen om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med behandling af 

forslaget om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé, har deltaget dommer Linda Lauritsen 

(formand) og Niels Boye, (udpeget af Miljø- og Fødevareministeren) og Frede Lærke (udpeget af Roskilde 

Kommune) og Ole Møller (udpeget af Lejre Kommune).  

 

Afgørelsen er truffet i enighed. 

 

Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor.  

 

 

Linda Lauritsen 

formand 

 

 

 

Klagevejledning  

 

Følgende fremgår af § 48 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM): En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en 

miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den 

lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Stk. 2. Myndighedens afgørelse, som 

træffes ved gennemførelsen af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, kan påklages efter reglerne fastsat i den 

lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.  

  

Der kan derfor klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. lov 

om naturbeskyttelse § 43 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning 

på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
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klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 

følgende hverdag.   

  

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 43:  

  

• ejere og brugere,  

• enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om 

sagens afgørelse,  

• statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt  

• organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.  

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner, og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-

niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 

generelle pris- og lønindeks, som løbende offentliggøres i forslag til finanslov med virkning for klager, der 

modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Klagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på 

sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.    

  

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 

efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.   

  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 

projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.   

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast 

i partshøring.  

 

 


