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DN Fredensborgs kommentarer til udkast til Råstofplan 2020
DN Fredensborgs kommentarer til udkast til råstofplan 2020 drejer sig om de to nye foreslåede interesseområder i Fredensborg Kommune.
Som led i Region Hovedstadens udarbejdelse af Råstofplan 2020 er der udpeget to nye interesseområder til råstofudvinding i Fredensborg i Kommune:
• et område ved Lille Toelt
• et område ved Store Fælled/Avlholm ved Langstrupvej.
De to udpegede interesseområder i Fredensborg har været politisk behandlet i Fredensborg
Kommunes Plan- Miljø- og klimadvalg d. 6.5.19. Udvalget besluttede, at man ikke finder
udpegningerne hensigtsmæssige og gav administrationen bemyndigelse til at afgive høringssvar.
DN Fredensborg er enige med kommunen i, at de to foreslåede interesseområder ikke er
hensigtsmæssige ud fra et naturmæssigt og landskabsmæssigt synspunkt, hvilket vi kort
begrunder nedenfor. De to foreslåede interesseområder bør således tages ud af Råstofplan
2020.
Området ved Lille Toelt
Interesseområdet er beliggende i Transportkorridoren, og her må der ikke indvindes råstoffer
dybere end 1 m over grundvandsspejlet iflg. Vejledning om administration af transportkorridorene i hovedstadsregionen.
Hørsholmvejen ligger lige op til interesseområdet og er i forvejen belastet med mere tung
trafik til/ fra den udvidede losseplads ved Toelt. Transporten fra også en grusgrav vil forøge
presset på bløde trafikanter og give et kraftigt forøget støjniveau.
Udsigten fra Hørsholmvejen mod øst er kun på enkelte steder ml. Hørsholm og ved Helsingør
så åben og storslået over det åbne land som her, hvor der intet dække vil være for udsyn
mod en grusgrav. Her vil der således være en høj landskabsæstetisk værdi, som går tabt
Hele området omkring Toelt som er landzone vil med en grusgrav og den nærliggende udvidede losseplads skifte karakter til industrizone, som ikke hører hjemme i en landzone. Toelt
er iflg. Kommuneplan 2017 en af kommunens særlige landsbyer.
I de særlige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en lokalplan. Eventuel lokalplanlægning
skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og
andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.
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Området ved Store Fælled
Indvinding af råstoffer, sand og grus på Store Fælled vil åbenbart ske i indvindingsoplandet
til Endrup Vandværk. I grundvandskortlægningen for Fredensborg fremgår det at transporttiden af grundvandet er mindre end 10 år. En evt. forurening vil derfor hurtig slå igennem.
Endrup Vandværk har haft problemer med arsen og jern. Det kan frygtes at det iltholdige
overfladevand vil føre til øget metalforurening af råvandet i og med at muldlaget er fjernet.
Store Fælled ligger også i indvindingsoplandet for vandværkerne på Langstrup Kildeplads.
Store Fælled som grusgrav må benytte Langstrupvej, som er uegnet til tung trafik. Det er
næppe mere end en asfalteret grusvej uden vejkasse. Trafikken fra en evt grusvej vil være
til stor gene for beboerne.
Store Fælled er et svagt kuperet dødislandskab, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som
værdifuldt landskab og som lokalt geologisk interesseområde pga. af terrænskrænter – dog
kun nordligst i grus-interesseområdet. Landskabet ved Langstrup fremstår overvejende som
et åbent landskab med store viddekig ud over et bølget landbrugslandskab. Landskabet er
sårbart over for større faste anlæg, som vil bryde med den let genkendelige struktur

Efter råstofudgravning
De færdiggravede områder kan anvendes til bl.a. etablering af nye naturområder. DN Fredensborg kan støtte, at graveområder udpeges som potentielle naturområder og efter endt
gravning udpeges som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Med venlig hilsen

Jens Søndergaard
Formand
DN Fredensborg
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