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)• Overfredningsnævnets afgørelse

af 20. november 1981

i sagen om fredning af et engareal ved Allerslev i Lejre kom-

mune (sag nr. 2464/80).

Fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds har den 22. mc:L

1980 besluttet at afvise en af Danmarks Naturfredningsforening fremsat begæring

om fredning af et engareal syd for Allerslev by i Lejre kommune. Afvisningen er

begrundet med, at betingelserne i henhold til naturfredningslovens § 1 for en fred-

ning ikke ses at foreligge.

•
Denne afgørelse er påklaget til overfredningsnævnet af Danmarks

Naturfredningsforening , som finder, at der til arealet knytter sig betydelige fred-

ningsmæssige interesser.

)• Arealet, der påstås fredet, er et ca. 6 ha stort afgræsset engområ-

de , som ligger mellem Lauringe å og Tokkerup å og grænser op til byzonen i Aller-

slev. Formålet med fredningen er at sikre områdets nuværende karakter som en

"grønning", der danner en landskabelig afgrænsning mellem den oprindelige bebyg-

gelse i Allerslev og de 2 åløb. Herved bevares det samspil mellem den ældre lands-

bybebyggeise og ådalene , som er typisk forekommende ved flere af Lejreegnens

landsbyer, der ligger i nærheden af små vandløb.

Fredningspåstanden går i hovedsagen ud på at friholde arealet for

ydre indgreb såsom bebyggelse, beplantning og terrænændringer og hjemler fred-

ni ngsmyndighederne mulighed for landskabspleje .

Det omhandlede areal ligger i landzone og er for størstedelens ved-

kommende omfattet af bestemmelserne inaturf redningslovens § 47 a om åbeskyttel-

seslinie .



2.

Lejre kommune, som ejer det meste af arealet, har under sagen pro-.
testeret mod fredningen, som må betragtes som overflødig, da arealet i forvejen

er beskyttet i medfør af reglerne i naturfredningslovens § 47 a og i by- og land-

zoneloven • Der henvises endvidere til regionplanen, hvorefter der ikke er regnet

med udlæg af yderligere byzonearealer i dette område. løvrigt er arealet efter

borgmesterens udtalelse ikke truet, idet det er kommunalbestyrelsens ønske, at en-

gen fortsat skal henligge som grænsningsareal. Et fremsat ønske om anlæg af

"biologisk skolehave" i engen er således fornylig blevet afslået af kommunalbesty-

relsen.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen, har særligt frem-

ført, at naturfredningslovens beskyttelseszoner langs vandløb hidtil i vidt omfang

har måttet vige ved byzoneudlæg i Lejre! Allerslev •

I Hovedstadsrådets fredningsadministration har over for frednings-

nævnet i princippet kunnet gå ind for en fredning, som dog findes at være af mere

lokal betydning.

l sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med de interes-

serede i sagen, har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal udtale:

•
Et flertal på 8 medlemmer finder, at det areal, der påstås fredet,

ved sin beliggenhed mellem landsbyen og åløbene og sin nuværende fremtræden op-

fylder betingelserne for at undergives fredning, jfr. naturfredningslovens § L

Når imidlertid henses til, at størstedelen af arealet i medfør af naturfredningslo-

vens § 47 a er beskyttet mod de væsentligste indgreb, og at kommunen i sine pla-

ner for områdets fremtidige anvendelse må forventes at tage hensyn til stedets fred-

ningsmæssige værdier, jfr. bl.a. kommuneplanlovens § 3, stk. 2 nr. 8, finder

disse medlemmer ikke, at der er tilstrækkelig anledning til at sikre arealet yder-

ligere ved at pålægge det en fredning som påstået.

Et af overfredningsnævnets medlemmer har ikke fundet arealet fred-

ningsværdigt og har af denne grund stemt for fredningens afvisning.

Den påklagede afgørelse af 22. maj 1980, hvorefter fredning afvi-
ses, stadfæstes herefter.-

P. o. V.
- p.'j' J(7' :~_'!::::~_:._:/!...

'G/. Hermann
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