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Bier og cykler

Helle Schultz i det landskab, som er udpeget til muligt graveområde. 

Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Mulig grusgrav tæt på Tegners
GRAVERI: Et område helt op til det
fredede Rusland
ved Tegners Museum er udpeget som
muligt område, hvor
der kan udvindes
råstoffer. Borgmesteren er forbløffet,
private og organisationer protesterer.
ESRUM: - Det er helligbrøde.
En grusgrav vil være som
et ar midt i det smukkeste
landskab heroppe.
Sådan lyder det fra Helle
Schultz, der er en af en række individuelle borgere, som
har protesteret mod, at et
stort område ved Villingerød er udpeget til graveområde.
Det samme har Gribskov
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening samt
Tegners Museum, der klager over ikke at være blevet
direkte hørt i forbindelse
med udpegningen. For står
det til Region Hovedstaden,
skal det være muligt at grave efter sang og grus i Dronningmølleområdet. Det er et
område, som grænser op til
Tegners Museums fredede
»Rusland« og strækker sig
til Hellebjergvej ved Esrum.
Råstofplan 2016 blev vedtaget af Regionsrådet for Region Hovedstaden den 13. juni
2017. Planen er begrundet i
de mange store byggeprojekter i og omkring hovedstaden, hvor der bruges hund-

rede af tusinder af kubikmeter sand, grus, sten med
mere til beton, veje og andet.
Området ligger lige op ad
det nye Kongernes Nordsjælland.
Og den udpegning er borgere og miljøorganisationer
ikke med på.
- Det er en katastrofe, at
man kan finde på at gøre det.
Det kan ikke nytte, vi har så
stor en udvikling, vi ødelægger naturen. Det har ingen
gavn af, siger Helle Schultz, der taler på vegne af en
gruppe enkeltborgere, som
ikke er blevet hørt. De mener, Regionen har handlet i
strid med lovgivningen ved
ikke at give dem en stemme.
Danmarks Naturfredning
er også meget klare i mælet
omkring udpegningen:
- Vi synes, det er en skandale - ikke kun det område,
men flere af de udpegninger,
der er sket. Det er beskyttede områder og områder i bevaringsværdige landskaber
og Natura 2000, siger Linda
Bruhn Jørgensen, formand
for Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov.

Et ar

- At området er udpeget, er
ikke det samme som, at de
graver - men der behøver
ikke være ret langt fra udpegning og til, at det kan
ske, siger Helle Schultz, der
har boet i Esrum siden 1970.
Helle Schultz hus ligger cirka tre kilometer fra det udpegede område, hvor hun
færdes dagligt.
- Det handler jo om det helt
enestående smukke natur og

Fra Tegners statuepark og Ruslandsfredningen kan der blive udsigt til
en grusgrav.
kulturhistoriske værdier,
istidsmoræner, bakkelandskaber, det, der oprindeligt
var Esrum Klosters jorder
lige op ad den nye nationalpark. Det vil ikke være kønt
at vise turisterne sådan et
ar, som en stor grusgrav vil
være. Et åbent sår i et meget
smukt kulturlandskab, siger hun.
- Regionen har siddet
blandt andet Gribskov Kommunes høringssvar overhørig. Og vi ville gerne have
været hørt. Og selv om Regionen siger, de har offentliggjort det – så er det gjort så
skjult, at ingen har opdaget
det. Derfor har vi først nu
fået lavet en klage - over ikke
at være blevet hørt. Vi mener, at forvaltningsloven er
blevet overtrådt.
Gribskov Kommune skrev
i sit høringssvar blandt andet:
»Interesseområdet Dron-

ningmølle ligger lige op ad
Ruslands-fredningen, og inden for kystnærhedszonen.
I Gribskov kommunes landskabsudpegning er området
endvidere udpeget som et
område, der skal beskyttes...
Interesseområderne bør revideres, så der tages hensyn
til
kommuneplanlægningen, fredninger og beskyttede naturområder«.

Åndssvagt

Også fra politisk hold er der
utilfredshed med udpegningen:
- Jeg synes, det lyder helt
åndssvagt med en grusgrav
lige op ad og med udsigt fra
et fredet område - hvorfor
skulle man grave efter råstoffer lige der? Der må findes mere velegnede at grave
grus, siger borgmester Kim
Valentin (V).
Luise Gomard, museumsdirektør for Rudolph Teg-

ners museum og statuepark
har protesteret mod ikke at
blive hørt. Museumsdirektøren anfører i sin klage, at
museet Tegners museum
har en »uomtvistelig konkret og individuel interesse
i enhver betydningsfuld ændring af det landskab, som
er direkte synligt fra museets statuepark«. Museet er
ikke, i lighed med naboer til
graveområder, blevet direkte partshørt.
Regionen skriver i et svar
til klagerne at »klagerne
ikke giver regionen anledning til at genoptage sagen«.
- Det, der er lavet, er en tilkendegivelse af en interesse:
at der findes et råstofområde. Det er ikke et graveområde, men et interesseområde,
der er udpeget, siger Mette
Simonsen, der er planlægger i Region Hovedstaden.
- Et interesseområde er et
overordnet område, hvor
der kan være ressourcer. På
denne måde sikres, at der
ikke kan planlægges andet i
området. Hvis det viser sig,
at andre arealinteresser er
væsentlige, kan der ikke
graves. Men man laver ikke
en tilbundsgående analyse
af øvrige arealinteresser i
første omgang - det vil først
ske med høring af parter og
så videre, hvis sagen går videre, siger Mette Simonsen.
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GRIBSKOV: Klimagruppen
i Gribskovs næstsidste tematur i år handler om bier.
Bierne er truet over hele verden af miljøgifte, monokulturer og andre menneskelige aktiviteter.
Turen foregår lørdag den
16. september med afgang
fra Helsinge station kl.13.00.
Der cykles først til den lokale skolebigård syd for Græsted, hvor en repræsentant
for Kronborg Vestre Birks
biavlerforening vil fortælle
om biavl og bier.
Bierne er ved at gøre sig
klar til vinteren og er ikke
så aktive.
Efter besøget cykles mod
Helsinge og til Hedebo Bakker mellem Annisse Nord og
Skærød, hvor der er besøg
hos Terese Jensen, der er nybagt biavler, og som er i gang
med et projekt med biplanter
– altså planter der er gode
fødeemner for bier gennem
hele sæsonen.
Biavler John Rasmussen
vil fortæller mere om bier og
biplanter.
Turen går tilbage og er ved
Helsinge Station omkring
kl. 18.00.
Turens længde er ca 30
km.
Nærmere
oplysninger
om turen fås hos turleder
Kirsten Gamst-Nielsen, tlf.
21436362 eller mail kirsten.
gamst@hotmail.com.
Tilmelding nødvendig allersenest torsdag d. 14. september.

Ny bane til
mountainbikes
GRÆSTED: Lørdag den 16.
september kan Græsted
MTB indvie deres nye teknikbane bag Gribskovhallen og tennisanlægget i
Græsted.
Her kan klubben og alle
andre mountainbike-interesserede øve teknik og sikkerhed på cyklerne. Banen
er 620 meter lang og er blevet
til virkelighed med midler
fra anlægspuljen og puljen
for kultur-, idræt-, kultur og
landsbyer.
Derudover har Græsted
MTB selv spædet lidt til, og
lørdag klokken 11.00 klippes
snoren til den nye bane.

Erik Clausen
præsenterer sin
film
TISVILDE: Filmmager m.m.
Erik Clausen kommer til Tisvilde for at præsentere sin
film »Aldrig mere i morgen«.
Det er fredag 15. september
kl. 15.
Syv forestilllinger i denne
uge fra onsdag til søndag
byder på ”Aldrig mere i morgen”. Erik Clausen spiller
kunstneren Thorvald, og da
han dør, bliver han opsøgt
af en engel, spillet af Bodil
Jørgensen, og sammen følges de ad de første dage efter
døden, for at se hvordan der
reageres på hans død.

