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GRAVERI: Et Natu-
ra2000 område ved 
Esbønderup var ind-
til for nylig udpeget 
som interesseområ-
de for gravning af 
råstoffer. Et område 
ved Rudolph Teg-
ners Statuepark er 
stadig i spil.

GRIBSKOV: Det var lidt af et 
hovsa-kort over interesse-
områder, som Region Ho-
vedstaden i første omgang 
fik udlagt til råstofplan 2017. 
På kortet udpeges de områ-
der i Nordsjælland, heri-
blandt Gribskov, hvor der 
er råstoffer i jorden - sand, 
grus, sten - som kan hentes 
op. Det er især de store byg-
geprojekter i hovedstaden, 
der skriger på materialer. 
Planen blev vedtaget i juni 
2017.

I den plan, som blev lagt ud 
til vedtagelse, var et områ-
de ved Esbønderup udpeget 
som interesseområde. Altså 
et, hvor der er god mulighed 
for råstoffer og som på sigt 
eventuelt kan blive et grave-
område. Området viste sig 
imidlertid at være et såkaldt 
Natura2000 område. Et Na-
tura 2000 er betegnelsen for 

et netværk af beskyttede na-
turområder i EU og området 
blev kort før vedtagelsen af 
råstofplanen trukket tilba-
ge som interesseområde.

- Vi har ikke været helt 
skarpe på det med Natu-
ra2000, men der var jo også 
derfor, det røg ud, siger Met-
te Simonsen, der er planlæg-
ger i Region Hovedstaden.

- Udpegningerne til inte-
resseområde er lavet på bag-
grund af en helt overordnet 
analyse. Vores kendskab 
til geografi og undergrund 
er på baggrund af tidligere 
tilgængelige data og vi har 
taget en hurtig tur omkring 
fredninger og natura2000, 
men ellers ikke gjort an-
det. Det er først, når vi skal 
lave graveområde, vi kigger 
nærmere på et givet areal.

Processen er, at et områ-
de først defineres som inte-
resseområde. Herefter kan 
det blive til et graveområ-
de - det kræver imidlertid 
miljøscreeninger og høring 
af parter og andre myndig-
heder. Hvis den proces går 
igennem, er det op til ejeren 
af et areal, om han/hun vil 
søge tilladelse til at udvinde 
eller få udvundet råstoffer i 
jorden.

- Når et graveområde ud-
lægges er det eneste, vi gør, 
at muliggøre, at ejeren af 
ejendommen kan få fore-
taget råstofgravning. Hvis 
han ikke ønsker det, vil det 

ikke komme til at foregå. 
Det er til enhver tid ejeren, 
der beslutter, siger Mette Si-
monsen.

Afgrænsning
Natura2000 ved Esbønderup 
er altså ude, men det er et 
stort område klos op ad Teg-
ners Museum og den kom-
mende nationalpark ikke.
På Tegners Museum sidder 
direktør Luise Gomard til-
bage med nogen ængstel-
se. Statueparken grænser 
nemlig umiddelbart op til et 
område, der er defineret som 
interesseområde og Museet 
er ikke blevet hørt.

- Vi burde have været ind-
kaldt og har klaget, men iføl-
ge regionen bør vi ikke være 
bekymrede, da vi indkaldes, 
hvis man går videre til et 

garveområde, siger Luise 
Gomard.

- Der kunne man måske 
nok overveje, om man skal 
gå så langt og bruge så man-
ge midler - på et område, der 
tydeligvis ikke bør blive 
gravet. Det her har jo nati-
onal interesse. Med 11.000 
besøgende i vores åbne 
halvår og 50.000 besøgende 
i statueparken på årsbasis. 
Uanset hvor du går tur i sta-
tueparken, vil du umiddel-
bart komme til at kigge ned 
i en grusgrav. Blandt andet 
fordi parken ligger så højt. 
Det var Tegners selv, der var 

vild med udsigten og lagde 
den der i 1916, for 101 år si-
den.

Luise Gomard gør op-
mærksom på, at det ikke kun 
er museet, statueparken 
og det fredede område Rus-
land, der vil blive berørt af 
en eventuel grusgrav. Også 
Villingerød Kirke ligger op 
til området - samt den lands-
kendte Thorshøjgaard.

- Det giver en usikkerhed 
at have sådan en hængen-
de, selv om man selvfølgelig 
ikke kan forestille sig, det 
bliver realiserbart. Og så 
det, at man ikke er blevet 
spurgt i første omgang. Det 
giver også nogle tanker: Hu-
sker de det nu? Eller skal jeg 
sidde og overvåge regionens 
hjemmeside. Det er jo ikke 
normalt der, man lægger 
vejen forbi, siger museums-
direktøren. 

Ifølge Mette Simonsen 
bliver parter lige op ad et 
graveområde hørt - men det 
er ikke sikkert, at Rudolph 
Tegners Museum og Statue-
park vil blive det.

- Lige nu kender vi ikke 
en eventuel afgrænsning. 
Når de endelige grænser 
fastlægges, hvis de ligger i 
kort afstand fra parken, er 
der sandsynlighed for, at 
Rudolph Tegners vil være 
part. Men ligger det for ek-
sempel 500 meter væk inde 
på det område, der er udpe-
get som interesseområde, 
er det ikke sikkert, de skal 
høres. 

Det forstår Luise Gomard 
ikke:

- Uanset hvor de graver, 
har vi udsigt. Og selv om 
de lægger et graveområde 
et stykke væk, vil vi stadig 
have gener - støv og larm 
har jeg hørt fra folk, der bor 
op ad en grusgrav. mikk

Natura2000 land-
skab var udlagt  
til råstofområde

Det gule skraverede område er det, der er udpeget om interesseom-
råde for en grusgrav i Region Hovedstadens nye råstofplan. 

Luise Gomard, museumsdirektør, sidder med en stor usikkerhed i forhold til den råstofplan, der udpeger et område umiddelbart op til statue-
parken.  Foto: Thomas Arnbo

»  - Vi har ikke været 
helt skarpe på det med 
Natura2000, men der 
var jo også derfor, det 
røg ud

Mette Simonsen,
planlægger  

Region Hovedstaden

GRÆSTED:  ”Er du lige flyt-
tet til Græsted,” spørger 
Græsted Borgerforening og 
BLIK – Græsted Bibliotek. 
Hvis svaret er ja, kan man 
få tips og tricks til livet i sin 
nye by mandag 2. oktober 
fra kl. 19-21 i BLIK. 

Er svaret nej, er man også 
velkommen, for så er man 
netop en af dem, der kender 
byen og kan dele ud af gode 
fif om for eksempel gode lø-
beruter, aktiviteter og fæl-
lesskaber i byen. Man kan 
selvfølgelig også blive opret-
tet som låner i biblioteket. 

Arrangementet er et nyt 
initiativ, der skal nye bor-
gere en ordentlig velkomst, 
hvor de kan få noget at vide 
om Græsteds mange tilbud 
og muligheder for liv og gla-
de dage. Der er kaffe, te og 
saftevand på kanderne, og 
unge fra Græsted-området 
byder på hjemmebagt kage. 

Lær om  
Græsteds  
mange tilbud

HELSINGE: 2017 er 500-året 
for reformationen.

Helsinge Bibliotek får i den 
anledning besøg af den pris-
belønnede forfatter Pia Fris 
Laneth, som denne aften 
vil fortælle om Reformatio-
nens kvindesyn og Luthers 
viljestærke, karakterfaste,  
og veluddannede kone, Hr. 
Käthe.

Martin Luther skrev disse 
ord :

»Gud har givet kvinden 
brede hofter og en stor bag, 
for at hun skal sidde stille og 
passe sit hjem,« 

Men Nonnen Katharina 
von Bora fik ham dog på an-
dre tanker.  

Arrangementet er Tirsdag 
den 3. oktober kl. 19, Helsin-
ge Bibliotek, til 30 kr. pr per-
son. 

Reformation på 
biblioteket

HØBJERG: Pibe Mølle kører 
for sidste gang i år søndag 
den 1. oktober fra kl. 14.00 til 
kl. 16.00.

Vi siger tak for de mange 
besøg vi har haft på møllen 
i løbet af året – og tak for den 
støtte vi har modtaget fra 
Nordea Fonden og Danbolig 
Helsinge, lyder det fra de ak-
tive møllersvende..

- Vi håber også at mange 
vil kikke forbi møllen på 
søndag og nyde den gode ud-
sigt der er fra møllebakken

Sidste mølledag

SØBORG: Gilleleje Junioror-
kester spiller koncert med 
børn fra Rødovre Kommu-
nes projekt MusikUnik. Det 
sker i Søborg Kirke Søndag 
den 1. oktober kl. 12.30. KOn-
certen er afslutning på en 
musikalsk week-end sam-
men på Gilbjergskolen afd., 
Parkvej i Gilleleje. Der er 
gratis adgang til koncerten.

Gratis 
juniorkoncert


