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Hvorfor  
bliver du 
ikke rig,   
selvom  

du er  
begavet?

LOV: Politikere kræver, 
at minister præciserer 
råstoflov - eller laver den 
om. Det sker i lyset af, at 
museum og statuepark 
har udsigt til en grusgrav 
som nabo. 

Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Røg, støj, knasende sand og buldren-
de maskiner.

Det er det scenarie, som kan blive 
en realitet op ad fredede områder, 
ny nationalpark og Tegners Muse-
um og Statuepark ved Villingerød 
tæt på Dronningmølle. Området er 
udpeget som interesseområde for 
råstofgravning. Men nu gør en ræk-
ke politikere fælles front for at få æn-
dret måden, råstofloven administre-
res på - eller for at få loven ændret.

En gruppe konservative politikere 
og folketingsmedlem Nick Hække-
rup (S) mener, at råstofloven sim-
pelthen forvaltes forkert af Region 
Hovedstaden.

- Og jeg vil snarest muligt tage fat 
i miljø- og fødevareminister Jakob 
Ellemann-Jensen (V) og afkræve 
ham et klart svar, siger miljøordfø-
rer for De Konservative, Erik Lund.

Ifølge gruppen er der mulighed for 
at planlægge med import af råstof-
fer fra andre steder i Danmark eller 
fra udlandet i den 12-årige periode, 
som loven kræver.

Kim Rockhill (S), formand for re-
gions hovedstadens miljø- og klima-
udvalg, afviser.

- Vi skal planlægge områder 12 år 
frem, som om alt skal udvindes hos 

os, også selv om det i realiteten kun 
bliver 20 procent, vi udvinder, siger 
regionsformanden.

Hvis miljø- og fødevareministeren 
mener, at råstofloven administreres 
korrekt, ønsker politikerne, at den 
laves om. Det samme ønsker Kim 
Rockhill:

- Enten er loven ikke ordentlig gen-
nemtænkt, eller også har tiderne 
forandret sig i en retning, der gør 
den utidssvarende, siger regions-
rådspolitikeren.

Gribskov 2. sektion side 19

Fornyet kamp mod grusgrav

TRAFIK: Hans Andersen 
(V) vil arbejde for at finde 
penge til trafikprojekt.

Af Niels Jørgen Larsen 

En udvidet rundkørsel eller etab-
lering af lysregulering er de to 
løsningsmodeller, som Vejdirek-
toratet fremlægger for at mindske 
de massive kødannelser omkring 
Kregme-rundkørslen ved Frede-
riksværk i morgen- og eftermid-
dagstimerne. Begge modeller vil 
lette trængslen markant og har så 

god samfundsøkonomi, at der efter 
Halsnæs-borgmester Steffen Jen-
sens vurdering bare er at komme 
igang.

- Det vil være en kæmpe gevinst, så 
det er bare at finde pengene på den 
kommende finanslov, siger Steffen 
Jensen (S)!

Den bold vil folketingsmedlem 

Hans Andersen (V) gerne gribe.
- Jeg vil arbejde for, at man finder 

pengene enten på den finanslov, der 
forhandles nu, eller den ny trafikaf-
tale, der skal laves i 2019.
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Søger penge til Kregme i finanslov

En vindstille eftermiddag med spejlblank overflade på Esrum Sø. Her kun-
ne man se en gedde jage en lille rudskalle, der springer op af vandet for at 
redde sit liv. Strategien lykkedes, og gedden forsvandt sulten i dybet. 

Øjeblikket er foreviget af naturfotograf Per Finn Nielsen, som i weeken-

den blev hædret som Årets Naturfotograf af Foreningen af Naturfotografer 
i Danmark.
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Bibliotekar går 
efter 36 år med 
børn i Ølstykke
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Palletyvene  
grinte bare op  
til kameraet
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Mange venter 
på plejebolig
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Natklubben 
Cafe Hoe er 
lukket
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Foss køber 
aktiemajoritet  
i jysk firma
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Udvalg siger nej 
til supermarked
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Store kunstnere 
spiller på  
lille festival
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Mødeturisme  
i Nordsjælland er i  
medvind som aldrig før
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Afpresset af 
bofælle: Skylder 
240.000 kroner

Fotograf hædret for naturfotos


