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RÅSTOFPLAN: Poli-
tikere på tværs af 
partier sår tvivl om 
Region Hovedsta-
dens fortolkning af 
råstofloven. 

GRIBSKOV: Ifølge Region Ho-
vedstadens råstofplan 2016 
er et område op ad Rudolph 
Tegners Museum- og Statue-
park udpeget til interesse-
område. 

Det vil sige et område, hvor 
der findes - og derfor efter 
yderligere undersøgelser 
og beslutning - kan graves 
sand, grus, ler med mere. 
Særligt til de store anlæg i 
hovedstaden

Dét har skabt frustration 
hos mange borgere, i muse-
umsverdenen og politisk - 
både kommunalt, regionalt 
og på Christiansborg.

- Det er mildest talt et mær-
keligt sted at ville udvinde 
råstoffer. Det er underligt, 
hvis råstofferne skal hen-
tes i et sårbart område med 
så store kulturværdier, når 
man alternativt kan hen-
te i andre regioner, der har 
overskud, siger Nick Hæk-
kerup, MF, valgt i Nordsjæl-
land. Nick Hækkerup har 
stillet spørgsmål til Jakob 
Ellemann-Jensen (V), min. 
for fødevarer og miljø.

Ifølge Kim Rockhill (S), 
Region Hovedstadens Miljø- 
og Klimaudvalg, pålægger 
loven regionen at udpege in-
teresse- og graveområder til 
mindst 12 års forbrug.

Nick Hækkerup har stillet 
miljøministeren spørgsmål 

til Råstofloven ud fra en an-
tagelse af, at regionen hidtil 
har fejltolket disse krav.  Og 
fået et svar fra miljøministe-
ren som lyder, at regionen 
godt kan hente råstoffer 
udefra (se svar i artikel her 
på siden).

- Efter det svar kunne man 
roligt sige, at man ikke be-
høver udlægge områder 
- men andre læser det imid-
lertid anderledes, og jeg har 
nu bedt om yderligere oplys-
ning fra miljøministeren, 
siger Nick Hækkerup.

I dag kan man godt hente 
råstoffer udenfor eget områ-
de og gør det i udstrakt grad. 
Men man skal, ifølge Kim 
Rockhill, alligevel planlæg-
ge, som om alt skal komme 
fra eget område - derfor ud-
peges der store områder i 
Nordsjælland, som der må-
ske aldrig vil blive gravet i 
- men som skal ligge som en 
plan.

»Forsyning«
Nick Hækkerup er ikke den 
eneste, der er i tvivl om, 
hvorvidt loven fortolkes 
korrekt. I råstofloven står, 
at »Regionsrådet udarbejder 
en plan for indvinding af og 
forsyning med råstoffer«. 

En gruppe konservative 
politikerne mener, at der 
i ordet »forsyning« ligger, 
at man ifølge loven kan 
planlægge med forsyning 
udefra. Altså en råstofplan, 
der udpeger eksempelvis 
20 procent i eget område og 
resten som forsyning fra for 
eksempel Region Syd. Her 
er der, ifølge Niels Lawaetz 
(K), råstoffer nok til, at man 

i dag kan eksportere til for 
eksempel Tyskland og Eng-
land-

Niels Lawaetz var en af  
fire konservative politike-
re, der mandag gik tur ved 
Rudolph Tegners Museum 
og Statuepark blandt andet 
for at diskutere, om Region 
Hovedstaden tolker råstof-
loven mere restriktivt, end 
den er. 

Foruden Niels Lawaetz gik 
regionsrådsmedlem Chri-
stoffer Buster Reinhardt, 
konservativt folketings-
medlem og miljøordfører 
Erik Lund og tidl. mf, borg-
mester mm, nuv. regions-
rådsmedlem Per Tærsbøl, 
tur i området mandag.

Museumsdirektør Luise 
Gomard viste rundt. Det har 
hun efterhånden fået en del 
øvelse i. Politikere fra Det 
Radikale, Socialdemokrati-
et og Venstre har tidligere 
besøgt stedet - og endnu har 
ingen syntes, at det er en god 
ide med en grusgrav i områ-
det.

Utrygge
Udover den, ifølge politiker-
ne, uhensigtsmæssige pla-
cering af en mulig grusgrav, 
var også selve lovens konse-
kvenser, som den nu admi-
nistreres, et samtaleemne. 

- Det gør rigtig mange 
mennesker utrygge, når et 
område bliver udpeget, sag-
de museumsdirektør Luise 
Gomard. 

Luise Gomard bemærkede 
også, at en sådan udpegning, 
som for det mestes vedkom-
mende ikke bliver til noget, 
kræver en meget stor admi-

nistration. Det er dyre skat-
tekroner, når der skal udpe-
ges så mange områder, laves 
prøver, skrives rapporter 
med mere. Og hertil skal 
lægges alt det arbejde, som 
protesterende naboer, orga-
nisationer og andre efterføl-
gende laver for at få et områ-
de taget ud af råstofplanen.

Christopher Buster Rein-
hardt havde tre punkter, 

som de konservative politi-
kerne arbejder på i forhold 
til området.

- Vi må lægge pres på fol-
ketingsgruppen – det skal 
være muligt at importere og 
kalkulere med det i planlæg-
ningen. Hvis ministeren me-
ner, at råstofloven admini-
streres korrekt, må man se 
på selve loven: Er tolv år den 
rigtige periode, eller skal 

det være for eksempel otte 
år? Endelig vil vi kæmpe for, 
at råstofudvinding generelt 
ikke skal ske på steder, hvor 
det gør så ondt. 

Alle afventer nu minister 
Jakob Ellemann Jensens 
svar på Nick Hækkerups til-
lægsspørgsmål i forhold til 
fortolkningen af loven.

mikk

Grusgrav ved Tegners på ministerplan

Politikerne Erik Lund, Christoffer 
Buster Reinhardt, Niels Lawaetz 
og Per Tærsbøl besøgte mandag 
området ved Rudolph Tegners 
Museum og Statuepark. Direktør 
Luise Gomard viste rundt - hun 
og mange andre frygter, der kan 
komme en grusgrav klos op ad 
de fredede bakker »Rusland«, 
efter region Hovedstaden har 
udpeget stedet som interes-
seområde for mulig fremtidig 
udvinding af råstoffer.   
Foto: Niels Lawaetz 

VENTERPÅSVAR: 
Miljøministeren 
har svaret på Nick 
Hækkerup (S) før-
ste spørgsmål til 
råstofloven. Tillægs-
spørgsmål afventer.

GRIBSKOV: Miljøminister 
Jakob Ellemann-Jensens 
(V) første svar til Nick Hæk-
kerup (S): 

»Råstofloven og Natursty-
relsens vejledning (Admini-
stration af råstofloven) an-
giver ikke, at enhver region 
skal finde sit eget forbrug af 
råstoffer inden for regio-
nens eget areal.

Råstoflovens formål er at 
sikre, at udnyttelsen af rå-
stofforekomster på land og 
hav sker som led i en bære-
dygtig udvikling efter en 
samlet interesseafvejning 
og efter en samlet vurdering 

af samfundsmæssige hen-
syn.

Det fremgår af vejlednin-
gen, at regionerne skal lave 
en råstofplan på baggrund 
af regionens løbende rå-
stofkortlægning og forvent-
ninger til råstofforbruget i 
planperioden. Regionerne 
skal i deres råstofplan tage 
hensyn til regionens behov 
for råstoffer af forskellig art 
og kvalitet, sikre råstofres-
sourcernes udnyttelse og 
tage hensyn til råstoferhver-
vet. 

I vejledningen angives 
desuden, at det ikke altid 
vil være muligt at opnå 
en hensigtsmæssig forsy-
ningsstruktur inden for 
den enkelte region, dels på 
grund af råstofressourcer-
nes geografiske fordeling, 
dels på grund af varieret ef-
terspørgsel efter de forskel-
lige råstoftyper i forskellige 
dele af landet. Derfor kan 

det være nødvendigt at hen-
te råstoffer i naboregionen, 
inddrage import af råstoffer 
eller indvinde på søterrito-
riet for at sikre forsyningen.

Nick Hækkerup stillede 
på baggrund af dette i slut-
ningen af oktober et tillæg-
spørgsmål til Jacob Elle-
mann-Jensen:

”Vil ministeren .. oplyse, 
om den råstofplan, som regi-
onen skal udarbejde, skal in-
deholde anvisning af, hvor-
dan det forventede råstof-
forbrug i planperioden kan 
findes inden for regionens 
eget geografiske område, 
eller om regionen i råstof-
planen tillige kan pege på, at 
det forventede råstofforbrug 
tillige skal hentes andre ste-
der f.eks. i naboregionen el-
ler gennem import«.

Spørgsmål og svar  
til miljøministeren


