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UD: Region Hovedstaden fraråder nu, 
at der graves råstoffer i et område ved 
Rudolph Tegners Statuepark og Museum. 

Af Hanne Guldberg  
Mikkelsen

- Det er Regionens vurde-
ring, at området ikke kan 
indgå i det kommende for-
slag til Råstofplan 2020.

Sådan lyder det i et udkast 
til forslag til udtagning af 

eksisterende grave- og in-
teresseområder fra Region 
Hovedstaden.

Området, der er tale om, 
ligger ved Rudolph Tegners 
Museum og Statuepark i Vil-
lingerød og er udpeget som 
et muligt interesse- og gra-
veområde for råstoffer. 

- Det ser godt ud. Jeg er me-
get positiv. 

Sådan lyder det fra muse-
umsdirektør Luise Gomard, 
efter at politikerne har nik-
ket til forslaget ved et netop 
afholdt møde i miljø- og kli-
maudvalget i Region Hoved-
staden.

- Vi skal dog ikke tro, tin-
gene er helt i hus og hvile 100 
procent på laurbærrene, si-
ger Luise Gomard. 

- Vi skal nu have et møde i 
nabogruppen og gennemgå 

udkastet, hvor de trafikale 
problemer blandt andet ikke 
beskrives. Vi vil gerne være 
sikre på, at formalia er helt 
i orden.

Regionen skriver i udka-
stet, at »det er regionens 
vurdering, at påvirkningen 
af de kulturhistoriske inte-
resser vil være væsentlige«.

Dermed følger Region Ho-
vedstaden ånden i det svar, 
som miljø- og fødevaremi-
nister Jakob Ellemann-Jen-
sen (V) gav folketingsmed-

lem Nick Hækkerup (S): At 
der skal tages hensyn til 
blandt andet naturbeskyt-
telse, bevarelse af landska-
belige værdier og rekreative 
interesser. »Afvejningen 
mellem hensynene kan så-
ledes betyde, at der ikke 
udlægges graveområder, 
selvom der er en tilgængelig 
råstofressource«, skrev mi-
nisteren i november. 

Gribskov                            
2. sektion side 19

Grusgrav er på vej i graven

40 sider Erhverv Nordsjælland 
med særtillæg om erhvervsbiler

3. sektion

Værnepligt er et godt afsæt for at blive leder.Brødre har succes med plast. Foto: Allan Nørregaard

Det gavner ikke alle at arbejde hjemme.

RETTEN: En enig domsmandsret frifandt 
mandag en 43-årig kvinde for dødsvold 
mod hestehandler.

Af Ea Lykke Schausen

Ved Retten i Hillerød blev en 
43-årig kvinde mandag fri-
fundet for tiltale om at have 
udøvet vold med døden til 
følge mod heste- og kreatur-
handler Lars Chr. Frederik-
sen mellem jul og nytår 2017. 

Retten begrundede afgørel-
sen med, at der ikke forelå 
tilstrækkeligt med beviser 
i sagen til at kunne finde 
kvinden skyldig.

- For at kunne dømme 
en tiltalt alene på indicier, 
skal der være en stærk og 
tungtvejende indiciekæde, 

hvilket vi ikke mener, der er 
her, lød det fra retsforman-
den, der også lagde vægt 
på, at der i sagen manglede 
konkrete beviser såsom ger-
ningsvåben, og at retsmedi-
cineren havde konkluderet, 
at manden var død af hjer-
tesvigt, og det ikke var mu-
ligt at sige, om volden havde 
haft en indflydelse.

- For at domsfælde skal der 
være et holdepunkt, og det 
er ikke tilstrækkeligt med 
formodning eller fornem-

melse for, om nogen er skyl-
dig. I dette tilfælde er der 
ingen tekniske beviser for 
kvindens skyld, sagde rets-
formanden.

Statsadvokaten har nu 14 
dage til at beslutte, om sagen 
ankes.

Frederikssund 
2. sektion side 14

Tiltalt frikendt for dødsvold

En 47-årig kvinde fra Rung-
sted er blevet idømt halv-
andet års betinget fængsel, 
efter hun har tilstået svindel 
i millionklassen med kom-
munale midler. 

Hørsholm 
2. sektion side 5

Leder af 
børnehus 
dømt for  
svindel

Furesø 
2. sektion side 11

Juul stiller op 
til Folketinget

Helsingør  
2. sektion side 6

Ny revy er  
på vej til  
Helsingør  

Egedal  
2. sektion side 13

Stopper efter 
44 år som  
formand

Halsnæs 
2. sektion side 16

Kommune vil 
have hurtige  
pesticidprøver

Sporten 
1. sektion side 17

FCM sejrede  
i Farum
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NEJ: En mulig grus-
grav ved Dronning-
mølle, Rusland og 
Tegners Museum 
rykker nu endnu 
længere væk. Regio-
nen kan ikke anbe-
fale det.

GRIBSKOV:- Det er dejligt. 
Det ser godt ud. Jeg er meget 
positiv. 

Sådan lyder det fra muse-
umsdirektør Luise Gomard 
fra Rudolph Tegners Muse-
um og Statuepark.

Miljø- og klimaudvalget 
i Region Hovedstaden har 
netop holdt møde og politi-
kerne har her nikket til det 
udkast til en ny råstofplan 
2020, som er formuleret og 
fremlagt i udkast.

Her står der, at »Det er re-
gionens vurdering, at områ-
det ikke kan indgå i det kom-
mende forslag til Råstofplan 
2020«.

Regionen vurderer således 
på baggrund af den høring, 
der er afsluttet og hvor kon-
klusionen til politikerne ly-
der: 

»Området er beliggende 
i kort afstand fra Tegners 
Museum, der er et kulturhi-
storisk område af national 
betydning. Det er regionens 
vurdering at påvirkningen 
af de kulturhistoriske inte-
resser vil være væsentlige. 
Det foreslåede graveområde 
er desuden beliggende i den 
landskabelige egn Ådalen, 
der er et af Gribskov Kom-
munes få uforstyrrede land-
skaber. Der ses ikke at være 
mulighed for at opstille til-
strækkelige afværgeforan-
staltninger til at imødegå 
påvirkningen af de væsent-
lige kulturhistoriske og 
landskabelige værdier«. 

Området ved Dronning-
mølle er p.t. udpeget som et 
såkaldt »interesseområde« 
med potentiel mulighed for 
at lave grusgrav på stedet.

Regionen har også modta-
get konkret ansøgning fra 
en lokal entreprenør om at 
gøre området til et egentligt 
graveområde - mens den po-
litiske modstand både fra 
lokalpolitikere, regionspoli-
tikere og helt ind på Christi-
ansborg er vokset gennem 
det seneste år. 

Allerede i 2018 tegnede 
der sig et politisk flertal på 
tværs af partierne imod at 
gøre alvor af at lave en grus-
grav i området - og nu har re-
gionen altså formuleret sort 
på hvidt, at området ikke 
kan indgå i en råstofplan 
2020.

Ikke hvile
- Vi er blevet orienteret og 
tager regionens konklusion 
til efterretning, siger Stinus 
Lindgren (R), der er næst-
formand i Miljø- og klima-
udvalget i Regionsrådet. 

Udvalget afholdt møde den 
23. april, hvor udkastet til 
forslag til udtagning af inte-
resseområdet var på dagsor-
denen.

Museumsdirektør Luise 

Gomard er meget tilfreds, 
men stadig aktiv.

- Vi skal ikke tro, tingene 
er helt i hus og hvile 100 pro-
cent på laurbærrene, siger 
Luise Gomard. 

- Vi skal nu have et møde i 
nabogruppen og gennemgå 
udkastet, hvor de trafikale 
problemer blandt andet ikke 
beskrives. Vi vil gerne være 
sikre på, at formalia er helt 
i orden, siger direktøren for 
Rudolph Tegners museum 
og Statuepark.

Skandale, ubegribeligt
Det var i efteråret 2017, det 
kom frem, at området lige op 
ad nationalpark Kongernes 
Nordsjælland og Tegners 
Statuepark og Museum var 
udset som muligt graveom-
råde for råstoffer som sand 
og grus til blandt andet de 
mange nye byggerier i ho-
vedstanden. 

Landskabet er marker, 
skove, istidsmoræner og 
bakker, som tidligere var 

jorde under det nærliggende 
Esrum Kloster.

Skandale, lød det dengang 
fra Danmarks Naturfred-
ningsforening, mens Gribs-
kovs daværende borgmester 
Kim Valentin (V) kaldte det 
åndssvagt, den nuværende 
borgmester Anders Ger-
ner Frost (NG) brugte ordet 
»ubegribeligt« om udpeg-
ningen og borgere talte om 
helligbrøde og respektløs-
hed.

Region Hovedstaden for-
svarede udpegningen med, 
at kampen om råstoffer i dis-
se år spidser til, og at man er 
forpligtet til at udpege områ-
der - også områder, som man 
for få år tilbage ville have 
skånet.

I november 2018 præcise-
rede miljø- og fødevaremi-
nister Jakob Ellemann-Jen-
sen (V) til folketingsmedlem 
Nick Hækkerup (S), at der 
skal tages hensyn til blandt 
andet naturbeskyttelse, 
bevarelse af landskabelige 

værdier og rekreative inte-
resser.

Det er det, der sker nu er 
ved at ske. mikk

Tegners på vej ud af grusgrav

Området, der er udlagt som in-
teresseområde, er her markeret 
med gul skravering.

 Luise Gomard, museumsdirektør, glæder sig over den ny udvikling. Her med Randi Mondorf, regionsråds-
medlem (V), på et politikerbesøg ved Tegners.  Foto: Allan Nørregaard

Et område nedenfor Tegners Museum og statuepark er udlagt som interesseområde for grusgravning - det er her markeret med gul raps.  Foto: Privat

» »Det er regionens 
vurdering, at området 
ikke kan indgå i det 
kommende forslag til 
Råstofplan 2020«.

Citat fra konklusion i udkast 
/orienteringssag om forslag 

til udtagning af eksisterende 
grave og interesseområder. 

Miljø og klimaudvalget Regi-
on H 23. april

GILLELEJE: Tidligere dom-
mer i Hillerød, Peter Garde, 
kommer torsdag den 2. maj 
klokken 19.30 til Gilleleje 
kirkes sognegård – Gille-
leje Hovedgade 45 - og for-
tæller om Danmarks før-
ste ombudsmand, Stephan 
Hurwitz. Om hans liv, vir-
ke og betydning. Stephan 
Hurwitz (1901-1981) var pro-
fessor i straffe- og procesret, 
Danmarks første ombuds-
mand – og en af sin tids helt 
store jurister. Peter Garde 
har skrevet bogen med titlen 
»Stephan Hurwitz. Profes-
sor, kriminalist, ombuds-
mand,« som er en juridisk 
biografi om Hurwitz og det 
samfund, han levede i. 

Forfatter Peter Garde har 
gennemlæst tusindvis af 
breve, dagbøger, udkast og 
stilebøger, og han følger 
Hurwitz gennem et langt og 
arbejdsomt liv fra de unge 
år til hans død i 1981. Un-
dervejs hører vi, hvordan 
den jødiske Hurwitz under 
besættelsen måtte flygte 
til Sverige, hvor han blev 
leder af flygtningekontoret 
i Stockholm, og vi ser ham 
spille en nøglerolle i efter-
krigstidens retsopgør. Væ-
sentligt i livsfortællingen er 
Hurwitz’ mangeårige virke 
som Danmarks første om-
budsmand.

Danmarks første 
ombudsmand

GILLELEJE: Gilleleje Bio vi-
ser filmen The Music of Si-
lence, som handler om den 
berømte tenor Andrea Bo-
cellis liv. Det sker lørdagn 
den 4. maj. Filmen er instru-
eret af den Oscar-nominere-
de instruktør Michael Rad-
ford. Andrea Bocelli spilles 
i filmen af Toby Sebastian. 
Andrea Bocelli dukker selv 
op i filmens slutning. Hans 
store gennembrud kom, da 
der blev søgt talenter til en 
duet, der skulle indspilles 
med Luciano Paverotti, 

Klokken 15.30 serveres en 
velkomstdrink, hvorefter 
filmen vises. Der er des-
uden mulighed for at smage 
Bocellis egen vin fra Bocel-
li-familiens egen vingård i 
Toscana. Der kan bestilles 
tre retters menu i Restau-
rant Bolværket, der serve-
res efter filmen.

Film om Andrea 
Bocelli

GILLELEJE: Lørdag den 4. 
maj kl. 16 er der koncert i 
Gilleleje kirke, hvor Janne 
Solvang, sopran, og Arne 
Beck-Larsen, klaver, frem-
fører sange og klavermusik 
af de to næsten jævnald-
rende komponister Gabri-
el Fauré og Edvard Grieg. 
Fauré er mest kendt for sit 
rekviem og Grieg for Peer 
Gynt og klaverkoncerten, 
men begge satsede mere på 
den lille form: sange, klaver- 
og kammermusik. Der er 
gratis adgang til koncerten.
 

Koncert med 
sang og klaver


