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KULTUR & RÅSTOFFER: Nu 
gælder det kampen mod det 
stramme selvforsynings-
krav, så vi kan få færrest 
mulige grusgrave i resten 
af regionen.

 

Af Peter Westermann 
Regionsrådsmedlem (SF)

Region Hovedstaden er ved at udpege 
mulige arealer, hvor der kan indvindes 
råstoffer - altså åbnes grusgrave m.m. 
Det areal, der er indtegnet i planen, 
som har vakt størst opmærksomhed, 

er i området Rusland ved Dronning-
mølle. Et beskyttet naturområde, der i 
øvrigt er nabo til Rudolph Tegners Mu-
seum, hvis fredfyldte statuepark kun-
ne se frem til støj, møg og beskæmmet 
landskab.

Heldigvis blev det på mødet i regio-
nens Miljø- og Klimaudvalg 27. august 
besluttet at anbefale, at der ikke ar-
bejdes videre med muligheden for en 
grusgrav i Rusland. I referatet, som er 
offentligt tilgængeligt på regionh.dk, 
står der således, at udvalget anbefaler 
»at godkende, at hele interesseområdet 
ved Dronningmølle tages ud af råstof-
planen i forbindelse med vedtagelse af 
Råstofplan 2020.«

Skal ikke undergraves
Jeg har på SF’s vegne i Miljø- og Kli-
maudvalget, såvel som regionsrådet 
som helhed, fra start udtrykt at vi ikke 
ønsker, at de unikke kulturelle og na-
turmæssige værdier i området skal un-
dergraves  - bogstaveligt talt. 

At administrationen i Region Hoved-
staden overhovedet har foreslået, at det 
skulle undersøges, om der kunne ind-
vindes råstoffer i Rusland, skyldes det 

at regionen er underlagt et lovkrav om 
at være selvforsynende og planlægge 
råstofgrave, der kan dække de næste 
12 års byggerier.  Det er et helt urime-
ligt krav at stille til landets geografisk 
mindste region, men med flest byggeri-
er, heraf mange statslige.  

Lovkravet om 12 års selvforsyning er 
virkelighedsfjernt og miljøskadeligt, 
ikke mindst fordi genanvendelse af 
byggematerialer, cirkulært byggeri, 
som bør være førsteprioritet på råstof-
området, ikke må regnes med i selvfor-
syningen.  

Lovkravet presser ikke alene vores 
natur og miljø, men også generer en 
masse borgere ved unødigt at udlægge 
deres lokalområder til interesseom-
råder for råstofindvinding. Vi ønsker 
en råstofplanlægning, der tager vare 
på natur og miljø - til lands, til vands 
og i luften. Derfor skal vi skrue op for 
genanvendelse og løsne lovkravene 
til den enkelte regions selvforsyning. 
Kampen om Rusland ser ud til at være 
vundet. Nu gælder det kampen mod 
det stramme selvforsyningskrav, så vi 
kan få færrest mulige grusgrave i re-
sten af regionen.

Rusland reddet fra råstofgrav - 
Tegners kan være tryg

Heldigvis blev det på mødet forleden besluttet at anbefale, at der ikke arbejdes videre med muligheden for en grusgrav i Rusland, et beskyttet 
naturområde, der er nabo til Rudolph Tegners Museum, hvis fredfyldte statuepark kunne se frem til støj, møg og beskæmmet landskab. skriver 
Peter Westermann.                                                                                                                                                                                                                                                                         Foto: Allan Nørregaard

Forhøjet arveafgift

Af Gustav Garth-Grüner 
Næstformand i Bæredygtigt Landbrug 

Den forhøjede arveafgift, som de røde 

partier har varslet, vil ramme investe-
rings- og virkelysten i dansk erhvervs-
liv ganske alvorligt. 

Landbruget vil blive ekstra hårdt 
ramt, fordi erhvervet præges af en høj 
gennemsnitsalder og derfor flere tusin-
de bedrifter, som står foran et ejerskif-
te. Langt de fleste landmænd har kun 
kapital ét sted: I selve produktionsap-
paratet, som man derfor er tvunget til 
at gøre indhug i ved et generationsskif-
te. Hvem i samfundet - der jo nyder godt 
af såvel fødevareproduktion som milli-
ardstor eksport - har fordel af det?

I udlandet kan man blive enig om at 

lade forældrene pensionere, så bedrif-
ten overtages af næste generation, 
uden at det påvirker driftsøkonomien. 
Selv i socialdemokratiske Sverige har 
de ingen arveafgift. Men herhjemme 
går der nu tilsyneladende sport i at 
øge skatten på generationsskifte, så vi 
falder bagud i den internationale kon-
kurrence og rammer os selv på vækst 
og velstand.

Sig mig: Hvor stort er et menneskes 
misundelses-gen, hvis man føler glæde 
ved at dræne et i forvejen trængt er-
hverv?

Landbrug rammes ekstra hårdt

Kommunerne

Af Reiner Burgwald 
Sektorformand i FOA

To ud af tre voksne danskere 
lider af en kronisk sygdom! 
Det lyder helt vanvittigt, 
men er desværre, ifølge 
Aalborg Universitet, en do-
kumenteret kendsgerning. 
Kun en ud af fire 11- til 15- 
årige er fysisk aktive i anbe-
falet omfang. Det viser en ny 
undersøgelse gennemført af 
Sundhedsstyrelsen. Måske 
ville det give mening at in-
vestere lidt ressourcer i en 
forebyggelsesindsats.

Når man kaster et blik på 
listen over de 10 mest almin-
delige kroniske sygdomme, 
er der en ting, en lægmand 
som jeg straks bider mærke 
i: Cirka halvdelen af de man-
ge lidelser skyldes mang-
lende bevægelse og anden 
usund levevis, og vil kunne 
forebygges med de rette til-
bud, den rette hjælp og rige-
lige mængder af motivation.

Her var det så, at min sun-
de fornuft blev sat på prø-
ve og konfronteret med en 
kommunal adfærd og priori-
tering, som ikke alene ikke 
gavner dette alvorlige sund-
hedsproblem, men utvivl-
somt gør ondt værre.

Milliarder af kommunale 
skattekroner er igennem 
årene blevet brugt til at byg-
ge sportshaller og badean-
læg. Store millionbeløb bru-
ges hvert år på at drifte og 
vedligeholde dem. Men kun 
ganske få kommuner gør sig 
den ulejlighed at udtænke 
strategier for brug af disse 
haller, der kan fremme fol-
kesundheden og forebygge, 

at ovenstående deprimeren-
de fakta ikke blot forværres.

Når vi i FOA, som organi-
serer de ansatte erhvervs-
livreddere i landets svøm-
mehaller og idrætsassisten-
ter i sportshallerne, ser på, 
hvordan disse faciliteter 
bruges, er der en ting der fal-
der i øjnene. Det beror, med 
enkelte positive undtagel-
ser, på tilfældigheder og en-
kelte varmblodede ildsjæle.

I nogle kommuner over-
lader man helt, eller i stort 
omfang, svømmehallerne til 
de lokale svømmeklubber. 
I andre er åbningstiderne 
meget begrænsede, og visse 
steder står priserne overho-
vedet ikke mål med kvalitet 
og tilbud.

De positive undtagelser 
- som heldigvis findes - er 
kendetegnet ved fornuftige 
investeringer i  gode og fle-
re bassintyper, en wellness- 
afdeling, en mangfoldighed 
af aktivitetstilbud og perso-
nale som leverer en sublim 
service og kender deres gæ-
ster. 

Men som det måske mest 
interessante for kommuner-
ne. De er ligeledes kendeteg-
net ved en relativ god økono-
mi, et højt dækningsbidrag 
og mange besøgende.

Tænk, hvis vi havde kom-
muner, der så deres bade- og 
idrætsanlæg som en inve-
stering i sundhed og fore-
byggelse, hvor flere borgere 
kommer forbi og gennem en 
mangfoldighed af gode akti-
vitetstilbud, blev sundere og 
fik færre kroniske sygdom-
me. I FOA tænker vi meget 
på det, kender opskriften og 
sidder klar ved telefonen!

Vil I være med  
til at forbedre 
sundheden?

  »Som ateist kommer man virkelig også til kort, 
når man skal forklare et barn om døden. For selv om 
det er svært at tro på Gud, er det også svært at tro 
på, at det hele skulle slutte ved døden, så der bliver 
lukket og slukket, så den harddisk er slettet. Det er 
svært at forklare et barn, der lige har mistet en bed-
steforælder.

Niels Arden Oplev, som sammen med Anders  W. Berthelsen 
har instrueret filmen »Ser du månen, Daniel?«,  

til Kristeligt Dagblad.

  DAGENS CITAT

»  Tænk, hvis vi havde 
kommuner, der så deres 
bade- og idrætsanlæg 
som en investering i 
sundhed og forebyg-
gelse.


