
RÅSTOFFER: To 
Venstrefolk fra regi-
onsråd og Folketing 
slår bremserne i 
for grusgrav ved 
Tegners Museum og 
Statuepark.

GRIBSKOV: - Der er ingen 
tvivl om, at vi lægger stem-
mer til at sætte en bremse på 
det her. Vi skal ikke smadre 
så skønt et område.

Så klare faldt ordene tirs-
dag formiddag fra Martin 
Geertsen, medlem af regi-
onsrådet og Folketinget (V).

Han sekunderedes af sin 
partifælle Randi Mondorf.

De to var tirsdag kørt til 
Tegners Museum og Sta-
tuepark for at se området 
Rusland. Et stort område, 
som støder op til Tegners, 
er i regionens Råstofplan 
2016, som blev vedtaget af 
Regionsrådet for Region Ho-
vedstaden den 13. juni 2017, 
peget på som et interesse-
område og dermed et muligt 
graveområde. Det kan med 
andre ord ske, at det fredede 
Rusland bliver nabo til en 
grusgrav, hvortil der ifølge 
beregninger vil komme om-
kring 200 lastbiler på daglig 
basis.

Vejen til Rusland går for-
bi Villingerød Kirke - her 
drejes ned ad Museums-
vej. Til venstre ligger nok 
Danmarks mest berømte 
økologiske landbrug og be-

varingscenter, Thorshøj-
gaard, som drives af Nils 
Stokholm

Tegners er på tre sider om-
givet af fredninger - det er på 
den fjerde side syd for områ-
det, at grusgraven kan blive 
en realitet.

Christiansborg
Region Hovedstaden har tid-
ligere fastslået, at tiden er 
kommet til, at der peges på 
områder, som man end ikke 
ville overveje for tyve år si-
den. Det stigende behov for 
råstoffer som grus og sten 
skyldes blandt andet store 
byggerier i hovedstaden. 
Metro, city-ring, super-ho-
spitaler, boliger med mere. 

- At lægge en grusgrav her 
vil være stik imod alle sig-
naler også fra blå blok i for-
hold til naturen, siger Mar-
tin Geertsen denne formid-
dag. Han får syn for sagn fra 
toppen af de bakker i det fre-
dede Rusland, hvorfra man i 

givet fald vil få udkig til en 
stor grusgrav og arbejdet i 
den. 

Der var møde i Regionsrå-
det tirsdag aften, og hverken 
Martin Geertsen eller Randi 
Mondorf tror på, at der kom-
mer en grusgrav i området.

Det kan ende med, at områ-

det tages ud af en revideret 
råstofplan. Men også, at det 
rykkere tættere på. Sagen er 
foreløbig på et sådant plan, 
at den endnu ikke har ramt 
Christiansborg - men det 
kan ske.

- I så fald tror jeg, Chri-
stiansborg vil interessere 

sig for det - mildt sagt, siger 
Martin Geertsen.

- Det skal jeg i hvert fald 
nok sørge for sker, i givet 
fald.

Udvinding af råstoffer er 
mere belejligt nogle steder 
end andre, konkluderer beg-
ge politikere.

På skriv-under.net kører 
en underskriftindsamling 
mod Dronningmølle som 
interesseområde. Den har 
foreløbig nået cirka 1800 
protester.

Læs også artikel i sektion 1, 
Nordsjælland og på forsiden

mikk

»  - At lægge en grus-
grav her vil være stik 
imod alle signaler også 
fra blå blok i forhold til 
naturen

Martin Geertsen, MF,  
regionsrådsmedlem (V)

19
Frederiksborg Amts Avis  n   ONSDAG 22. AUGUST 2018SEK TION 2

Se flere billeder på

/gribskov

- Vi skal ikke smadre naturen

Luise Gomard viste blandt andre 
de to regionsrådspolitikere, Mar-
tin Geertsen og Randi Mondorf 
rundt i området ved Tegners Mu-
seum og Statuepark. Her er der 
fredet på tre sider - på den fjerde, 
mod syd, er der udpeget interes-
seområde, som kan blive til en 
grusgrav. Ingen af de to politike-
re kunne støtte dette. 
 Foto: Allan Nørregaard

IMPORT: Råstofgrav-
ning i Nordsjælland 
giver ofte ballade. 
Det kan være et 
alternativ at impor-
tere fra for eksem-
pel Baltikum, mener 
Venstrepolitiker 
Randi Mondorf.

GRIBSKOV: - Vi må lave en 
bedre udnyttelse af eksiste-
rende graveområder. Kigge 
på bedre genanvendelse af 
byggematerialer. Og åbne 
for import af råstoffer.

Sådan lyder det fra re-
gionsrådsmedlem Randi 
Mondorf (V) forud for tirs-
dagens møde i Regionsrådet, 
hvor blandt andet et område 
ved Rusland skal diskuteres 
som muligt graveområde.

- Vi har talt om det i Ven-
stres gruppe og der er op-
bakning til at hente råstof-
fer udefra. Nogle vil mene, 

det er en Co2 belastning, så 
det vil være en afvejning, si-
ger Randi Mondorf. 

- Men det er da sjovt, at vi 
godt må gøre os afhængige 
af gas fra Rusland - og ikke 
råstoffer fra Baltikum

I forhold til bedre udnyt-
telse af eksisterende grave-
områder er det jo private der 
graver - og udnyttelsen er 
måske ikke optimal og ud-
gravningen bliver ikke altid 
afsluttet. 

Hovedstaden især fattes 
råstoffer til store byggerier 
som Metro, hospitaler og ci-
ty-ring, og regionen kaster 
sine garn længere ud i jag-
ten på grus og sten.

Regionerne er forpligtede 
til udlægning af interesse-
områder for råstofgravning 
for at sikre forsyning, men 
dét, mener Randi Mondorf, 
er en forældet tankegang.

- Det var naturligt engang, 
men giver det mening i dag?, 
spørger hun.

Ifølge politikeren er der en 
vis automatik i, at man i dag 

udpeger råstofområder og 
dermed skaber usikkerhed 
for en masse borgere. I ste-
det bør man måske sadle om 
og tænke alternativt. 

Randi Mondorf kan for ek-
sempel se muligheder i må-
ske at importere råstoffer 
fra store uberørte områder i 
Baltikum. Her kan der, siger 
hun, graves uden at naturen 

og befolkningen lider under 
det.

Men det kræver et skifte 
i den gældende politik, der 
fokuserer på udpegning af 
interesseområder til råstof-
gravning. Her er Nordsjæl-
land under stigende pres 
fra Region Sjælland for selv 
at levere flere materialer til 
anlægsarbejder.

Råstoffer fra Baltikum

Museumsdirektør Luise Gomard viste Randi Mondorf, hvordan man 
fra statueparken får fuld udsigt til en eventuel kommende grusgrav. 
 Foto: Allan Nørregaard


