DN hjælper gerne med fredning
Frederiksborg Amts avis 3. juni 2019

Tilbage i 2007 foreslog DN fredning af områderne, som nu er i spil som interesseområder for
råstofindvinding, men lige præcis disse områder blev af Furesø Byråd pillet ud af fredningen af
Stavnsholtkilen.
GRUSGRAV: Folketingsmedlem Øjvind Vilsholm (Ø) vil stoppe grusgravplanen i Bregnerød ved at ændre
råstofloven. DN i Furesø opfordrer til fredning af området.
BREGNERØD: Det har vakt betydeligt røre, at Region Hovedstaden vil udpege to området i Bregnerød til
såkaldte interesseområder for råstofindvinding. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har meldt ud, at
Furesø Kommune vil gøre indsigelser.
- Det forslag er Furesø Kommune lodret uenig i. Vi skal bevare vores smukke natur og ikke omdanne marker
og skove til åbne grusgrave. Vi vil gøre indsigelse mod planerne i den igangværende høring. I høringssvaret
vil vi lade regionen forstå, Furesø Kommune på ingen måde kan acceptere udpegningen af
interesseområdet ved Bregnerød med de omfattende gener, dette vil kunne betyde for de omkringboende
og områdets natur og landskab. Jeg har samtidig afsendt et personligt brev til regionsformanden med
samme budskab, siger Ole Bondo Christensen.
Men det viser sig, at Furesø Kommune allerede i 2007 havde muligheden for at få beskyttet området. DN
Furesø foreslog nemlig en fredning af Stavnsholtkilen. Men netop de to områder, som nu er i spil til
råstofindvinding, blev taget ud af fredningen af Furesø Byråd.
- DN fremsatte i 2007 et fredningsforslag for Stavnsholtkilen. Forslaget inkluderede det område i
Bregnerød, der nu er udlagt til interesseområde for råstofgravning. Desværre blev området taget ud af den

endelige fredning, bl. a. fordi det daværende byrådet mente, at området allerede var tilstrækkeligt
beskyttet, siger Carsten Juel. formand for DN Furesø.
- Regionens nye forslag til råstofplan har nu vist, at beskyttelsen ikke er tilstrækkelig. Så måske burde
Furesø Kommune sætte sig i spidsen for en udvidelse af fredningen. DN hjælper gerne, lyder opfordringen
fra DN Furesø.
Råstofloven skal ændres. Enhedslistens natur- og miljøordfører Øjvind Vilsholm, som i denne tid kæmper
for genvalg til Folketinget, vil arbejde for at ændre råstofloven.
For når Region Hovedstadens nu sender planer om en grusgrav i høring, så skyldes det ifølge Øjvind
Vilsholm ikke, at Regionen er helt vilde efter at finde områder, hvor man kan grave grus. Årsagen er, at
råstofloven kræver, at hver region skal udpege råstofområder, som kan dække regionens eget forbrug. Og
det mener Vilsholm er helt tosset.
- Hovedstadsregionen er både den mindste region og den region med det største råstofforbrug. Det er jo
ikke rimeligt at forlange, at vi i det tættest befolkede område i Danmark skal finde alle vores egne råstoffer.
Og så er det jo helt hen i vejret, at man skal gennemgrave naturområder her i Nordsjælland, mens man i
Sønderjylland har så meget grus i overskud, at det eksporteres til England, forklarer Øjvind Vilsholm.
Enhedslisten vil efter valget arbejde for at få råstofloven ændret, så Region Hovedstaden ikke længere vil
være forpligtet til at finde råstofferne selv.
- Det vil jo være smartere at få lastet noget af det grus, de har i overskud i Sønderjylland på et tog og
transportere det til hovedstaden i stedet for at grave Nordsjælland sønder og sammen. Men hvis presset på
Region Hovedstaden skal fjernes, så skal der altså en lovændring til, og det vil både jeg og de øvrige
kandidater fra Enhedslisten arbejde hårdt for efter valget, slutter Øjvind Vilsholm.
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