Nordsjælland skal ikke omdannes til en grusgrav
Af Anne Ehrenreich, Medlem af Regionsrådet for Hovedstaden for Venstre
Nordsjælland skal ikke omdannes til en grusgrav. Derfor er der brug for en ny
råstoflov, som sikrer, at regionerne ikke enkeltvis skal dække eget råstofbehov og kan
dække behovet gennem import, herunder fra udlandet. Venstre foreslår derfor
Regionsrådet i Hovedstaden, at opfordre Danske Regioner til en accelereret opfølgning
på sit nylige råstofudspil som bl.a. lægger op til en ændring af Råstofloven.
Fra Venstres side finder vi, at ændringen af Råstofloven haster i lyset af den snarlige
vedtagelse af regionernes råstofplaner. Region Hovedstadens
Råstofplan er lige nu i høring blandt borgerne. Det forventes, at høringen vil medføre
det hidtil største antal høringsbidrag fra utilfredse borgere, da regionen er pålagt at
udlægge areal til 96 millioner kubikmeter sand, grus og ler, som er den mængde
regionen forventes at skulle bruge de næste 12 år.
Som Råstofloven er indrettet nu, skal hver region hver fjerde år udarbejde en plan,
som anviser, hvordan regionen vil skaffe de nødvendige ressourcer til at dække
behovet i egen region. Derfor er der udpeget enorme naturressourcer til formålet. En
gennemførelse af planen vil spolere store naturområder i Nordsjælland. For Region
Hovedstaden er opgaven særlig svær at løse, da vi har det største råstofbehov, men
det mindste areal. Derfor ønsker Venstre en hurtig national plan, som sikrer, at hele
landet tager ansvar for behovet for råstoffer. Så det ikke er Hovedstaden som alene
skal levere råstoffer til Hovedstadens særligt store forbrug.
Venstre støtter fuldt og helt op om Danske Regioners nyligt fremlagte råstofudspil,
som indebærer, at Danske Regioner skal rette henvendelse til regeringen for at foreslå
en ny Råstoflov, der sikrer en samlet plan for udnyttelsen af råstoffer på land og i
havet. Planen vil også styrke indsatsen for at genanvende råstoffer.
Venstre foreslår, at processen i Danske Regioner accelereres i lyset af arbejdet med at
færdiggøre de regionale råstofplaner samt, et yderligere initiativ med henblik på at
åbne for, at det nationale behov for råstoffer kan dækkes gennem import af råstoffer
fra udlandet, ligesom der bl.a. importeres træflis til brug i danske varmeværker. Dette
for at sikre herlighedsværdier i den danske natur, som grundet befolkningstætheden i
hovedstadsområdet er under et særligt pres.

