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Frederikssund 
2 sektion side 14

Fornyet  
strid om  
betalingsbro

Plus-size-butik 
lukker inden jul

Helsingør 
2. sektion side 5

KOMPENSATION: Hvis 
man høster sand et sted 
i havet, så bør man for-
pligte sig til at etablere 
levesteder et andet, lyder 
det fra SF.  

Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Det bør være et lovkrav, at havet 
kompenseres, når store projekter 
påvirker havbund og undervands
miljø. Det mener SF, som kommer 
med udmeldingen på baggrund af 
kystsikringsprojekt Nordkystens 
Fremtid. Her skal store dele af kyst
en mellem Hundested og Helsingør 
sandfodres, i første omgang med fle
re hundredtusind kubikmeter sand 
og ral, der bliver hentet på havbun
den. 

 Vi skal hele tiden huske på, at vi 

ikke ødelægger mere, end vi skaber i 
vores have og langs kysterne. Derfor 
mener vi, at det bør være et krav, at 
kompenserende tiltag til havet tæn
kes ind i pris, planlægning og pro
jektering, siger Rasmus Nordqvist, 
SF’s naturordfører i Folketinget.  

I øjeblikket findes der ingen lov
hjemmel eller praksis på området, 
men SF vil nu rejse en debat om em
net. 

 Vi diskuterer i øjeblikket havpla
ner og havstrategi på Christians

borg, og kompensation til havet er 
noget, som vi tager med til bordet 
og vil arbejde på at gøre til en helt 
naturlig del af fremtidens projekter, 
siger Rasmus Nordqvist. 

I Halsnæs Kommune har byrådet 
netop afsat penge til medfinansie
ring af et stenrev, en kompensation 
for den sandfodring kommunen 
foretager sig i forbindelse med Nord
kystens Fremtid.

Halsnæs 2. sektion side 17

SF: Det bør ikke være gratis 
at udnytte havets ressourcer

TANDPINE: Efter en 
corona nedlukning i for-
året er ventelisterne i den 
kommunale tandpleje i 
Hillerød blevet alenlange. 
Nu skal en million kroner 
til mere personale rette 
op på ventetiden. 

Af Anna Törnqvist Jensen

Der skal flere hænder til i den kom
munale tandpleje i Hillerød, efter 
tandplejen er kommet bagefter på 
grund af flere måneders corona
nedlukning i foråret med kun akut
te behandlinger. Hillerød Kommu
ne er nu ved at komme på kant med 
med Sundhedsstyrelsens anbefa

linger om, at børn maksimalt må 
vente 24 måneder på en indkaldelse 
til tandlægen. Det skyldes, at Hille
rød Kommune i forvejen opererer 
med de længst mulige ventetider på 
24 måneder. Nu vil kommunen fin
de omkring 1,2 millioner kroner til 
midlertidigt at hyre ekstra persona
le i tandplejen, som skal nedbringe 
den lange ventetid. 

 For at overholde de frister, der er i 
lovgivningen, bliver vi nødt til at be
vilge nogle ekstra penge, så tandple
jen kan indhente noget af det tabte, 
siger Peter Frederiksen (V), der er 
formand for Børn, Familie og Un
geudvalget i Hillerød Kommune.

Hillerød 2. sektion forsiden

Børn må vente længe på tandlægen

Foto: Allan Nørregaard 

Egedal  
2. sektion side 16

Sten smadrede 
ruden på bil

Allerød  
2. sektion side 4

Borgmester 
sender corona-
opfordring

Foto: Martin Sylvest/Scanpix

Morten Østergaard trækker 
sig som politisk leder for De Ra
dikale og bliver afløst af Sofie 
Carsten Nielsen.

Det meddelte han onsdag ef
ter et seks en halv time langt 
gruppemøde i Den Sorte Dia
mant. Mødet begyndte onsdag 
formiddag og varede til først på 
aftenen.

Årsagen er, at Morten Øster
gaard for en del år siden kræn
kede partifællen Lotte Rod.

 Det var mig, hvis hånd hun 
fjernede for næsten et årti si
den fra sit lår.

Danmark  
1. sektion side 3-4 

Leder  
1. sektion side 10 

Østergaard 
færdig som 
formand 

Gribskov 
2. sektion side 19

Skud i ballen 
efterforskes 
som  
drabsforsøg

Voldsom debat 
efter dødsfald

Børn blev  
gladere under 
nedlukning

Helsingør 
2. sektion side 6

Foto: Allan Nørregaard

Kronprinsesse  
satte vigtig  
dagsorden  

i  Nærum

Rudersdal 
2. sektion side 11

Gribskov  
2. sektion side 19

Sporten  
1. sektion side 17 

Hillerød  
færdig i  
pokalen

Foto: Allan Nørregaard

Fredensborg 
2. sektion side 8

Hverdagen  
blev nemmere,  
da Birgit fik  
sin dosisrulle 
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TORSDAG
10.00: Hundestedhallen: Æl-

dresagens cykelhold
10.00-19.00: Hundested havn: 

Sandskulpturfestival
10.00-18.00: Auderødlejren: 

Naturlejr
13.30: Hundested Hallen: Pe-

tanque v. Ældresagen
14.00: Sognegården, Melby: 

Torsdagscafé, Sognepræst 
Jeanne von Benzon om sorg

16.00-22.00: Auderødlejren: 

2040 - We didn’t make it 
(udsolgt)

17.00: Hundested Stadion v. 
det sorte skur: Løbetræ-
ning og Powerwalk med 
Halsnæs Løb & Motion

18.30: Rådhuset, Frederiks-
værk: Byrådsmøde

19.00: Strandgården, Hun-
dested: Foredrag med Per 
Hillo

19.00: Hundested bibliotek: 
Vild natur i haven, biolog og 
forfatter Ditte Lisbjerg

19.00: Gjethuset, Frederiks-
værk: Linda P - Sabotage-

hunger

FREDAG
09.00-12.00: Frederiksværk-

hallen: Seniorbadminton 
ved Senioridræt på Hals-
næs

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30: Gangforeningen Krud-
tuglerne, Syrevej 25, Fre-
deriksværk: Ti kilometers 
stavgang og alm.gang

09.30-14.00: Paraplyen, Frede-

riksværk: Kreativ fredag
10.00-19.00: Hundested havn: 

Sandskulpturfestival
10.00-18.00: Auderødlejren: 

Naturlejr
16.00-22.00: Auderødlejren: 

2040 - We didn’t make it
18.30: Karl-e, Frederiksværk: 

Mad og Musik Westfall & 
Grand

20.00: Gjethuset, Frederiks-
værk; Gasorleans

Museer
Knud Rasmussens Hus: Tirs-

dag-søndag kl. 11-16. Ons-

dag kl. 11-20.
Palæet - arkiv og bibliotek: 

Tirsdag-fredag kl. 10-14.’

BIOGRAFER

TORSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
16.20: Familien Bigfoot
18.30: Druk
21.00: Shorta

HUNDESTED KINO

10.00: The Personel History of 
David Copperfield

19.30: Pelle Erobreren

FREDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
16.20: Familien Bigfoot
18.30: Druk
21.00: Shorta

HUNDESTED KINO
19.30: Druk

KOMPENSATION: Det 
bør ikke være gratis 
at udnytte havets 
ressourcer, og Hals-
næs bør gå forrest 
i at forpligte sig til 
en moralsk kompen-
sation til havet. Det 
mener SF i Halsnæs. 

HALSNÆS: Når Nordkysten 
i Halsnæs Kommune i frem-
tiden skal beskyttes, kom-
mer det til at ske ved massiv 
sandfodring med mange 
hundredetusind kubikme-
ter sand og ral, som bliver 
suget op fra havbunden. 
Men i følge SF bør havbun-
den ikke omkostningsfrit 
kunne udnyttes, heller ikke 
selv om sandet bruges til at 
sikre kysterne. Partiet vil 
derfor indføre såkaldt hav-
kompensation. Det betyder 
helt enkelt, at hvis man hø-
ster sand et sted, så forplig-
ter man sig til at etablere le-
vesteder et andet. 

- I SF mener vi, at vi er mo-
ralsk forpligtet til at kom-
pensere de ødelæggelser, vi 
påfører havbunden, når der 
skal indvindes store mæng-
der sand til projektet. Lov-
givningen giver endnu ikke 
mulighed for, at pålægge 
ødelæggerne krav om kom-
pensation, men så må vi som 
kommune gå forrest, siger 
Anja Rosengreen(SF).

Hun har tidligere givet 
udtryk for, at partiet så en 
udfordring i Nordkystens 
Fremtid, det store sandfod-
ringsprojekt til kystbeskyt-
telse af Nordkysten. Den før-
ste strandfodring, også kal-
det initialfodring, vil være 
på omkring 300.000 kubik-
meter for hele strækningen 
i Halsnæs kommune. Efter-
følgende skal der smides om-
kring 180.000 kubikmeter 
sand på hvert femte år for at 
vedligeholde kystsikringen.  

- Når man ude og hente 
råstoffer, ødelægger man 
havbunden. Det svarer til 
at lave en grusgrav på land, 
vi kan bare ikke se det, for-
di det er under vandet, og 
så glemmer vi, hvad der er i 
gang, siger Anja Rosengre-
en. 

Støtter stenrev
I det nyligt indgåede budget-

forlig i Halsnæs Kommune, 
forpligter kommunen sig til 
at støtte etableringen af et 
formidlingsrev med 900.000 
kroner. I følge SFs Anja Ro-
sengreen skal bevillingen 
ses som en kompensation til 
havet.

- Det var vores krav for at 
stemme for Nordkystens 
fremtid; at vi som kom-
mune løfter den moralske 
forpligtelse, indtil staten 
forhåbentlig strammer lov-
givningen på området, og vi 
er rigtig glade for, at det er 
en del af budgetforliget. Det 
har udviklet sig til en prin-
cipiel sag for os at vise, at vi 
kan sikre vores kyster og 
ejendomme samtidig med, 
at vi passer på havet, siger 
SF’eren. 

Foreningen Hunderevet 
arbejder på planer om rev 
i flere forskellige størrelse 
ud for Spodsbjerg. Det skal 
skaffe mere undervands-
liv og større biodiversitet. 
Planerne om det første - og 
mindste rev - er fremskred-
ne, og med kommunens 
bevilling har foreningen 
økonomien på plads. Det be-

tyder, at det cirka 100 meter 
lange formidlingsrev har 
chance for at blive etableret 
næste år. 

- Vi er med bevillingen til 
etablering af et stenrev til 
glæde for dyre- og planteliv 
i havet, klar til at stemme for 
Nordkystens fremtid. Revet 

vil, udover understøttelsen 
af havets biodiversitet, være 
endnu et rekreativt tiltag 
for borgere og gæster i Hals-
næs; dykkere, kajakroere, 
havsvømmere, undervands-
jægere og fuglekiggere, si-
ger Anja Rosengreen:

- Og måske kan det inspi-
rere store fonde til at finde 
midler til det store rev, som 
foreningen arbejder med. 

Til vand og til lands
I dag er der ingen praksis 
eller lovhjemmel, der på-
lægger nogen at dække ud-
gifterne, når de udnyttet ha-
vets ressourcer. Det undrer 
Anja Rosengreen.

- Det her er forsøg på at få 
lovgivning, der passer sam-
men på land og i vand. På 
landjorden er det forurener-
ne, der betaler, og det sam-
me burde være tilfældet i 
havet, siger hun. 

SF’eren ved godt, at det 
ikke er en problematik, som 
kan løses fra byrådet. Hun 
har derfor været i kontakt 
med sine partifæller på 
Christiansborg for at rejse 
en debat om symbolsk hav-

kompensation, som hun hå-
ber kan føre til egentlig lov-
givning på området. 

Her kalder partiets na-
turordfører, Rasmus 
Nordqvist, havkompensati-
on for officiel SF-politik. 

- SF i Halsnæs har kæm-
pet den her sag, men det bør 
ikke være op til enkelte po-
litikere. Det bør være et ge-
nerelt krav. Have og kyster 
har det ikke godt i Danmark, 
og vi skal hele tiden tænke 
på, hvordan vi kan efterla-
de havmiljøet bedre, end 
det er i dag, siger Rasmus 
Nordqvist. 

Han vil rejse debatten om 
havkompensation på Chri-
stiansborg, hvor der i øje-
blikket diskuteres havpla-
ner og havstrategi. 

- Nogen steder bliver man 
nødt til at lave tiltag, som 
har negativ påvikrning på 
miljøet, men så bør man op-
veje for det med andre tiltag, 
så projektet som helhed får 
en positiv påvirkning, siger 
han. 

kdd

Stenrev skal gøre op for sandhøst

Når der høstes hundretusindvis af kubikmeter havbund til at sandfodre Nordkysten, bør havet kompenseres på anden vis i følge Anja Rosen-
green og SF. Partiet har fået såkaldt »havkompensation« på budgettet i Halsnæs.             Foto: Karl Erik Frederiksen

TID OG STED

»  I SF mener vi, at vi 
er moralsk forpligtet 
til at kompensere de 
ødelæggelser vi påfører 
havbunden, når der skal 
indvindes store mæng-
der sand til projektet. 
Lovgivningen giver end-
nu ikke mulighed for, at 
pålægge ødelæggerne 
krav om kompensation, 
men så må vi som kom-
mune gå forrest

Anja Rosengreen(SF)

FREDERIKSVÆRK: Gaso-
lins legendariske musik i 
svedigt funky New Orle-
ans-versioner kan nydes i 
Gjethuset, når Gasorleans 
kommer til Frederiksværk 
fredag  9. oktober.

Gasorleans er sanger og 
entertainer Michael Carøes 
helt nye ni-mands-orkester.

 Michael Carøe har siden 
2011 været fast gæst i Mar-
di Gras i New Orleans, en 
heksekedel af smilende livs-
glæde og swingende musik, 
og Gasolin behøver vel ikke 
nærmere præsentation. 

Gasolin i New 
Orleans-stil

TORUP: Den niende sæson 
for Torup Marked slutter 
lørdag 10. oktober ved Dys-
sekilde station i Trendy 
Torup, der har stor succés 
med lokal mad, kaldet kilo-
metermad.

Stationsforstander Peter 
Plant glæder sig over politi-
ets Corona-retningslinier, 
som gør det muligt at afhol-
de torvedage eller marke-
der, hvor lokale handlende, 
landmænd mv. sælger deres 
varer via separate boder.

- Det er præcis, hvad vi 
gør på Torup Marked. Og 
så er markedspladsen på 
Dyssekilde Station med den 
spiselige Stationshave jo så 
hyggelig, siger Peter Plant 
på nordsjællandsk: »Ded æ 
råt å autentisk«.

Årets sidste marked har 
temaet: “Det er vildt”, hvor 
lokale vildtprodukter er i fo-
kus. Her vil der traditionen 
tro blive sunget fællessang. 

Sidste markeds-
dag i Torup


