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N>ESTVED: Landet er for-

met og vedligeholdt af de
mennesker, der har haft
deres udkomme og beboet
de enkelte egne igennem
tiderne. Resultatet er sa

det kulturlandskab, vi
kender i dag. Under daek-
ke af natur- og miljoben-
syn er der imidlertid kom-
met en bel del forordnin-

ger og regler i de seneste
artier, der alle er med til at
underminere den private
ejendomsret.

I andre lande, bvor man
bar leget med at adskille
dispositions- og ejendoms-
retten, bar kun fort det
med sig, at en klasse af
uproduktive parasitter er
opstaet med et misligboldt
landskabtilfolge.

Derfor skal forvaltnin-

gen og folgagtige politi-
kere i Naestved fare fem

med lempe, nar regler pa
omrMet skal bandbaeves.

De bar faet et mandat af

kommunens skattebor-

gere og ikke af landets
centraladministration.

Sa jeg baber, at Karsten
Nonbo far lidt opbakning
omkring bans seneste ud-
meldinger.

Jeg mener i ovrigt, at
landmanden fra Vester

Egesborg, som bar vaeret
omtalt ber i avisen for ny-
lig, bar en god sag.

Paragraf 3 i Naturbe-
skyttelsesloven siger ret
klart. "Der ma ikke fore-

tages aendring i tilstanden
afnaturlige soer...".

Ifolge det i avisen oplyste
bar der aldrig vaeret tale
om en naturlig so, men et
vandbul som blev gravet
i foraeldrenes tid, sa krea-
turer kunne fa vand.

Alle andre myndigbeds-
vejledninger og subjekti-
ve vurderinger af, bvad
der fremmer biodiversitet

mv., kan godt fremfores,
men overtrumfer ikke Na-

turbeskyttelsesloven §3,
menerjeg.

Hvem der skal melde

bvem til politiet er for mig
etstortsporgsmal.

Hvem der bar patent pa
at varetage den rette bio
diversitet er ogsa yderst
kompliceret og er slet ikke
i en klasse, sa det kan dan-
ne grundlag for en politi-
anmeldelse.

Hvad ville medlemmer-

ne af Naestved Kommu-

nes teknikudvalg egentlig
sige, bvis landmanden
ville politianmelde en af
udvalgsmedlemmerne,
bvis de bavde gravet et
stort vandbul i deres have

til karper og der efter en
arraekke gik bul pa mem-
branen, sa akvarieflskene
dode og det blev besluttet
at dmkke udgravningen
tiligen?
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