
stop omklamringen afnaturen

HELE KOMMUNEN; Social-

demokratiet og Borgerli-
sten, Sjaellandske 4/7,27/7
og 3/8, vil gerne kloge sig
pa beskytte- og genopret-
te naturen. Den storste ri-

siko er, at politikere i deres
iver for at gore noget godt,
far brugt en masse penge
pa noget naturregulering,
der skader mere end det

gavner.

At bekaempe udledning
af nseringsstoffer fra land-
brugsomrader i form af
etablering af vadomrader
og lignende er det rene idi-
oti. Og folgen afudpegning
af diverse naturbeskyt-
telsesomrader er med til

at undergrave den private
ejendomsret.

Nar ejendomsretten i
naturomrader overdrages
fra det private til det of-
fentlige, er der som regel
flere negative end positive
folgevirkninger.

Hvis der skal markeres

noget omkring 100 ars da-
gen for den forste lov om
naturfredning, skulle det
vaere at Danmarks Natur

fredning, DN, skulle frata-
ges sin horingsret, der nu
er indbygget i lovgivnin-
gen.

Er der nogen, der bar
skadet tilstanden i landdi-

strikterne i Vordingborg
kommune, er det DN. De
bar misinformeret om

kring landbrugets miljo-
pavirkning af omgivelser-
ne, staet bag en rigid band-
baevelse af landzoneloven

og bakket op om en miljo-
skadelig mMe at planlaeg-
ge spildevandsrensningen
pa. Alt sammen bar det
bidraget til at tomme land-
distrikterne for liv.

Men bade rod - og bla
blok ma med nedslaet blik

erkende, at de viUigt bar
deltaget i unoderne. Ad-
varsler fra undertegnede
bar ikke manglet.

Men lad os se fremad og
ikke dvaele ved fortiden.

Nye Borgerlige vil krae-
ve, at pabud er fagligt og
sagligt underbygget, nar
tabelige miljopabud fra

centralt bold bliver palagt
borgere og virksombeder
i kommunen. Skal der ske

udpegning af yderligere
fredningsomrader skal det
vaere imod fuld erstatning.

Nye Borgerlige mener,
at naturen nok skal klare

sig, det er mere sporgsma-
let om naturen kan klare

al den politiske aktivisme
og centralisering afalting,
ikke at forglemme den ta
belige spildevandsplan-
laegning. . ^
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