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Vi l<an også bare
brænde pengene af

A

ntallet afoplyste mennesker, som
bevidst ønsker at skade miljøet, er
sandsynligvis forsvindende lille. Vi er
alle enige om, at vi skal passe på res
sourcerne, naturen og vores samfund. Derfor
er sortering afaffald og genanvendelse af pa
pir, glas, plast og meget andet en helt naturlig
del afvores hverdag. Vi kan se fidusen i det, og
vi vil rigtigt gerne hjælpe til.
INDEN LÆNGE FÅR vi så muligheden for at hjælpe
endnu mere. Eller i hvert fa.Id muligheden for
at gøre endnu en indsats. Nomi4S, som står
for affaldshåndteringen i Holstebro, Struer,
Lemvig og Skive kommuner foreslår nemlig,
at vi fra næste år alle skal have en ny skralde
spand, så vi kan sortere biologisk affald fra det
øvrige. Det vil sige, at du fremover skal smide
kaffegrums i en spand og mælkekartonen i en
anden. Det sker for at leve op til regeringens
krav om, at 50 procent afaffaldet skal genan
vendes.
HER ER DET bare mere end almindeligt svært at
se fidusen. Sorteringen skal sikre, at den del af
affaldet, som kan omdannes til biogas, bliver
brugt til netop det formål. Problemet er dog,
at det giver mere energi at brænde affaldet af.
Så i stedet for at investere i nye affaldsbehol
dere og belemre alle borgere med yderligere
en opgave, burde man se logisk på det. Vi er
afhængige afat forbrænde affald for at produ
cere energi. Og vores behov for affald er alle
rede nu større, end det vi selv producerer. Der-

for importerer vi allerede nu usorteret affald
fra udlandet. Udenlandsk køkkenaffald fragtes
med skib og lastbiler hertil for at blive brændt
sammen med vores sorterede affald. Den sam
lede gevinst for miljøet er svær at tå øje på.
SELV FORl1ANDEN FOR Nomi4S, Finn Thøgersen,
har svært ved at forklare, hvorfor det giver me
ning, at vi nu skal sortere affaldet grundigere.
Han siger da også ærligt, at forslaget om den
nye sortering er stillet med henblik på at leve
op til et krav om en bestemt genanvendelses
procent. Man er altså klar til at forurene og
bruge penge, energi og ressourcer på at nå et
bestemt ral i steder for at gøre det, der giver
mening. Det er jo hovedrystende tosset.
11AN SKAL SELVFØLGELIG starte et sted, og vi skal
også være ambitiøse på miljøets vegne. Men
så længe vi er afhængige afat importere af
fald til forbrænding for at producere energi, vil
endnu en sortering afvores eget affald kun bi
drage til at skabe mistillid og uvilje til affalds
sorteringen generelt. Lad os nu bruge den sun
de fornuft og gøre det, der giver mening.
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ulvedebat. Svenske får og ulve lever udmærket sammen
Jonna Odgaard, miljøjournalist, forfatter,
Damtoften 26, Ringkøbing
DEBAT: Erik Poulsen, redaktør affacebooksi
den "Her er ulven i Danmark" (en side, der
er yderst kritisk overfor ulve) skriver den 13.
februar i et læserbrevssvar til mig om sam
eksistensen mellem får og ulve i Sverige: "Re
aliteten er, at der er områder, hvortåreavlen
er ophørt''.
Den påstand passer ikke. Svenske tår og
ulve lever udmærket sammen. Der er end
da kommet mange flere tår i den svenske
ulvezone. Forskerne ved det svenske Vile
skadecenter (hvor den svenske ulveforsk
ning foregår) studerede i 2001-2013, om ul
veforekomst påvirkede antallet aftårehold
i Varmlands og brebros Lan. I studieområ-
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det fandtes 59 ulverevirer. Forskerne kon
staterede, at antallet affårebesætninger
øgedes fra 803 til 1288 i studieperioden. De
konstaterede også, at der løbende etable
res nye farehold eller nedlægges eksiste
rende, men at antallet afnyerableringer og
nedlæggelser var det samme indenfor og
udenfor ulverevirerne.
Svenska Rovdjursforeningen, som har
en stor gruppe frivillige, der opsætter ul
vesikkert hegn hos husdyrejere i Sveriges
ulvezone, oplyser til mig, at siden år 2000
er antallet affårebesætninger i Mellemsve
rige (hvor de svenske ulve lever) øget med
45 procent.
Sverige har i vor tid 30-40 års erfaring
med at holde husdyr sammen med ulve.
På Viltskadecenters hjemmeside findes

lange lister afforskningsresultater og råd
givning om sameksistens mellem husdyr
og rovdyr, blandt andet en næsten 100 si
ders rapport fra 2015 med titlen "Tiltag
til at forebygge angreb på tamdyr af store
rovdyr".
Hvis bare danske myndigheder og land
bruget ville gøre brug afden viden, der al
lerede findes om, hvordan ulve og husdyr
kan leve sammen, var vi nået langt. Men
i stedet for at bruge eksisterende viden til
at afværge ulveangreb og konflikter, fore
trækker landbruget og de debattører og
folketingsmedlemmer, der taler landbru
gets sag, åbenbart at blive ved med at gen
tage påstande om, hvor umuligt det er, at
tå husdyr og ulve til at leve sammen. Man
spørger sig selv hvotfor.
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Høring. Forbud
mod bederum på
uddannelses
institutioner, tak

Marie Krarup, MF og
gymnasieordførerfor Dansk
Folkeparti, Kilehiersgade 35,
København
DEBAT: I uge otte førstebehandler
Folketinget et beslutningsforslag
fra Dansk Folkeparti om, at bede
rum skal forbydes på alle offent
lige uddannelsesinstitutioner.
Undervisningsministeriet har la
vet en undersøgelse, som viser, at
mindst 27 institutioner har svaret
ja til, at de har et bederum eller lig
nende faciliteter, der stilles til rå
dighed for praktisering afreligion.
Måske er der endnu flere nu.
Jeg har selv besøgt uddannel
sesinstitutioner, hvor der var
indrettet bederum, som de stu
derende kunne benytte, og jeg
mener simpelthen ikke, at dette
religiøse særhensyn hører hjem
me på en uddannelsesinstituti
on. Vi har religionsfrihed i Dan
mark, og folk må praktisere de
res religion, som de synes, men
jeg mener bestemt ikke, at det
er vores offentlige uddannelses
institutioner, som skal indrette
særlige rum til dette.
Samtidig er det også mit kla
re indtryk, at der visse steder er
problemer forbundet med, at
muslimske studerende gruppe
rer sig med det ene formål om at
udøve social kontrol over andre.
Jeg har mødt studerende, der var
kede af en sådan kontrol.
Derfor genfremsætter Dansk
Folkeparti nu et forslag om et
forbud, og det er mit håb, at de
andre partier i Folketinget vil
bakke op. Jeg genfremsætter for
slaget, fordi Socialdemokratiet til
førstebehandlingen af forslager
sidste år sagde, at forslaget var
fint, og at de nok ville have stemt
for, hvis der havde været lavet en
høring! Det er der nu.
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