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Væk med unødige hindringer 
 
Stor tak til Viborg Idrætsråd, der på et møde i mandags satte mig ind i en række konkrete sager, 
hvor en rigid administration af lovgivningen og langtrukne klagesager lægger hindringer i vejen 
for gode og nødvendige lokale projekter. Det drejer sig bl.a. om anlæggelse af en tiltrængt ny 
boldbane ved Bruunshåb, hvor de lokale ildsjæle i Bruunshåb-Tapdrup Idrætsforening, trods flot 
opbakning fra Viborg Kommune, er stødt på modstand hos Naturstyrelsen. Konkret drejer det sig 
om manglende vilje til at give tilladelse til at rydde et lille stykke skov, selvom der vil blive 
plantet et dobbelt så stort areal med erstatningsskov. Til gengæld kniber det gevaldigt med 
argumentationen hos styrelsen. Et andet eksempel er anlægsprojektet vedr. en ny gymnastikhal 
med tilhørende P-plads i Viborg nordby. Her kan den lokale idrætsforening nu se frem til en 
langvarig klagesag hos Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket forsinker projektet i månedsvis. Et 
tredje eksempel er White Water projektet ved Gymnastikhøjskolen, der også er stødt ind i 
manglende vilje til at rydde lidt bevoksning af vejen mod at plante et større stykke 
erstatningsskov et andet sted. Også denne sag trækkes nu i langdrag på grund af ufattelig lang 
sagsbehandlingstid i klagenævnet.  
 
Jeg er helt enig, når Viborg Idrætsråd peger på to principielle problemstillinger: 1) Den alt for 
firkantede administration af skovloven i forhold til gode, almennyttige og aktivitetsfremmende 
projekter.  2) De alt for lange sagsbehandlingstider hos Natur- og Miljøklagenævnet for selv små 
og overskuelige sager. Vi er nødt til at sikre en ordentlig behandling af vores umistelige 
foreningsliv og de uundværlige frivillige ildsjæle bag det. Væk med snærende regelrytteri og 
unødige hindringer. Derfor vil jeg snarest rejse disse principielle problemer over for miljø- og 
fødevareministeren. Lad os få den sunde fornuft i højsædet.   
 


