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Industrien har behov for klare meldinger, som de kan regne med. Når regionen
har lovet noget, bør vi stå ved det.

AALBORG • VENDSYSSEL • HIMMERLAND • THY/MORS

PETER THERKILDSEN (V), regionsrådsmedlem

Person forsvundet
fra havnen
Af Jens Hukiær
jens.hukiaer@nordjyske.dk

AALBORG: En større efter-

søgning var tirsdag aften i
gang på havnen ved Utzon
Centret i Aalborg.
Det oplyser vagtchef
Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.
- Klokken 20.10 fik vi en
anmeldelse fra en borger,
der havde gået tur i området. Vidnet havde set en
person gå langs vandet
nær Utzon Centret. Vidnet
kiggede et kort øjeblik
væk, og da anmelderen så
igen kiggede ned mod vandet, var personen forsvun-

det. Vidnet er helt sikker
på, at personen er faldet eller hoppet i vandet, forklarede Mads Hessellund ved
godt 21-tiden tirsdag aften..
Politiet havde derfor flere patruljer på stedet for at
lede efter den forsvundne
person, ligesom Nordjyllands Beredskab var alarmeret og var til stede med
dykkere og en redningsbåd. Også en helikopter
var tilkaldt for at deltage i
eftersøgningen af den forsvundne person.
Der forelå ikke yderligere
oplysninger ved redaktionens slutning.

To katte døde
af røgforgiftning
Af Jens Hukiær
jens.hukiaer@nordjyske.dk

ARENTSMINDE: En brand i et

fyrrum udviklede mandag
aften så meget røg, at et
stuehus på en ejendom på
Røgildvej i Arentsminde
blev aldeles røg- og sodskadet.
Branden opstod mandag
aften ved 17.50-tiden, og
beredskabet i Jammerbugt
Kommune rykkede ud med
et fuldt slukningstog.
- Ejendommens beboere
var ikke hjemme, men to
katte i stuehuset klarede

den ikke. De døde på
grund af den megen røg,
som også røg- og sodskadede stuehuset, forklarer
indsatsleder Dorthe Krogh
fra beredskabet.
Brandfolkene fik hurtigt
styr på og slukket branden
i fyrrummet, men der forestår en større omgang rengøring af stuehuset på
ejendommen.
Dorthe Krogh kan ikke
sige noget om den helt
præcise årsag til branden.
- Men den er med sikkerhed opstået i fyrrummet,
understreger hun.

Fire biler i uheld
ved Klarup
Af Jens Hukiær
jens.hukiaer@nordjyske.dk

KLARUP: Fire biler var impli-

ceret, da der klokken 17.06
skete et færdselsuheld på
Egensevej lige ud for Jørgensmindevej nær Klarup.
Det oplyser vagtchef
Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.
- Der pågår et vejarbejde
i området med lysregulering og kun et spor farbart.
Tre biler holdt for rødt i
østgående retning på
Egensevej. Det overser en
fjerde bil, som kører i samme retning og derfor rammer den bagerste bil med

et harmonikasammenstød
til følge, forklarer vagtchefen.
En kvinde, der sad i den
forreste af de fire biler,
blev kørt til et tjek på Aalborg Universitetshospital,
oplyser vagtchefen.
På grund af myldretiden
var der en del trafik på stedet lige ved uheldstidspunktet, og det betød, at
der var en del kødannelser,
mens de fire ramponerede
biler blev fjernet fra stedet.
- Klokken 18 var der ryddet op, og trafikken kunne
glide normalt igen, fortæller Mads Hessellund.

Jørgen Hammer Sørensen (DF): Ingen saglige argumenter for at
ændre beslutningen fra 2016.
Arkivfoto: Lars Pauli

Lauge Larsen (S): Vi har tænkt os rigtig godt om.
Arkivfoto: Bo Lehm

Flertal: Nej til
at udvinde moler
ved Stærhøj
NATUR: Frygt for trafikale problemer og for, at Mors kan gå glip af plads
på Unesco-liste, gjorde udslaget i regionsråd
Af Søren
Wormslev
soeren.wormslev
@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Et flertal i regi-

onsrådet på 20 mod 17 annullerer nu en godt tre år
gammel beslutning om at tillade indvinding af moler ved
Stærhøj på Mors.
Flertallet, der tæller socialdemokraterne, SF og Enhedslisten,
begrunder
blandt andet den nye kurs
med, at et ja til gravning
kunne true det nordlige
Mors’ mulige optagelse på
Unescos liste over verdenskulturarv, ligesom man hæfter sig ved, at graveområdet
vil udløse store trafikale problemer.
I september 2016 bemyndigede et stort flertal i regionsrådet administrationen
til på visse betingelser at give virksomheden Imery en
tilladelse til indvinding af
moler ved Stærhøj. Da politikerne i regionsrådets klimaog miljø-udvalg i efteråret
2019 blev orienteret om, at
tilladelsen nu - efter høring
af alle parter og tilpasning i
lyset heraf - var klar til at blive afsendt, slog et flertal
imidlertid bremserne i. Det
samme flertal manifestere-

de sig tirsdag i det samlede
regionsråd.
Formanden for klima- og
miljø-udvalget, Mads Thomsen (V), der selv ønsker tilladelsen givet, kaldte det ”underligt”, hvis man nu vendte
på en tallerken og opfordrede den røde blok til ”at tænke sig rigtig godt om,” før
man eventuelt omstødte
2016-beslutningen. Det bedyrede Lauge Larsen (S), at
S, SF og EL har gjort.
- Der er mange dilemmaer
i dette her. Man skal balancere mellem benyttelse og
beskyttelse. Jeg har i min tid
som borgmester på Mors
selv støttet en tilsvarende
ansøgning på et tidspunkt,
hvor arbejdspladserne var
truet. Men siden 2016 er der
ting, der har ændret sig, som
gør, at vi nu stemmer imod,
sagde han.
Hav gik med borgerlige
Lauge Larsen har den seneste uge, måtte man forstå,
bestormet
løsgængeren
Thomas Hav - som kunne
blive tungen på vægtskålen for at prøve at overbevise
ham om at stemme sammen
med sine tidligere socialdemokratiske partifæller.
Thomas Hav valgte dog med henvisning til, at man
bør respektere dén høring af

borgerne, der gik forud for
2016-beslutningen - at
stemme sammen med de
borgerlige. Det fik dog ingen
betydning for udfaldet, idet
flere borgerlige var fraværende.
Regionen havde indhentet
et juridisk notat, som, fandt
flertallet,
understøttede
dem i, at man godt kunne
træffe en anden beslutning
nu. Dagen før modtagelsen
havde en af sagens parter
dog sendt politikerne et notat fra et andet advokatfirma, der nåede frem til den
modsatte konklusion.
- Man kan altid finde et advokatfirma, der mod betaling vil lave et responsum,
der når frem til den konklusion, man ønsker, sagde Susanne Flydtkjær (EL), som
selv især lagde vægt på, at
VVM-undersøgelsen ikke giver et retvisende billede, fordi nyligt kortlagte molerforekomster på Mors ikke
indgår.
Klare meldinger
Både Konservative eller DF
ville fastholde beslutningen
fra 2016.
- Vi kan ikke være bekendt
at udlægge et område til råstofgravning og så ændre
signaler, når man er lige ved
at give gravetilladelsen. For-

valtningen har siden 2016
arbejdet på at justere vilkårene, så de opfylder alt det,
man i sin tid forlangte. For
mig at se er der ingen saglige
argumenter for at ændre beslutningen fra 2016, lød det
fra Jørgen Hammer Sørensen (DF).
Det samme mente Peter
Therkildsen (V), der selv er
fra Mors og meget ihærdigt
prøvede at tale S, SF og EL
fra at ændre opfattelse. Partierne burde have sagt fra i
2016. Nu er det for sent,
mente han:
- Industrien har behov for
klare meldinger, som de kan
regne med. Når regionen
har lovet noget, bør vi stå
ved det, sagde Peter Therkildsen, som erkendte, at
området ved Stærhøj er et
smukt naturområde.
- Men hele Mors er jo dejlig, slog han fast.
Regionsrådsformand Ulla
Astman (S) - der selv støttede flertallets ønske om at
ændre beslutningen fra
2016 - gjorde ”for en god ordens skyld” opmærksom på,
at der, hvis man ændrer en
beslutning, som efterfølgende ankes, ”altid vil være en
proces-risiko”.

