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Indbrud ved M. C. Holms Skole

NYKØBING: En vægter opdagende natten til søndag, at der havde

været indbrud i et værksted ved M. C. Holms Skole i Nykøbing.
En port var brækket op, men tilsyneladende er der ikke stjålet noget, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Narkobilist på Aalborgvej

THISTED: En 26-årig mand sigtes for at have kørt bil, selv om
han var påvirket af euforiserende stoffer. Bilisten, der er fra
Thisted, blev ved 03-tiden lørdag morgen stoppet på Aalborgvej ved Stevnsvej lige uden for Thisted, oplyser lokalpolitiet.

Tæt på tilladelse til at
grave ved Hesselbjerg
MOLER: Imerys vil grave i et cirka 10 hektar stort område i en 20-årig periode
Af Ida Smith
ida.smith
@nordjyske.dk

NORDMORS: Et cirka 10 hek-

tar stort område nord for
Hesselbjergvej på Nordmors
er nu tæt på at blive åbnet
som graveområde for virksomheden Imerys A/S. Et
udkast til en gravetilladelse
er på vej til endelig godkendelse i Region Nordjylland.
Foreløbigt har regionens
klima- og miljøudvalg haft
sagen på dagsordenen, og
de anbefaler, at forretningsudvalget og siden regionsrådet sender udkastet ud i fire
ugers høring. Hvis der i den
periode ikke kommer væsentlige bemærkninger, så er
tilladelsen gældende.
- Det er en høring med et
punktum. Vi får den ikke på

bordet igen, hvis der ikke
sker noget. Så kører forvaltningen den bare færdig, siger Mads Thomsen (V), der
er formand for klima- og
miljøudvalget.
60.000 kubikmeter årligt
Imerys A/S sendte ansøgningen om at få tilladelse til
at indvinde moler i Hesselbjerg-området i foråret
2019. Området er udlagt
som graveområde i Region
Nordjyllands
Råstofplan
2016. Den aktuelle ansøgning omfatter kun 10,2 hektar i den sydlige del af det
udlagte område. Virksomheden har søgt om at indvinde op til 60.000 kubikmeter
moler om året i en 20-årig
periode.
Det oplyses i ansøgningen,
at den samlede årlige indvinding af moler på Nordmors ikke forventes at blive

forøget, men at indvindingen af moler i Ejerslev udfases, i takt med at indvindingen i Hesselbjerg går i gang.
Ingen aftale for den anden del
Den nordlige del af det udlagte graveområde Hesselbjerg, som Imerys altså ikke
søger om gravetilladelse til i
denne omgang, tilhører en
anden lodsejer, Morten Bak.
Han og Imerys har hidtil ikke kunnet blive enige om en
pris for det moler, der ligger
lige under jordoverfladen på
markerne omkring Vangsgaard. Det handler også om betingelserne, for Morten Bak
vil have en garanti for, at
virksomheden vil udvinde
en vis mængde moler på
hans ejendom, hvis de skal
have lov til at grave.
- Men der er masser af moler af meget fin kvalitet, fastslår lodsejeren.

Ifølge Jesper Juel Enemærke, direktør for Imerys
Industrial Minerals Denmark A/S, er de eneste to aktive gravetilladelser, Imerys
har i øjeblikket, det gamle
område ved Ejerslev samt et
område lige ved fabrikken
på Skarrehagevej.
- Vi har en meddelt tilladelse på Harhøj, men den er
påklaget af en nabo. Den har
ligget i miljø og fødevareklagenævnet i over 18 måneder
nu, fortæller direktøren.
Virksomheden har desuden søgt om gravetilladelse på Stærhøj. Her er der stor
politisk modstand mod at
give tilladelse til at grave i
bakkelandskabet vest for
Hanklit. Den sag er på regionsrådets dagsorden i dag,
tirsdag.

LANDSKAB: Thisted Byråd ar-

bejder stadig på den nye
energiplan for Kommunen.
Jeg forventer, at der i den
proces også indgår en æstetisk og visuel vurdering, så
Thy ikke bliver til en stor
øjebæ. Det gælder for både
vindmøller og solcelleanlæg, at hvis det skal batte
noget, skal de for møllernes
vedkommende være så sto-

re, at de hører hjemme på
havet. Solcelleanlæggene er
så dominerende i landskabet og virkelig øjebæer, som
vi har erfaret ved Thisted
lufthavn. Et absolut obskurt
syn ud mod det vi kalder
”Vigsø bakken”
Hvis Thisted Byråd vælger
at tage Sjørring Sø projektet
(som er i ”støbeskeen” fra
ejeren på Rosvang) med i
planen, vil det have store
konsekvenser og en ufattelig
forandring af det unikke

område for borgere i en radius på mindst 5 kilometer
mod nord helt op til Thorsted.
Vi bor faktisk op af søbredden på nordsiden.
10 møller på 150 m producerer 34 mw, så spørgsmålet
er om det er ødelæggelserne
værd, når havvindmøllen,
der pt monteres i Østerild
Testcenter, kan producere
12 mw på en mølle.
Jeg forventer, at byrådet
har så meget is i maven, at

de ikke ifører sig den lemmingeeffekt, der er så fremherskende for tiden. Om få
år vil der komme nye energiformer og mindre ødelæggende løsninger til verden,
som kan installeres på vores
jord.
Med et ønske om, at Thisted Byråd besinder sig og
arbejder konstruktivt på at
blive medejere i en havvindmøllepark, hvor private investorer også kan byde ind
med kapital. Tak.

EAKU - et kulturudvalg?
Af Kirsten Glerup
og Ole Steen Larsen
Landevejen 39, Heltborg
7760 Hurup

THY TEATER: Som hyppige og

meget tilfredse brugere af
det nu lukningstruede Thy
Teater vil vi godt sætte et
stort spørgsmålstegn ved
EAKU’s ageren i denne sag.
Der overrasker os, at Thypolitikere så nemt (og bekvemt?) tager evalueringerne fra Projektudvalget

29. januar er generalforsamling i Landboforeningen Limfjord på kontoret
på Resenvej i Skive, får
medlemmerne besøg af
Anne Arhnung, direktør i
Landbrug & Fødevarer,
som fortæller om det politiske arbejde, der udgår fra
Axelborg i København, og
af landmand Niels Kjær Sørensen, som er kendt fra tvprogrammet ”Landmand

(Slots- og Kulturstyrelsen)
til efterretning og på den
baggrund indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Thy
Teater skal lukke ved årets
udgang.
Det anbefaler Projektudvalget overhovedet ikke. Det
vil derimod have styrket indsatsen med co-produktion
og egenproduktion, og ser
man på teatrets 2020-budget er der afsat midler til
netop disse områder.

Det er skammeligt, at
EAKU ikke vil bakke ledelse
og bestyrelse op i arbejdet
for at bevare dette fantastiske teater, som har stor
bredde i sit repertoire og
desuden laver forestillinger
for børn og unge og også
driver en dramaskole og har
et forgrenet samarbejde
med mange lokale partnere.
I øvrigt mener vi, at med
det beskedne budget, Thy
Teater har, er det svært at

DET SKER
morsom aften med
troubadur Per Worm.

FOREDRAG
19-21 Thisted Bibliotek
Optakt til Ordkraft med
forfatteren Ane Riel.
19-21.30 Nykøbing Kirkecenter.
Grundtvigsk Forums
betydning v/ Kurt V.
Andersen.

TEATER

9-11 og 14-16 Ansgarshjemmet
Sang.
14-16.30 Bethania, Nykøbing
Bibeltime. Matt. 5, v. Missionær Jens P. Dalgaard.
I MORGEN

TEATER

MUSIK
19.30-21 Musikværket
50 års jubilæumskoncert med Eddie Skoller.
Arr: Morsø Teaterkreds.

FOREDRAG
10-12 Nykøbing Kirkecenter
Morsø Kirkehøjskole:
Thomas Ø. Aalmann:
Længsel.
12.30-13.30 Nykøbing Kirkecenter
Morsø Kirkehøjskole:
Peter Noer: Salmer af
Sten Kaalø.

ANDET
13-14.30 Sundhedscentret
Cafè og samvær med
andre kræftramte, hver
onsdag eftermiddag.
14-16 Ansgarshjemmet
Sang.

20-21.30 Thy Teater
Rost til skyerne - En

MEDDELELSER

Marianne Jørgensen,
bondekonen fra Salling
“Børn, Bøvl og Bigballer”
Sted:

forestille sig, at der kan blive
megen co-produktion og
egenproduktion uden tilførsel af yderligere ressourcer.
Vi håber, Kommunalbestyrelsen har flere kulturelle visioner end Kulturudvalget.
Stor tak til ledelse og bestyrelse for talrige spændende oplevelser gennem årene.
Gid det må fortsætte!

søger kærlighed”. Han slutter aftenen af med lidt musikalsk underholdning,
fremgår det af en pressemeddelelse. Landboforeningens formand, gårdejer Lars Kristensen, Frederiks, siger forud for generalforsamlingen, at bestyrelsen ser tilbage på et
spændende år med både
gode tendenser og stadig
også store udfordringer for
dansk landbrug.
dl

I DAG

ANDET

Kommunens energiplan?
Tvorupvej 12, 7700 Thisted

SKIVE: Når der onsdag aften

20-21.30 Thy Teater
Rost til skyernemed
troubadur Per Worm.

LOKAL DEBAT

Af Ida Wium

Politik fra Axelborg
og musik til mødet

Tid:
Pris:

Morsø Folkebibliotek/
Støberisalen
20. februar
kl. 19.00 -21.30
Kr. 50,- pr. person

Billetter bestilles på thymors@lof.dk eller tlf. 4028 0424
– Se hele programmet på www.lof.dk/thymors

LOF Thy Mors
4028 0424 ∙ www.lof.dk/thymors
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